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MAGYARSÁGTUDOMÁNY

Nem jó szó és mégis szükséges. Létrejötte összefügg azzal a szük
séglettel, hogy a magyarsággal foglalkozó tudományokat közös névvel 
jelöljük ; tehát van magyar történettudomány, magyar néprajz, magyar 
antropológia, magyar nyelvtudomány stb. és van magyarságtudomány, 
ha mindezt a magyarság felől és nem a tudományok épületének ablakai
ból nézzük.

A magyarságtudomány szó tehát inkább újabb szempontot, a nem
zeti organizmus szempontját fedi, és nem valami új tudomány jelölésére 
szolgál.

Jobban megértjük ezt, ha egy futó pillantást vetünk a magyar szel
lemi tudományok kifejlődésére. Az egyes tudományágak, melyek eddig a 
magyarsággal foglalkoztak, mind annak a szükségletnek feleltek meg, 
hogy a külföldi, nyugati tudományos disciplinákhoz szabva, gyarapítsák 
a magyar nemzetre vonatkozó ismereteinket. így jött létre legelőször 
a magyar történettudomány, még a XVIII. században, külföldi mintára, 
de magyar célokkal. Később, a romantika idején, kialakul a magyar 
irodalomtudomány és a magyar nyelvészet, mert a romantikus nemzet
szemlélet a történelmen kívül főleg ebben a két ismeretágban találta 
meg a szelleméhez legméltóbb tanulmányi anyagot.

Erre következik a magyar tudományosságban az európai beillesz
kedés teljességének korszaka. Akkor már — ha a mindig nemzeti célo
kat szolgáló történettudományt leszámítjuk — elsősorban nem arról 
volt szó, hogy a magyarságot tanulmányozzák, hanem arról, hogy a 
magyar tudományosság felismervén nagy elmaradottságát, olyan tudo
mányos nemzedéket neveljen ki, mely lépést tud tartani az egész európai 
tudományos világgal, részt vesz annak munkájában, indoeurópai nyel
vészetben, görög filológiában, egyiptológiában, szemitológiában, csak 
úgy mint az antropológiában, vagy másutt.

Senki sem kicsinyelheti le a magyar tudományosságnak ezt a hősi, 
úttörő korszakát, mert akkor vetették meg a komoly tudományos 
alapokat, melyekre aztán a magyar épületet is emelni lehetett. 
Hogy mi történt itt, arra a legjobb példa a magyar nyelvtudomány 
esete. Egy feltöretlen területet kereső német nyelvész, Budenz József 
jött el hozzánk Budapestre, hogy az összehasonlító nyelvtudomány 
módszerét a finn-ugor nyelvekre alkalmazza, s az ő vezetésével jutott 
ki a magyar nyelvtudomány a dilettantizmus útvesztőjéből: tehát 
a magyarságismeretnek ebben a talán legfontosabb ágában is először
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a nemzeti céltól teljesen függetlenül, az abszolút tudomány jegyében 
találták meg a helyes kiindulási pontot.

A XX. század elején aztán mindjobban lehetett észlelni, hogy a 
magyar szellemi tudományok lassan-lassan a nemzeti célok szolgálata 
felé fordulnak. A fejlődés az egyes tudományok természete szerint kü
lönböző tempóban és zökkenőkkel történt. A nyelvészetben az össze
hasonlító módszer és a finn-ugor nyelvek öncélú tanulmányozása mellett 
mind több teret nyert a tiszta magyar nyelvészet, az orientalisztikában 
előnyomultak a magyar őstörténet szempontjai, sőt a görög-latin stúdiu
mokban is a magyar történettel és a magyar szellemi élettel szorosab
ban összefüggő bizantinológia és humanizmus-történet vette át a vezető 
szerepet. Az irodalomtörténet kutatói között a germanisták keresték 
először a magyar és német irodalom kapcsolatait, őket követték a francia 
az olasz és a többi nyelvek és művelődéstörténetek művelői.

Megvoltak ennek a hungarológia, vagy ha tetszik, magyarságtudo
mány felé fejlődésnek a hátrányai is. A sajátos nemzeti célok szolgálata 
nem járt minden veszteség nélkül. Sok esetben le kellett mondani az 
európai, univerzalisztikus emberi célú tudományos kutatásban való 
részvételről, elismertetésről: sokszor nagy meghódított területeket 
hagytunk el, ahol a magyar tudományosság már jelentékeny tekin
télyt vívott ki magának, mint például a sémi filológiában. S érezzük 
ma is, hogy kellenének emberek, akik a régi vonalban folytatnák a mun
kát, hogy ismereteink necsak a partikuláris nemzeti szempontok 
irányában fejlődjenek, hogy megtartsuk azt a széles egyetemes táv
latot, mely minden emberi tudásnak feltétele. Egyes tudományágakban, 
mint például a római jogban, ókori történetben, klasszikus régészetben 
vagy a világtörténelemben éppen e miatt a magyarcélúság miatt szinte 
pangás állott be és még a fennálló tudományos őrhelyek ellátása is nagy 
nehézségekbe ütközik.

És mégis nyilvánvaló, hogy az a lassú, szinte öntudatlan fejlődés, 
mely a magyar tudományt a magyarságkutatás felé hajtotta; nem volt 
sem eléggé szerves, sem eléggé öntudatos. Az egyes disciplinák mintegy 
összehajlottak a magyarság felé, mint egybe futó vonalak, amelyek 
azonban nem érik el egymást. A közös, előre megállapított Pro
gramm hiányzott. Máskép állott volna a dolog, ha a tudományos világ 
nézőpontjait a magyarság felől választotta volna ki, azt keresvén 
milyen az a tudományos programm, mely a magyarság teljes tudományos 
megismeréséhez vezet? Ezt az egységes nagy tervet az egyes tudomá
nyosságok művelői sohasem igyekeztek teljesen világosan megrajzolni, 
inkább csak tudományuk nemes mellékterményeként alakult ki valami 
egységbelátás, halvány körvonalakkal.

S ha valaki azt kérdezné : hát már most a magyarságtudomány 
panacea, mely megoldja a függőben levő kérdéseket? Űj módszer, mely 
különb, mint amit eddig alkalmaztak? Űj tudomány, mely fölöslegessé 
teszi a többit?

Sietve feleljük : a magyarságtudomány szóban nem valami új 
tudomány, vagy új módszer rejlik, hanem csupán olyan programm, 
mely a magyarsággal foglalkozó tudományok célkitűzéseit mind magá
ban foglalja és azokat organikusan kiegészíti, összekapcsolja.

2



A magyarságtudományba beletartozik tehát a magyar történet- 
tudomány minden ágazata, nyelvtudomány, irodalomtörténet, jog
történet, zenetörténet, néprajz, embertan, népiségtörténet, emberföld
rajz, társadalomtörténet, archeológia, sőt még a magyar föld növény- és 
állatvilágának tudománya is. Mindaz az emberi és természeti adottság, 
ami a magyarságot jellemzi, mindaz a környezet, ami a múltban és jelen
ben körülveszi. Figyelme kiterjed tehát a környező népekre is, melyekkel 
szimbiózisban él, azok történetére, néprajzára stb., amennyiben a ma
gyarsággal valamilyen vonatkozásban vannak. A magyarságtudomány 
ideális értelemben felöleli a külföldi magyarság ismeretét is, akár Nagy- 
Magyarország történeti egységében, akár tengerentúli diaszpóráiban.

Ambiciózus terv és nyilvánvaló, hogy végrehajtásához a nemze
dékek hosszú sora sem lenne elég. De mint láttuk, már a múltban is 
a tudósok százai munkálkodtak rajta. így inkább arról van szó, amit 
a francia «mise au point»-nak nevez: tisztázni kell a célkitűzéseket, 
felismerni a magyarságtudomány épületében tátongó hiányokat, pro- 
grammot készíteni azok betöltésére, összekapcsolni a meglevő törek
véseket a közös nagy cél érdekében.

Erre a célra alapítottuk 1939-ben a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem bölcsészeti karán a Magyarságtudományi Intézetet az összes 
érdekelt tanszékek bevonásával.

A Magyarságtudományi Intézet tagintézeteket foglal magában, 
melyek működését nem óhajtja befolyásolni, de amelyek éppen csatla
kozásukkal tanúsították, hogy részt akarnak venni a közös munkában. 
Belépett az embertani, a fonetikai, a keletázsiai, a magyar irodalom- 
történeti, a magyar népiségtörténeti, a magyar nyelvtudományi, a 
magyar történeti, a művelődéstörténeti, a néprajzi, a belsőázsiai, a török 
filológiai és magyar őstörténeti intézet és a történeti szeminárium.

Nem lehet tagadni, hogy a magyarságtudományi intézet megalapí
tásánál politikai elgondolások is lelkesítették azokat, akik az ügyet fel
karolták. De ezek nem pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai szempontok 
voltak. A világháború óta talán minden eddig megingathatatlannak vélt 
eszmét és eszményt kikezdett a bomlás, s nem csekély mértékben 
ingott meg éppen a nemzetiségi tudat. Ma, a nemzeti eszme maximális, 
mindent elsöprő túláradásában éppen a magyar nemzeti eszme került 
veszedelmes örvénylések közé, melyek a nemzet hajóját a fenék felé 
húzzák.

Ezek ellen a nemzetellenes áramlatok ellen, melyek a legkülönfé
lébb forrásokból kapják lökő erejüket, nincs más védelem, mint a nemzeti 
tudat megerősítése minél szélesebb rétegekben. S itt vár a magyarság
tudományokkal foglalkozó tudósokra a nagy nemzeti feladat : fel
világosítani, tanítani szóban és írásban, katedráról és könyvekben a 
magyar nagyközönséget, mindenkit, akihez elér, arról amit nem tud ; 
eszébe juttatni, kimélyíteni mindazt, amit elfelejtett, amióta az iskola 
kapui bezárultak mögötte.

Hiszen ez a nagyközönség igen keveset tud — és azt is rosszul 
tudja — nemzetének történeti múltjáról, származásáról, máskülönben 
nem szednék rá olyan könnyen a kontárok seregei, akik egyik évben 
a japánival, másikban a kínaival, harmadikban a hinduval, a negyedik-
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ben a máorival, esetleg a baszkkal rokonítják, egyenlő fanatizmussal és 
tudatlansággal, nagy tudós nemzedékek kitartó munkájának semmibe
vevésével.

Keveset vagy semmit sem tud nemes, eredeti, páratlanul álló 
nyelvéről, melyet csak kevesen védnek meg önmagukban az idegen 
szólás- és gondolkodásmód ellen, vagy ha megvédeni próbálják, még 
ehhez a védő munkához is esetlenül, féltudományos nézetekkel fognak 
hozzá, feláldozva a benne rejlő nemzeti és európai értékeket. S míg az 
egyik oldalon ott áll a nemzetiségét semmibe vevő szülő, ki gyermekét 
saját hazájában idegen nyelvű iskolába küldi, a másikon ott okvetetlen- 
kedik a dilettáns nyelvészkedő, aki önmagát tekinti az egyetlen tudo
mányos tekintélynek, aki a legszívesebben átírná az egész magyar irodal
mat saját tudatlanságának normáira, s ott a nyelvvédő, aki idegen hang
lejtéssel és képzéssel ejti azt a nyelvet, melynek szolgálatában előőrsi 
szerepet vállalt.

És még teljesebb egyenetlenség uralkodik magának a nemzet
fogalomnak a terén, melyet kiki a maga lelkében kialakít, ami különben 
természetes is. Mint ahogy a vallás formája ugyanazon valláson belül 
különböző lehet az egyszerű munkástól Prohászka Ottkárig, úgy a 
nemzetről alkotott fogalom is részleteiben helyes vagy észszerű, külön
böző alakú, intenzitású aszerint, hogy egy szántóvető gazda, gyári 
munkás, tanító, közhivatalnok, katona vagy egy Teleki Pál lelkületét 
elemezzük. De mint a vallási életben is az érzület és akarat dönt és 
a «lelki szegények» épp oly közvetlen kapcsolatban élhetnek Istennel, 
mint a misztikus élménnyel telített nagy püspök, úgy van ez a nemzeti 
életben is : a kisembert épúgy az életáldozatig menő ragaszkodás fűti, 
mikor hazájáért harcol a harcmezőn, mint a hazájáért tragikus aggó
dással telített politikust.

Ezeket tehát nem kell felvilágosítani, mert ők harcukban mindig 
erősek lesznek. Ellenben mikor már ezt az érzületet, a nemzetiséghez való 
tartozás érzését ingatják nagy eszmeáramlatok, mint a forradalmak 
idején és azóta is mind a mai napig, akkor már a tudós sem lehet közöm
bös a körülötte felcsapó tudatlansággal és bomlási jelenségekkel szemben, 
ki kell állnia neki is a porondra, hogy elmondja milyen történeti és erkölcsi 
gazságokat kell vallania, milyen kötelezettségeket vállalnia mindenki

nek, aki magát magyarnak tartja. Tanítania kell, hová tartozik, milyen 
nagy történelmi örökség letéteményese, melyet — akármilyen kis geo
politikai egység betöltője is — csorbítatlanul kell a jövő nemzedéknek 
átadnia. Ki mondja, ki magyarázza el a vallás tételeit, ha nem a vallás 
hivatott őre, a pap? És ki hivatott annak a szabatos megjelölésére, 
mi a nemzetiség hagyománya, ha nem a tudós, aki egész életét a 
hagyománykutatásnak szentelte?

Sokszor szemére hányták a tudós világnak, hogy elzárkózik a közön
ség elől, tudós folyóirataiba, szűkkörű társaságaiba vonul és eredményei 
csak nehezen jutnak el a nagyközönséghez, mert a «népszerűsítést» 
méltóságán aluli foglalkozásnak tartja.

A Magyarságtudományi Intézet egyik főfeladatának tekinti, hogy 
a közönséget nevelje, friss eleven kontaktusban tartsa a tudomány 
eredményeivel. A félműveltség, a tudományos dilettantizmus sokszor
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nem okoz nagyobb bajt, ha ártatlan témákkal babrál, ha hatása nem 
terjed túl egy vendéglő asztaltársaságán, vagy a minden dilettánst 
körülvevő, bámuló szűk környezeten. De a dilettantizmus sajnos, ma 
már a litterátusok körében dühöng, nagy tudományos eredményekkel 
áll gátlás nélkül szembe, társadalompolitikai dogmákat állít fel, 
és kíméletlenül szidja, piszkolja a komoly tudományt, dührohamaiban 
magával sodor nagy tömegeket, heves indulatú és tetszetős jelszavak 
iránt fogékony elméket. Nálunk a «ne sutor ultra crepidam» bölcs 
tanácsát csak az írópolitikusnak szabad áthágni. Innen az a rettenetes 
szellemi zűrzavar, ami a magyar közönség látását ma elhomályosítja 
és ami különösen az ifjúságot kábítja-csábítja. A részletigazságból 
dogmát csinálni és a kérdésnek csak egy oldalát vizsgálni: az ma tisz
telt és nemes mesterség, melyből nemcsak megélni, hanem másokat 
tönkretenni is lehet.

Ebben a káoszban vállalkozik a Magyarságtudományi Intézet arra, 
hogy minden erejének megfeszítésével részt vegyen a felvilágosító munká
ban. Előadássorozatok rendezésével, ahol aktuális, a nemzet életét mélyen 
érintő kérdések kapnak szigorúan tudományos és éppen ezért mindenki 
számára érthető megvilágítást. (Mert a vérbeli tudós a legnehezebb 
dolgokat is közérthető nyelven tudja elmondani). Ilyen volt a történeti 
és népműveltség összefüggéseiről tartott előadásciklus, melynek ta
nulságait az «Úr és paraszt a magyar élet egységében» című kötetében 
közölte az Intézet. Ilyen az Erdély népeiről tartott egyetemi kurzus 
melynek eredményeit a napokban kapta meg a magyar olvasóközönség.

A magyar nyelv kultuszát óhajtotta szolgálni az Intézet azzal, 
hogy a helyes ejtési verseny megszervezését magára vállalta, s ezzel 
az egyetem hallgatói között a szép magyar szó presztízsét növelte. 
A magyar beszéd ünnepei lettek ezek a versenyek : aki egyszer végig 
hallgatta őket, felejthetetlen emlékül vitte magával a szép zengésű, 
helyes mondatlejtésű, szabatos, magyar hangképzésű beszédpróbákat, 
holott azelőtt tán ügyet sem vetett arra, hogy magyar és magyar be
széd között különbség lehet szépség és tökéletesség szempontjából.

Egy magyarságtudományi munkatervben a népműveltségnek, me
lyet mély kultúrának is szoktak nevezni, különös figyelem jár ki. 
így vállalkozott az Intézet egy igen terjedelmes néprajzkutatási Prog
ramm végrehajtására. Megindította az «Új magyar népköltési gyűjte- 
mény»-t a réginél kritikusabb, a modern etnológiai kutatásoknak meg
felelő módszerrel gyűjtve és kiadva népmeséket és a nép körében elter
jedt egyéb száj hagyomány i termékeket. «Falu, tanya, mezőváros» című 
sorozatában népközösségi monográfiákat ad ki, melyek elseje egy falu 
teljes társadalmi képét nyújtja, másika egy falu teljes zenei életét 
rajzolja. De még nagyobbra is vállalkozott : megindította a Néprajzi 
Atlasz előmunkálatait, úgy hogy ennek a nagy költséggel járó kiad
ványnak az első füzete már a közel jövőben meg is jelenik.

A programúiban elsőrendű helyet foglal el a népiségtörténet és a 
vele szoros kapcsolatban élő településtörténet. Itt különösen érezhető 
az Intézet alapításának tendenciája : nem programmot akar adni a 
már meglevő kutatóknak, hanem ahol már kialakult módszer és cél
kitűzés van, ott anyagi segítséggel járul hozzá, hogy a munkálatok na-
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gyobb lendületet vehessenek. Laikus ember nehezen érti meg, milyen 
fontos például a településtörténész számára a család- és helynevek pontos 
ismerete : az Intézet programmjába vette tehát egy minél teljesebb 
hely- és családnévgyüjtemény felállítását, amely aztán minden törté
nésznek, etnográfusnak és nyelvésznek rendelkezésére áll.

Messzebbi célkitűzéseink között vannak a magyar műveltség és 
társadalom, a magyar életformák történetére és mai állapotára vonat
kozó tanulmányok, a világmagyarság, a magyarság és a többi nemzeti
ségek összefüggései, az elszigetelt magyar népcsoportok tanulmányozása, 
a magyarság lelki alkatára vonatkozó kutatások, a magyar művészet 
és népművészet történetének és a magyar őstörténeti tanulmányoknak 
elmélyítése, valamint a magyar antropológia hathatós támogatása.

Külön feladatok várnak az intézetre a magyar irodalomtörténeti 
kutatás terén : így különösen a régibb magyar irodalom hozzáférhetővé 
tétele körül van sok tennivaló.

Mindebből világosan látszik, hogy a Magyarságtudományi Intézet 
és a vele összefüggő kiadványok és folyóiratok nem csupán a népi 
műveltséggel foglalkozó tudományok munkálására ösztönöznek, hanem 
az egész magyar műveltség, múlt és jelen, történelmi és népi kultúra, 
magas és mély műveltség megismerését és megismertetését szolgálják.

A Pázmány Péter-Egyetem Magyarságtudományi Intézete nem áll' 
egyedül e célkitűzésével. Valami hasonlóra gondolt Teleki Pál is, mikor 
a Táj- és Népkutató Intézetet felállította, csak itt a hangsúly a falusi 
magyarság társadalmi életének tanulmányozásán volt, míg nevelő- 
programmjának céljaként nem a tudományos közlés, az előadások útján 
való felvilágosítás szerepelt, hanem a néppel foglalkozó felsőbb osz
tálybelieknek, tanítóknak, jegyzőknek, orvosoknak stb. szintetikus 
látásra szoktatása.

Tisztára tudományos céllal létesítette nemrégiben Hóman Bálint 
is a Teleki Pálról elnevezett Tudományos Intézetet, ahol a szintén 
Teleki égisze alatt működő államtudományi intézet társult egy újonnan 
alapított településtörténeti és a szintén Hóman Bálint alapította 
Erdélyi Tudományos Intézettel. Sőt az új intézmény programmbeszé- 
dében a miniszter is kijelentette, hogy új intézete szoros együttműkö
désben óhajt együtt dolgozni a már meglevő és hasonló céllal működő 
történeti intézetekkel, de elsősorban a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem Magyarságtudományi Intézetével, amivel magas helyről nyert 
elismertetést az intézet célkitűzése és eredményes munkája.

Mindezek az intézetek nem óhajtanak egymásnak versenyt támasz
tani, hiszen a magyarságtudomány oly óriási területeket ölel fel, hogy 
mindegyik kifejlesztheti saját, vezetői tudományos egyéniségének meg
felelő programmját.

Az együttműködésre kitűnő példát kaptunk a közelmúltban. 
A Magyarságtudományi Intézet felvette programmjába a népnyelv 
rendszeres felkutatását, sőt a nyelvatlasz megszerkesztését is, s e célból 
a kutatók számára külön tanfolyamokat is szervezett. Az elmúlt hetek
ben pedig összehívta a vidéki egyetemek és az Erdélyi Tudományos Inté
zet képviselőit, hogy az országot munkaterületekre felosszák s a gyűjtés 
és feljegyzés módszereire nézve megállapodjanak. A megbeszélés —- ez
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volt magyar nyelvészek első kongresszusa! •— kitűnő eredménnyel 
végződött ; az országnak ez a vértelen és hasznos felosztása megtörtént, 
a hangjelölések dolgában végleges megegyezésre jutottak, sőt a nyelv
atlasz szerkesztésének általános elveit is tisztázták, úgy hogy most a 
munka megindulhat, anélkül hogy a kutatók egymást kereszteznék, 
-s oly módon, hogy a részletekben végzett munkát könnyen lehet majd 
egybehangolni.

Ez a folyóirat is, melyet tudós szerkesztője, ki a népi műveltség 
egyik leghivatottabb ismerője és kutatója, most a Magyarságtudo
mányi Intézet pártfogásával újra megindított, az intézet sokoldalú, 
de makacsul egyirányú munkatervének szolgálatába óhajt állani. 
Címében a szerkesztő már régen hitvallást tett azon tudományos 
programm mellett, melyet fentebb vázoltunk és amely az egyetem 
tudományos intézetének alapításánál szemünk előtt lebegett.

De uj alakjában, nagyobb terjedelmével, a tudományos világ 
fokozattabb közreműködésével még hathatósabban szolgálhatja majd 
mint a múltban, szorongattatásai közepette mind forróbban szeretett 
magyarságunk ügyét, amikor a tudományos világ és a nagyközönség 
-összekötő szervéül kínálkozik.

Eckhardt Sándor
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P. MESTER FRANCIAORSZÁGI OLVASMÁNYÁÉ

A XII. század folyamán Franciaország északi fele és a brit sziget 
egységes kultúrterületet alkot. Mindkét tájon ugyanazt az életformát,, 
ugyanazt a szellemi légkört, ugyanazt az irodalmi stílust találjuk.. 
Európa első renaissance-mozgalma, amely már a Karolingok korában 
egyesítette a két területet, újra feléled s hasonló klasszicizmust ered
ményez. A retorikai iskolák elszaporodnak, művelt mesterek tanítják 
az antik költészet technikáját és művelt költők elevenítik fel a görög 
és a római irodalom témáit és formanyelvét. Latinul éppoly könnyedén 
írnak mint anyanyelvükön. Rouenban Vergiliust magyarázzák, Orléans- 
ban csaknem valamennyi neves római auctort, a brit krónikás betéve 
tudja a Pharsaliát és a Thebaist. A Loire-tól északra és a brit szigeten 
az antik világ valóságos újjáébredését látjuk, olyan szellemi életet,, 
amelytől a XV—XVI. század nagy mozgalma alig fog különbözni. Ehhez 
a területhez, amelybe Párizs is beleesik, látszólag nehezen köthetjük 
a mi P. mesterünk honfoglalást őrt énét ét. Pedig tudósaink csaknem 
kivétel nélkül a párizsi iskolák padjaiban keresték III. Béla jegyzőjét. 
Sajnos, az a tény, hogy a század derekán egy magyar érsek Párizsban 
tanult s még további négy egyházi férfiúnk is folytatta tanulmányait 
a francia fővárosban, keveset bizonyít. Lukács érsek, Adorján prépost 
majd kancellár, Bethlen kanonok, Jakab és Mihály semmiféle irodalmi 
művet sem hagytak hátra. Számukra az északfrancia kultúrterület a 
maga antik-imádatával, cicerói latinságával, ovidiusi metrikájával — 
örök titok maradt. S ha elgondoljuk, hogy P. mester művében csak 
egyetlen egy k ité te l: «in media arma fremebundi ruentes» (55. fejezet) 
emlékeztet — ez is csak halványan — egy vergiliusi formulára : «moria
mur et in media arma ruamus», akkor világosan áll előttünk, hogy az 
ismeretlen nevű jegyzőnek ezek közt a római irodalmat betéve tudó 
franciák, írek, angolok közt kevés keresni valója lehetett.

Mégis itt fogjuk őt megtalálni s noha Vergilius helyett csak a sze
rény értékű frigiai Dares ismeretével dicsekszik s Cicero nyelve helyett 
csupán a Nagy Sándor-regény egyszerű latin prózáját utánozza, Euró
pának egyetlen más szögletében sem sajátíthatta el azt, amit magával 
hozott Magyarországra.

P. mester írói felfogását illetően Fest Sándor rámutatott, hogy a 
hazug mesék megvetésében mily feltűnően egyezik a Gesta Hungarorum 
szövege az angol William of Malmesbury Gesta Regum Anglorum-ával. 
Erős kritikája és racionalizmusa a történeti hitelesség érdekében a
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XII. század derekán főleg Angliában divatozó kritikai állásponttal 
függ össze.1 Fest fölemlíti a francia Pierre de Blois nevét is, mint aki a 
hetvenes évek elején több levelében is kikelt az ifjúság görög monda
világ-imádata ellen. Fest szerint jellemző, hogy éppen abban az időben 
tanulmányozza P. mester a Trój a-t őrt énetet, amidőn hasonló divatról 
tanúskodik az egyik egykorú író.1 2

Az említett Pierre de Blois levelei egyéb tekintetben is közel álla
nak a királyi jegyző stílusához és felfogásához. Hogy Pierre de Blois 
leveleinek címzésében szintén névrövidítéseket, úgynevezett sziglákat 
alkalmaz, csak természetes ebben a korban. Egyéb sajátságai is általá
nosak, mint például a következő fordulat, amely mindkét írónál köz
vetlenül a címzés után következik :

Pierre de Blois P. mester
Quia quandoque in scholaribus Dum olim in scholari studio 

castris militavimus sub eodem simul essemus.. .3 * 
doctore. . . 3

A két fordulat egyezése nem bizonyít közvetlen hatást, azonban, 
hogy itten francia formulával állunk szemben, az kitűnik egy másik 
példából, amely még jobban hasonlít P. mester szövegéhez : «In scholari 
militia dum similes fuimus.»5

A levélváltási szenvedélyt á  hirtelen fellendült írásbeliség hívta 
életre. Ehhez járul a korszak hangsúlyozottan irodalmias jellege, s így 
nem csoda, hogy a levélírók egymás irodalmi munkássága iránt sűrűn 
érdeklődnek. P. mester prológusa szabályos levél, olyan, amilyent a 
XII. század hetvenes éveiben nagy számban találunk francia földön. 
Ennek a stílusnak elismert művelője a francia Pierre de Blois, kinek a 
tours-i és orléans-i iskolákkal, továbbá Párizzsal volt kapcsolata. Oly 
vidékkel tehát, amelyen a mi királyi jegyzőnket fogjuk keresni.

P. mester a Prológusban említi, hogy egyik barátja ösztönzésére 
írja meg a magyar honfoglalás történetét. Megígérte, hogy eleget fog 
tenni barátja kívánságának. Barátja már többször, levélben emlékez
tette őt arra, hogy váltsa be ígéretét. Hasonló tartalmú levelet többet is 
találunk Pierre de Blois művei közt. Egy alkalommal irodalmi munkára 
ösztönöz valakit, másutt a világi dolgok végzése helyett (P. mester : 
«hujus laboriosi saeculi impeditus sim negotiis») a szellemiekkel való 
foglalatosságra int egy püspököt és általában : a munkás élet gondjaira, 
az irodalom ápolására és a levélben való érintkezésre hasonló szavai 
vannak mint a magyar krónikásnak.6 Kritikai álláspontja azonos a ma
gyar és a — Fest említette — angol krónikáséval:

1 Anonymus angol forrásai. Egyetem es Philologiai Közlöny 1935 : 163, 
175— ! 76.

2 Egy. Phil. Közi. 1935 : 177— 178.
3 Petri Blesensis Opera Omnia. Ed. I. A. Giles. Oxford, 1846— 47. II . 54.
* Prologus.
5 Perényi József id é z i: A francia iskolák hatása  a m agyar okleveles gyakor

la t kialakulására. Bp. 1938. 65.
* L. a  következő leveleket : G iles-kiadás I. : 21, 59, 244, 333, 315 ; I I  : X X I 

(függelék).
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William of Malmesbury 
. . .  dignus plane quem 
non fallaces somniarent 
fabulae, sed veraces 
praedicarent historiaeT

Pierre de Blois 
Scio mihi plurimum 
profuisse, quod quum 
in arte versificat ori a 
parvulus erudirer, 
praecipiente magistro 
mihi materiam non de 
fabulis, sed de histo
riarum veritate sume
bam.2

P. mester
.. .sicut a magistris 
meis audiveram. . .  ex 
falsis fabulis rustico
rum . .. quasi somni
ando . . .  Ergo potius 
an non de. . .  aperta 
historiarum interpreta
tione rerum veritatem 
nobiliter percipiat.8

Mind a három író tehát az írásbeliség magasrendű voltát fejezi ki a 
megvetendő szájhagyománnyal szemben. Az írott szöveget igen magasra 
értékelik, a halhatatlanságot akarják elérni, mert az írást sem az árvíz, 
sem a tűzvész, sem a századok viharai nem tudják elemészteni.4 Ebben 
az időben az oklevelek bekezdő formulái is a memória gyengeségére és 
az írás halhatatlan voltára hivatkoznak. Az egykorú francia nyelvű 
epikus költészet ugyanezeket az elveket hangoztatja5 s a királyi jegyzőt 
is hasonló gondolatok foglalkoztatják, amidőn kijelenti, hogy végre itt 
van ő, aki a halhatatlanság számára följegyzi mindazt, amit eddig 
csak a parasztok és a regösök hamis meséiből lehetett megismerni. Ezért 
tartja Pierre de Blois az író élete főművének a megtörtént dolgok átszár
maztatását az utókorra : «res gestas ad posteros derivaret>* s P. mester 
is azért írja meg a honfoglalók viselt dolgait, mt ne posteris in ultimam 
generationem oblivioni tradatur».7

Mindama szerzők közül, akik P. mesterre hatottak, a Gesta Hunga- 
rorum krónikása egyedül a frigiai Darest nevezi meg. «Dares Phrygius 
és egyéb szerzők műveiből», amelyeket iskolai tanulmányai során olva
sott, szerette meg a Trója-történetet, de az «egyéb szerzők» nevét nem 
említi. Dares csak a trójai ostromot és annak előzményeit beszéli el, 
valószínű azonban, hogy P. mester az «egyéb szerzők» művei közt egy 
trójai eredetmesét is olvasott. Több európai nemzet származtatja magát 
a középkorban a trójaiaktól s P. mesternek kellett hasonló történetet 
olvasnia, sőt : szerkesztett is ilyen történetet. Különben nem írná pro
lógusában azt, hogy «amint a trójai történetet és a görögök háborúit 
megírtam, ugyanúgy írjam meg neked Magyarország királyainak és 
nemeseinek származását is : hogy a hét fejedelmi személy, aki a hét
magyar nevet viseli, miképpen jött ki szittya földről...»8 E sorok 
mögött mint irodalmi minta a trójai származás és a Trójából való kiköl
tözés történetének valamelyik középkori változata rejtőzik. Bennünket

1 Egy. Phil. Közi. 1935 : 163.
2 Giles-kiadás. I : 317.
3 Prologus
4 P ierre de Blois, Giles-kiadás I : 231.
5 P ld . a Rom an de Thébes és a Rom an de Troie prológusa.
6 Giles-kiadás I : 232.
7 Prologus.
8 Prologus. (Pais Dezső fordítása. M agyar Anonymus. 1926.) 
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egyelőre közelebbről csak a frigiai Dares De excidio Trojae historia című 
műve érdekel.

Dares szövegszerű hatása csupán néhány kitételben jelentkezik. 
Mindjárt a mű elején Dares szavaival fejezi ki P. mester azt, hogy ifjú 
korában nagyon megszerette a Trója-történetet, továbbá az Excidium 
Trojae szavait veszi át ebben a mondatban : «Tehát legjobbnak tartot
tam, hogy igazán és egyszerűen írjam meg neked, s így aki olvassa, tisz
tán láthassa, miképpen estek meg a dolgok.»1 Majd Álmos külsejét 
írja le ugyanazokkal a szavakkal, melyekkel Dares a maga hőseit. Egy 
helyütt Zalán a magyarok láttán az Excidium Trojae egyik fordulatá
val fejezi ki csodálkozását: «vájjon kicsodák ők és honnan jöttek?» 
Több alkalommal a sereg kapitányainak jelölésére a frigiai titulaturáját 
használja s végül: Zsolt és Taksony vezér jellemzésébe süríti P. mester 
Dares párszavas leírását a trójai történet szereplőiről. Ennyi mind
össze, amit a frigiai szövegéből átvett.

Tudósaink egyértelműleg mutattak rá, hogy a trójai mese divatja 
a XII. század második felére és a XIII. század elejére esik. Ekkor írják 
szép műveiket Simon Aurea Capra (Simon Chévredor) és Benoit de 
Sainte-Maure, mindketten franciák, az angol Josephus Iscanus (Joseph 
of Exeter) és a német Herbort von Fritzlar. Mindnyájan, közvetve 
vagy közvetlenül, Dares nyomán, a legrégibb Simon Aurea Caprát 
kivéve.2 A trójai történet a XIII. században nálunk is kedvelt olvas
mány. Bizonysága ennek, hogy a magyar előkelők körében az Ehellős 
(Achilles), Priamus, Hektor és Páris nevekkel találkozunk.8

Az eddigi P. mester-kutatások szempontjából a Dares-átvétel, 
amelyet már Cornides Dániel pontosan regisztrált,4 alkotta az egyik sar
kalatos kérdést. Úgy gondolták, hogy a Gesta Hungarorum keletkezési 
idejére és szerzője műveltségének provenienciájára főleg a Dares-kérdés 
megoldása vethet fényt. P. mester művének 1180—1200-as datálása 
ma már nyilvánvaló, főleg Domanovszky Sándor, Hóman Bálint és 
Szilágyi Lóránt szövegkritikai és diplomatikai kutatásai nyomán, de 
a trójai történet divatja is alátámasztja. P. mester irodalmi művelt
ségét Daresre való hivatkozással Párizsból származtatni azonban már 
bonyolultabb probléma.

Egyedül Eckhardt Sándor fejezte ki abbeli nézetét, hogy «lehetet
len Dares Phrygius iskolai olvasásából és kivonatolásából arra követ
keztetni, hogy Anonymus Párizsban tanult. Ugyanis az Exordia 
Scythica mellett, amely Anonymusnak egyik főforrása, minden kéz
iratban megtaláljuk a trójai történet kivonatát is.»5 Az Exordia Scythica 
néven ismert Justinus-kivonat példányai pedig olasz eredetűek. Hasonló 
gondolata volt már Gombocz Zoltánnak, aki azon az alapon, hogy az 
Exordia Scythica firenzei kódexében az első darab a Justinus-kivonat s 
közvetlenül utána második helyen a Dares-szöveg következik, föltéte
lezte, hogy a Justinus-kivonat P. mester főiskolai olvasmányai közé

1 Prologus. (Pais Dezső id. fordítása.)
Pauler G yu la : Századok 1883: 114— 115.
Pais Dezső : N apkelet 1923 : 188.

* Vindiciae Anonymi Belae Regis N otarii. Budae, 1802. 31— 34.
8 A pannoniai hun tö rtén e t keletkezése. Századok 1928 : 606.
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tartozott.1 A firenzei változat Exordia Scythicája azonban lényegesen 
elüt a többi variánstól s P. mesterhez semmi köze sincsen. Már csak 
azért is el kell választanunk egymástól az Exordia Scythica családját 
és a Dares-kéziratokat, mert a frigiait főleg Franciaországban olvasták,, 
iskolai olvasmányul pedig kimutathatólag csak Franciaországban hasz
nálták, míg a Justinus-kivonat francia földön teljességgel ismeretlen.

Helyesbítenünk kell tehát Eckhardt megállapítását, ugyanis az 
Exordia Scythica vatikán-urbinói változata, amely talán legközelebb 
áll P. mester szövegéhez, egyáltalán nem tartalmaz Trója-történetet, 
továbbá : nagy a valószínűsége annak, hogy P. mester az Exordia 
Scythicát művének írása közben használta, annak szövege előtte feküdt, 
míg a frigiai Dares munkáját —- saját szavai szerint — hajdan, iskolai 
tanulmányai során olvasta s most már bizonyára emlékezetből idézi. 
Látni fogjuk azt is, hogy a Gesta Hungarorumot P. mester jóval francia- 
országi tanulmányai befejezte után írta, amikor Dares egy-egy kitéte
lére már csak halványan emlékezett. így tehát nyilvánvaló, hogy P. 
mester szempontjából a frigiai Darest és a Justinus-kivonatot semmi
képpen sem szabad közös nevezőre hoznunk. P. mester idősebb korában 
olvashatott egy itáliai eredetű művet, de ez a tény még nem bizonyítja 
azt, hogy fiatal korában ne látogathatta volna a párizsi iskolákat.1 2

Régibb kutatóinknak feltűnt már, hogy Dares Phrygius művé
nek egyetlen ország egyetlen könyvtárában sincs annyi kézirata, mint a 
franciaországiakban. A legtöbb követője is a középkori francia írók 
táborában akadt. így tehát — tekintve, hogy a XII. század végén 
vagyunk — a legvalószínűbbnek az a feltevés kínálkozott, hogy Párizs 
egyetemét látogatta.3

Mindez föltevés csupán, de igen valószínű föltevés. Talán közelebb

1 A m agyar őshaza és a nem zeti hagyom ány. N yelvtudom ányi Közlemények. 
1917— 20 : 146.

2 E ckhard t Sándor nyom atékosan h ív ja  fel a k u ta tó k  figyelmét a Justinus- 
k ivonat bam bergi kódexére, m elynek szövege szerinte «oly feltűnően egyezik 
Anonymusszal». (A pannoniai hun tö rté n e t keletkezése. Századok 1928 : 606.) 
A zt ajánlja, hogy a bam bergi kézirat k iada tlan  részeit á t kellene vizsgálniok az 
A nonym us-kutatóknak, m ert ez a példány a Justinus-k ivonaton  kívül egy T rója- 
tö rtén e te t és egy A eneis-kivonatot is ta rta lm az . Az E ckhard t S. em líte tte  m űvek
hez még hozzá vehetjük  a N agy Sándorról szóló H isto ria  de Praeliis című regényt, 
P. m ester egyik főforrását, m elynek őse szintén m egtalálható  a  bam bergi kódex- 
ban. íg y  te h á t egy kéziratban  ta lá lju k  együ tt P. m ester három  igen lényeges iro 
dalm i m in tá já t. Alig té rh e tü n k  ki annak  a  gondolatnak a varázsa elől, hogy itt. 
és csak i t t  kell keresnünk P. m ester irodalm i in form átorait. M indez látszólag 
egybevág, a valóság azonban m ást m u ta t. L átn i fogjuk ugyanis, hogy P. m ester 
a H istoria de Praeliis-nek nem  a  bam bergi v á lto za tá t használta. Azonkívül : az 
ebben a kódexban ta lá lh a tó  T ró ja-tö rténe t a G esta H ungarorum  egyetlenegy 
sorához sem hasonlít, továbbá : az E ckhard t em líte tte  k iadatlan  részek sem hoz
hatók  vele kapcsolatba s végül : az E xord ia Scythica-szövegek közül a  bam bergi- 
nél a vatikán-urbinói közelebb áll P. m ester Szkitia-leírásához. (Ez utóbbiró l 
F ó ti J . Lajos : H einrich-Em lékkönyv 1912. 25— 29, Irodalom történeti Közlemé
nyek 1913, v. ö. H óm an B á lin t : A Szent László-kori Gesta H ungarorum . 1925. 45.)

3 Dares m űvének kéziratairó l F . M eister kiadása. Lipcse, 1873. I I I —V. 
(A tovább iakban  ebből a kiadásból idézem.) Csupán a párizsi B ibliothéque N atio- 
nale-ban 23 középkori kézirata ta lá lható . V. ö. Catalogus cod. mss. bibi. reg. t. IV. 
L. Delisle ; Inven ta ire  des mss, la t. 1863, u. az : Inven ta ire  des mss. la t. de N otre- 
Dame. Paris, 1871.
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tudunk férkőzni az igazsághoz, ha tüzetesebben megvizsgáljuk P. mester 
szövegét.

Mindjárt a prológus elején használja Dares szavait, amidőn a
Trója-történetről írja : «quam ego cum summo amore complexui», 
majd néhány mondattal később :

Dares
. . .optimum ego duxi. . . vere et 
simpliciter scrip ta... ut legentes 
cognoscere possent quomodo res 
gestae essent.

P. mester
Optimum ergo duxi, ut vere et 
simpliciter tibi scriberem, quod 
legentes possint agnoscere, quo
modo res gestae essent.

Mind a két történetíró levélformában írja prológusát s az írás miként
jét, történetük hitelességét jellemző szavaik azonosak. Nem lehet kitér
nünk ama föltevés elől, hogy a levél-stilizálás tanítására a P. mester 
látogatta iskolában a Dares-prológust is használták mintának.

A Darestől származó formulák közé tartoznak a 41., 48., 50. és 56. 
fejezetek «sereg», «kapitány» és «vezető» szavai, egymás szomszédságá
ban, csakúgy mint az Excidium Trojae exercitus, princeps és ductor 
szavai. Átvételnek számít a következő egyezés is :

A legérdekesebb átvétel azokban a szavakban nyilvánul meg, 
amelyekkel P. mester Álmost, Zsoltot és Taksonyt írja le :

Dares 12. fejezet
...C astor et Pollux. Fuerunt 
autem alter alteri similis, capillo 
flavo, oculis magnis, facie pura, 
bene figurati, corpore deducto... 
Hectorem blaesum, candidum, cris
pum, strabum, pernicibus membris, 
vultu venerabili, barbatum, decen
tem, bellicosum, animo magno, in 
civibus clementem, dignum, amore 
aptum. Deiphobum et Helenum 
similes patri, dissimili natura. .. 
Alexandrum candidum, longum, 
fortem, oculis pulcherrimis, capillo 
molli et flavo, ore venusto, voce 
suavi, velocem, cupidum imperii. 
Aeneam rufum, quadratum, facun
dum, affabilem, fortem, cum con
silio, pium, venustum, ocidis hila
ribus et nigris. Antenorem longum,

P. mester 4. fejezet
Erat enim ipse Almus facie deco
rus, sed niger, et nigros habebat 
oculos, sed magnos, statura longus 
et gracilis, manus vero habebat 
grossas et digitos prolixos et erat 
ipse Almus pius, benivolus, largus, 
sapiens, bonus miles, hilaris dator 
omnibus illis, qui in regno Scythiae 
tunc tempore erant milites.

53. fejezet
Et successit ei filius suus Zulta 
similis patri moribus, dissimilis 
natura. Fuit enim dux Zulta parum 
blaesus et candidus, capillo molli et 
flavo, statura mediocri, dux belli
cosus, animo fortis, sed in civibus 
clemens, voce suavi, sed cupidus 
imperii, quem omnes primates et
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Dares 9. fejezet —
. . . interrogabant ab illis. .. qui 
essent, quid venissent.

P. mester 14. fejezet 
(Zalán a magyarok láttán) multis 
modis mirari coepit, qui essent et 
unde venissent, qui talia facere 
ausi fuissent...



gracilem, velocibus membris, ver
sutum, cautum ... Cassandram me
diocri statura, ore rotundo, rufam, 
oculis micantibus, futurorum prae
sciam. Polyxenam candidam, al
tam, formosam, collo longo, oculis 
venustis, capillis flavis et longis, 
compositam membris, digitis pro
lixis, cruribus rectis, pedibus op
timis, quae forma sua omnes supe
raret, animo simplici, largam, da
psilem.

milites Hungáriáé miro modo dili
gebant.

55. fejezet
. . .Tocsun, pulchris oculis et ma
gnis, capilli nigri et molles, comam 
habebat, ut leo, ut in sequentibus 
audietis.

A leírásban, noha Dares kifejezéseit átcsoportosítja, P. mester is 
ugyanazt a sorrendet követi. Nagyjából felülről lefelé vázolja a testi 
tulajdonságokat, először a fej, azután a kezek és az ujjak leírása. A lelki 
tulajdonságok jellemzése vagy ezt megelőzőleg vagy ez után következik. 
Feltűnő, hogy Dares szavait P. mester más-más fejezetben használta 
föl, de a leírás sorrendjén, vagyis — esztétikai szempontból — a lényegen 
mit sem változtatott. Azt hisszük, egyfelől a prológus levél-stílusa, 
másfelől pedig ezek a rövid leírások vezethetnek bennünket P. mester 
iskolai tanulmányainak nyomára.

A fizikai külső leírása terén a XII. századi északfranciaországi 
irodalomban valóságos epikai iskolát találunk. Az 1150 előtt készült 
Chanson de Roland még egy régi, Sevillai Isidorustól származó sémát 
használ Turpin érsek lovának leírására.1 Fölfelé haladó sorrendben 
mutatja be a ló külsejét : paták, lábszárak, combok, far, hát, gerinc, 
sörény, fülek, fej. Ezt a kánonná vált fogást több eposz alkalmazza,1 2 3 de 
csupán az úgynevezett chanson de geste-ekben akadunk nyomára, 
általában lóval kapcsolatban. Az emberi külső ezeket az aszketikus szel
lemből fogant eposzokat kevéssé érdekli. Inkább — a román stílusnak 
megfelelően — a növényi és az állati világ területéről veszik díszítő motí
vumaikat. Ha le is írnak emberi külsőt — természetesen a fenti ló-portré 
sorrendjében, ezzel is megbélyegezve annak alacsonyrendű voltát — azt 
is csak pogány, illetve nem-keresztény harcossal teszik.3 Az 1150 után 
erős antik hatásra meginduló epikus költészetben azután megjelenik az 
emberi portré, de vonásait a költő a chanson de geste-ekével fordított 
sorrendben, felülről lefelé mutatja be. Edmond Farai kutatásai révén 
tudjuk ennek a sémának iskolai gyökereit kitapintani.

A XII. század második felében meginduló új poétikai irányzatnak 
első teoretikusa a francia Matthieu de Vendőme. Tours-ban és Orléans- 
ban végezte tanulmányait, Orléans-ban tanított is, mégpedig gramma
tikát, majd Párizsba megy, ahol tíz esztendőt tölt és a század utolsó 
har madában tér vissza Tours-ba. Körülbelül 1165—1175 körül tanítha

1 Chanson de Roland 1490— 1495. V. ö. E. F arai : Recherches sur les sources 
latines des contes et rom ans courtois du moyen ágé. 1913. 198.

2 L. G autier : L a Chevalerie. 722. J. Bédier : La Chanson de Roland. Com- 
m entaires. Paris, 1927. 304.

3 Lásd B aligant p o rtré já t a Chanson de R oland-ban : 3157— 3161.
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tott Orléans-ban.1 Ars vevsificatoria című elméleti művében a költészet 
technikájához szükséges tanácsokat és szabályokat adja : hogyan kell 
elkezdeni egy művet, hogyan kell befejezni, mik a meglepő effektusok : 
körülírás, hasonlat, felkiáltás, kétkedés stb., stb. A technikai fogások 
illusztrálására bőséges példaanyagot hoz fel a római klasszikusokból. 
Művének java a személyleírásról szól. Ez szerinte a költészet legfőbb 
tárgya, ő  az első teoretikus, akinél a deskripciót megformulázva talál
juk s ő adja az elméleti alapot és hátteret a XII. század második felének 
leírásoktól duzzadó irodalmához.1 2 Matthieu de Vendőme-nál a P. mester
től alkalmazott portréval — személyleírás felülről lefelé haladó sorrend
ben — még nem találkozunk. A leírásnak ezt a fajtáját első ízben az 
angol származású, de Párizst járt Geoffroi de Vinsauf fogalmazza meg, 
1200 körül írt Documentum de arte versificandi című művében.3 A próza
írónak azt ajánlja, hogy ha fizikai külsőt ír le, Sidonius Apollinaris Theo- 
dorik-portréját vegye példának.4 Nos, ez a Theodorik-portré szigorúan 
meghatározott, felülről lefelé haladó sorrendben mutatja be az emberi 
külsőt.

Ne gondoljuk azonban, hogy Geoffroi de Vinsauf előtt még nem 
találjuk meg ennek a sajátos sémának az alkalmazását. Az ő tanácsa 
tulajdonképpen nem előírás, hanem csupán utólagos regisztrálása egy 
már ötven év óta bevett költői szokásnak. Az 1150 körül keletkezett 
Roman de Thébes-bői idézzük a legfrappánsabb példát :

Polinicés ért genz et granz,
Cheveus ot blois recercelanz ;
Cler ot le vis et coloré,
Espaules larges et pez lé,
Les costez lons, les flans sotiz,
Les hanches grosses et barniz ;
Enforcheüre ot droite et grant :
Rien n'ot en lui mesavenant.
Jovenceaus est, n’a pás vint ans.
Chevaliers est proz et vaillanz.5 *

A körülbelül tíz évvel fiatalabb Roman d'Eneas is ismeri ezt a fogást, 
sorrendje : lelki tulajdonságok, homlok, szemöldök, szemek, orr, arc, 
száj, fogak, öltözék,0 az 1165 körül szerkesztett Roman de Troie szerzője, 
Benoit de Sainte-Maure pedig hosszú oldalakon szedi versbe Dares 
Phrygiusnak P. mester által is utánzott portréit.7 Benoit de Sainte-Maure

1 E. Farai : Les a r ts  poétiques du X lle  et du X IIle  siécle. Recherches et 
docum ents sur la technique littéraire  du moYen ágé Paris, 1924. 1— 3.

2 E. Farai : Les a rts  poétiques. 75— 76.
3 M. de Vendőme és G. de Vinsauf m űveit Farai ad ta  ki idézett kö tetében.
4 Faral-kiadás. 273.
6 L. Constans k iadása : Société des Anciens Textes, 2 kötet, 1890, 733— 742. 

sorok. Lásd még ezenkívül a következő verssorokat : 745— 748, 961—-984, 6071 — 
6099 «tb.

* Camilla portré ja  : 3989. és a köv. sorok. Salverda de Grave kiadása: 
Bibliotheca Norm annica, IV. kötet, Halle, 1891.

7 Az 5093. verssortól az 5582-ig. L. Constans kiadása. Société des Anciens 
Textes, 6 kötet, 1904— 1912.



nyomatékkai hivatkozik Daresra s követi is híven az Excidium Trojae 
személyleírásait, de ahol csak jónak látja, hozzátold, hogy az immár 
közkeletűvé vált sémának eleget tegyen. így például Castor és Pollux 
leírásában :

Dares 12. fejezet
Fuerunt autem alter alteri similis, 
capillo flavo, oculis magnis, facie 
pura, bene figurati, corpore de
ducto.

Roman de Troie 
Cheveus aveient lons e blois 
Sor les espaules par granz trois. 
Ambedui aveient gros ieuz, 
Pleins de fierté e pleins d’orguieuz. 
Mout aveient les faces beles 
E les boches e les maisseles. 
Lone cois aveient e bien fait,
Si com 1’Estoire nos retrait.1

A század második felében, körülbelül a mi P. mesterünk tanuló
éveivel egyidőben használja fel tehát egy francia költő az Excidium 
Trojae-t s annak, akárcsak a magyar krónikás, főleg jellegzetes portréit 
veszi át. Benőit de Sainte-Maure, neve után ítélve, a Loire vidékéről 
való, Tours közeléből. Nyelvi és stiláris sajátságait L. Constans az 
orléans-i irodalmi iskolára lokalizálja,1 2 míg a Roman de Thébes szerző
jét valamivel délebbre keresi ugyan, de mivel nyelvében Párizs-kör- 
nyéki sajátságokat talál, nem tud dönteni.3 Az Eneas nyelvét kiadója 
a normán dialektusba sorolja,4 L. Constans azonban alig lát nyelvi 
különbséget Benoit de Sainte-Maure, a Roman de Thébes és a Roman 
d’Eneas között.5 Szerinte mindhárom verses regény erősen irodalmi 
nyelvének bölcsőjét Orléans-ban kell keresnünk.6 A közös iskola mellett 
szólnak a művek kéziratai is. Egymás társaságában találjuk őket, hol 
mindhármat együtt, a legtöbbször azonban ily változatokban : 1. Thé- 
bes-Eneas, 2. Thébes-Troie, 3. Troie-Eneas.7 Csupán a Roman d’Eneas- 
ról mondható, hogy gyakran írták egy kódexba a normán Roman de 
Brut-tel, de az ismertetett portré szempontjából amúgyis az Eneas jön 
legkevésbbé tekintetbe. P. mester szempontjából viszont feltűnő, hogy 
az orléansi studium valószínűsége a Trója-regényt illetően a legnagyobb, 
azt a Trója-regényt illetően, amelynek szerzője egyik fő forrásul a 
P. mester által is átvett Dares-portrékat szedte versbe. A XII. század 
második felében az orléans-i iskolák az auctorok magyarázásáról híresek 
és hírnevük ezen a téren felülmúlja valamennyi európai iskoláét. Párizs 
csak a következő században kezdi meg az ars poetica oktatását.8

1 51 i i — 51 iS. verssorok L. Constans idézett kiadásában. Lásd ezenkívül 
még, m in t igen jellemzőeket, Medea (1266— 1273) és Trcílus (5393—5446) portré it.

2 Id . kiadás VI : 162— 163.
3 Id. kiadás II . : X C V III—CX 1X.
4 Id. kiadás X X II— X X III . lapok.
5 R om an de Troie id. kiadása V I : 162.
6 U. o. V I : 163.
7 Id. k iadások: Thébes I : I I I — X X IV , Eneas I I I —V. lapok, Troie VI : i —67.
8 L. Delisle : Les écoles d ’Orléans au X IIe e t au XIII® siécle. Annuaire- 

B ulletin  de la Société de l ’H istoire de France. 1869. —  E. F arai : Les a rts  poétiques.
i. —  Orléans az oklevélírás elm életében is az élen já r  ebben az időben. V. ö. 

L. Delisle id. m ű és Perényi J . : A francia iskolák ha tása  a m agyar okleveles gya
ko rla t k ialakulására. Bp. 1938. 56— 57, 66— 67, 70.
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Az idősebb korú P. mester, aki a Gesta Hungarorumot írja, már 
•csak halványan emlékezik vissza az Excidium Trojae egy-egy kifeje
zésére. Maga mondja, hogy «hajdan» olvasta a trójai mesét. Szövegéből 
az is kitűnik, hogy írás közben nem feküdt előtte a trójai történet. 
Darest más módon kivonatolja mint például az Exordia Scythicát. 
Sohasem vesz át hosszabb részt belőle, csak egyös szavakat, néhol egy 
teljes mondatot. Az Exordia Scythicából egész szakaszt reprodukál, 
tervszerűen, előre meghatározott helyen. Dares már csak ifjúkori emlék 
a számára, írás közben itt-ott — de igen ritkán — eszébe jut egy-egy 
rövid kifejezése s azokat beszúrja saját mondataiba. Tagadhatatlan 
azért, hogy itt is szándékossággal állunk szemben, hiszen láttuk, hogy 
a Dares-átvételek szervesen összefüggnek egyfelől a prológussal, másfelől 
a szereplő személyek leírásával. Az átvett szöveg mennyisége, elhelye
zése és csekély mérvű módosulása azonban kétségtelenné teszi, hogy P. 
mester emlékezetből használta a frigiai Dares művét. Bizonyára főleg 
az maradt meg emlékezetében, amit diák korában betéve kellett tudnia 
s ezek a fordulatok akaratlanul is tollára szökkentek : a levélírás for
mulái és egy sajátos séma a deskripcióra.1

Hasonló jellegű átvételként könyvelhetjük el P. mester krónikájá
nak azt a két részletét, amelyet Fest Sándor a brit Geoffrey of Monmouth 
Historia Regum Britanniae című művéből származtat.2 P. mester a 
15. fejezetben egy epikai képhez, amelyhez hasonló a brit krónikában 
is található, a brit krónikáséval egyező szójátékot fűz. A jókedvű 
(laeti) vitézek, a küszködés a folyó árjával, a megmenekülés a halál
tól (letum): hasonló epikai kép és azonos szójáték. A 45. fejezetben 
pedig az idegen országba küldött hadsereg hódító útjának elbeszélé
sében szintén Geoffrey-tól veszi az epikai hátteret s az ehhez fűződő 
etimológiai magyarázatot a «stultus populus»-ról.

Fest Sándor ezt a két részletet tartja döntő érvnek annak bizonyí
tására, hogy P. mesternek ismernie kellett a Historia Regum Britanniae-t. 
Ezt a kérdést nehéz eldöntenünk. A két krónika egyezései — a fenti 
két részlet kivételével — teljességgel általánosak, a szövegek egybe
vetésével nem bizonyíthatók. Egy csomó azonos fordulatuk : közhely, 
Fest is annak tartja s minekünk is a krónikairodalom közhelyei közé 
kell sorolnunk. A Historia Regum Britanniae a nehezebb fajsúlyú 
klasszicizáló irodalom terméke, szerzője kitűnően ismeri Vergiliust 
éppúgy mint Ovidiust vagy Lucanust. A józan ész szerint a mi királyi 
jegyzőnk, műve után ítélve, csak értelmetlenül állhatott Geoffrey klasz- 
szicizmusával szemben. A brit krónikás degenerált hősei, vérengző és

1 Helyesen jegyzi meg Perényi József, hogy az oklevélkészítés techn iká já t 
francia földön tanu ló  klerikusoknak a form ulákat kívülről kellett m egtanulniok. 
Tankönyveket és m intagyüjtem ényeket használtak ugyan, de éppen azzal a  cél
zatta l, hogy a form ulákat kívülről is m egtanulhassák. És igen ta lálóan ta p in t rá  
az á lta lunk  vázolt stílussajátságra is : «mikor Anonymus átvesz egyes fordulatokat 
Dares Phrygius művéből, az t nem tudatosan  teszi, hanem  tanulm ányainak  ered
m ényeként kerü lt az oda. Az o lvaso tt auctor, melyből az érdekesebb fordulatokat 
kívülről ta n u ltá k  meg, á tad ja  stílu sát a tanulónak, ki ezután  azt m int sa já t s tílu 
sának in tegráns részét fogja használni». (Id. mű 33, 65.)

2 Egy. Phil. Közi. 1935 : 173— 174.

2 Magyarságtudomány. 17



vérfertőzö uralkodói csak megbotránkozást kelthettek az egyszerű 
lelkű magyar íróban. Az államszervező ősöket becsmérlő brit író csakoly 
távol áll P. mestertől, mint a római irodalom a maga merev szabályai
val, választékos eleganciájával, tudománnyá emelt stílusművészetéveL 
Ahhoz hogy a magyar krónikás a Fest által kiemelt fordulatokat vegye 
át a Historia Regum *Britanniae-ból, ezt az egész művet alaposan kel
lett ismernie, s ha az egész művet alaposan ismerte volna, nemcsak 
szétszórt és nagyobbára lényegtelen fordulatok kapták volna meg te t
szését. Ha ezek az egyező részletek valóban Geoffrey-tól erednek, akkor 
P. mester csak egy igen rapszodikus epitomátoron keresztül juthatott 
azok birtokába.

A fentebb ismertetett Dares-fordulatok azonban — úgy hisszük — 
mindent megmagyaráznak. P. mesternek a Geoffrey-krónikát is, illetve 
annak — talán az oktatás céljaira kiszakított — részleteit mint tan
anyagot volt alkalma megismerni, lehet, hogy tankönyvből, lehet, hogy 
a tanári élőszón keresztül.

Helyesen látta meg Fest a két mű szerkezeti és koncepcióbeli hasonló
ságait. Mindkét krónika honfoglalástörténet, a messze földről jött nép 
kiválasztott vezérrel az élen keresi és alapítja meg új hazáját. Mindkét 
krónika ország-leírással kezdődik. A honalapító hős csodás körülmények 
közt születik, Geoffrey Brutusa csakúgy mint P. mester Álmosa. A vezér 
az új hazára a vérrokonság alapján támaszt igényt, csata előtt buzdító 
beszédet intéz harcosaihoz, szórakozásul harcj át ékokban gyönyörködik. 
Mindkét szerzőnél kimutatható az írásbeliség értékelése a szájhagyo
mánnyal szemben, mindketten másnak a kérésére írják meg művüket, 
stílusukról szerénykedve nyilatkoznak, sűrűn alkalmazzák a tulajdon
nevek tudákos és naív etimológiai magyarázatát és megvetik a parasz
tokat.1 * III

Több motívum ezek közül benne volt már a P. mester előtti magyar- 
országi krónikairodalomban s így valószínűleg független az 1139 táján 
keletkezett brit krónikától. így például a cselekményt bevezető ország
leírás, Álmos fogantatásának története, a vérségi jogon való honfoglalás 
gondolata. Más fordulatok pedig P. mester betoldásai ugyan, de nem 
Geoffrey-ból, hanem egyéb forrásokból (buzdító beszédek, stb.). Mégis 
lehetséges, hogy P. mesternek volt némi ismerete a brit krónikáról, amely 
talán ösztönzőleg hatott rá; de tartalmából alig valamit adott át neki. 
Megemlíthetjük azt is, hogy mind a két író célja kifejezetten hazájuk 
kereszténnyé válása előtti történetének előadása s hogy Geoffrey is,. 
P. mester is egyik fő epikai eszközül a helyneveket használja, azzal a 
szándékkal, hogy kihangsúlyozza az új honfoglalók alapításait.

E laza és csak az általános koncepcióra és kompozícióra kiterjedő 
egyezés mellett találunk a két krónikában egy igen jellegzetes motívu
mot, amely Fest Sándor figyelmét elkerülte.

P. mester a Szkitia-leírásba beletoldja Attila genealógiáját s a hún

1 U. o. 164— 171. Geoffrey-val kapcsolatban m egem líthetjük, hogy egy jóval 
régibb b rit krónika, a Historia Britonum  is közöl a m agyar krónikával egyező 
m otívum okat : bibliai genealogia és Jáfe t, szkita szárm azás stb . ; lásd E. F ara i :
La légende arthurienne. Paris, 1929. I : 170— 171, 184, 203— 205, 295— 297 ;
I I I  : 8— 10, 14.
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királyról azt állítja, hogy «de terra Scythica descendens cum valida manu 
in terram Pannoniae venit et fugatis Romanis regnum obtinuit et rega
lem sibi locum constituit juxta Danubium super calidas aquas et omnia 
antiqua opera, quae ibi invenit, renovari praecepit et in circuitu muro for
tissimo aedificavit, quae per linguam Hungaricam dicitur nunc Buduuar 
et a Teothonicis Ecilburgu vocatur.» Ebben a mondatban a Róma-eszme 
középkori megfogalmazását kapjuk. A Róma-eszmével együtt jár a több- 
nyelvűség és a többféle faj gondolata, amely már Szent István Intelmei
ben is szerepel.1 Ügy látszik, P. mester tudatában is együttjárt a római 
romok képe a többnyelvűség gondolatával. Mindkettő a római birodal
mat (fugatis Romanis) juttatta eszébe.

Ezt az eszmét, amely a Karoling-kor után szünetel s Szent István 
Intelmeibe is mint a késő Karoling-kor hagyatéka kerül bele,1 2 a XII. 
század újra életre kelti. A francia Hildebert de Lavardin az első, aki 
noó-ban az antik világ érzékeny nosztalgiáját éli át Róma romjainak 
láttán :

Par tibi, Roma, nihil, cum sis prope tota ruina ;
Quam magni fueris integra fracta doces.3

A francia költő egy másik kitétele («restaurari sola ruina potest») mutatja, 
hogy a romoknak és az antik épületek restaurációjának valóságos divat
jával állunk szemben. Érdekes, hogy az idézett Hildebert-vers a brit 
William of Malmesbury krónikájában maradt fenn. A másik brit króni
kás, Geoffrey of Monmouth, akinek a magyar nótáriusra való hatása már 
komoly egyezésekkel feltételezhető, szintén rajongója az antik romok
nak s honalapító hőseinek első gondja a szét dúlt épületek helyreállítása : 
«Renovavit etiam aedificatas urbes . . .»,4 «Renovavit muros urbis Trino- 
vantum et innumerabilibus turribus eam circumcinxit».5 A többnyelvű 
városnév is előfordul Geoffrey-nál, a P. mesteréhez hasonló contextus- 
ban : «neve : b ritü l. . ., szászul. . ., latinul. . . »6

Az idézett szövegek egyezése csak az általánosságokra terjed ki, 
szövegszerű közvetlen stiláris hatásról nem tanúskodnak. Geoffrey való-

1 B alogh József : Szent István  és a «Róma-eszme». B udapesti Szemle 1927 : 
92— 93 •

2 Balogh J. : Szent Is tv án  «Intelmei»-nek forrásai. Szent 1s tván-E m lékkönyv. 
I I  : 237— 265.

3 H auréaú  : Les mélanges poétiques d ’H ildebert de Lavardin. Paris, 1882. 
60— 61. V. ö. A. G raf : R om a nella m em oria e nelle im m aginazioni del medio evő. 
I. kötet. Torino, 1882. 34— 35, E. Norden : Die an tike K unstprosa 4. kiadás. 
Lipcse—Berlin, 1923. I I  : 723, Ch. H. H askins : The Renaissance of the  tw elfth  
Century. Cambridge, Mass. 1927. 164. — I t t  em lítjük  meg, hogy az «Apostolok 
m éltóságáról szóló könyvecske» (1521) által idézett hexam eter : «Mely nagy volt 
R ó m a : az ő romlása jelenti», am ely irodalm unkban az első m agyar nyelvű hexa
m eter s am elynek szerzőjéül a  kódexíró Lucanust nevezi meg, a  sor eredetije 
azonban Lucanusból nem  kerü lt elő (v. ö. H orváth  János : A középkori m agyar 
vers ritm usa. Berlin, 1928. 76— 77. A m agyar irodalm i m űveltség kezdetei. B uda
pest, 1931. 229), nem  egyéb, m in t az idézett H ildebert de Lavardin-szöveg for
dítása.

4 F aral-k iadás : La légende arthurienne. Paris, 1929. I I I  : 1x8.
6 U. o. I I I  : 125.
* U. o. I I I  : 178.
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színűleg az 1140 körül már rendkívül népszerű Mirabilia Romae-ból veszi 
említett fordulatait.1 Tekintettel arra, hogy a Budai és a Képes Krónika 
30. fejezetében is találunk egy ebbe a gondolatkörbe tartozó motívu
mot : Gyula vezér Erdélyben, vadászat közben, római várost talál — 
joggal feltehetjük, hogy már P. mester hazai forrásában volt, legalább 
egy, hasonló kitétel. A római romokat megújító Attila 1 2 a királyi jegyző 
szerint Jáfet leszármazottja s a Mirabilia Romae nyomán támadt iro
dalomban Rómának a trójaiaktól való építése mellett egy másik motívum 
is szerepel, amely szerint Jáfet fia építi az Örök Várost. A Jáfettől való 
származás (Budai és Képes krónika 4. fejezet) pedig kétségkívül benne 
volt már a P. mester előtti magyarországi krónika-irodalomban. Kézai 
krónikájában (4. fejezet) csakúgy, mint a Budai krónikában (4. fejezet) 
Jáfet leszármazottja építi azt a hatalmas tornyot, cujus antiqualia cer
nuntur usque hodie . . . Kézai rom-kultusza, amely művének fő-eleme,3 
úgy látszik, ha nem is több, de legalább egy mondatban szintén benne 
lehetett már az ősforrásban s innen kaphatta az ösztönzést IV. László 
klerikusa s innen vehette át P. mester az antik romokat renováló Atti
lára vonatkozó mondatát. Ennek a mondatnak a forrását történészeink 
mindezideig nem tudták kimutatni, pedig eszmetörténeti és stílustörté
neti szempontból a legfontosabb adalékot szolgáltatja. Valószínűvé teszi, 
hogy a P. mester által használt hazai forrás már a XII. századi renais- 
sance-nak egyik lényeges elemét tartalmazta, amely azonban 1140 előtt 
nehezen kerülhetett bele a magyarországi irodalomba. Ezt a motívumot 
P. mester — tekintve, hogy krónikájának egyéb részlete is feltűnően 
egyezik a brit krónikával — valószínűleg Geoffrey hatására fogalmazta 
át a maga módján.

A Historia de Praeliis Alexandri Magni című regénynek, P. mester 
egy másik irodalmi mintájának ősét, a Pseudo-Kallisthenes-féle görög 
nyelvű regényt Nagy Sándor hódításairól egy Leó nevű délitáliai főpap 
fordította le latin nyelvre, 960 körül, Nápolyi János megbízásából. Ebből 
a fordításból körülbelül az 1000. év körül készült egy másolat, amely, 
valószínűleg 1022-ben, Bambergbe került. A Szentpétery-féle Scriptores 
Rerum Hungaricarum P. mester szövegét ezzel a bambergi változattal 
veti egybe s a Nagy Sándor-regényt teljesen indokolatlanul Gesta Ale
xandri Magni-nak nevezi, hogy ennyivel is jobban hasonlítson a magyar 
krónikához. Szükségtelen bővebb fejtegetésekbe bocsátkoznunk annak 
bizonyítására, hogy P. mester nem a Leótól közvetlenül származó regény 
egyik másolatát használta, hanem annak későbbi, 1150 után diva
tozó változatát, a Historia de Praeliis Alexandri Magni-t. Ennek a filo
lógusok által J 1, J 2 és J 3-al jelölt változatai ismeretesek. A J 1 mégnem 
ismeri a Gog—Magog-epizódot, a j 3 pedig már jóval fiatalabb mű a

1 U. o. I I I : 118.
2 Az ép ítő  A ttiláró l más vonatkozásban E ckhard t S. a N ém eth Gyula szer

keszte tte  A ttila  és hunjai c. kötetben. Bp. 1940. 189— 190.
3 K ézait a pannoniai rom ok szem pontjából E ckhard t Sándor alapvető 

tanu lm ánya vizsgálja : A pannoniai hun tö rtén e t keletkezése. Századok 1928 : 
465—491, 605—632.
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Gesta Hungarorum-nál. P. mester tehát, aki Gog és Magog népét Nagy 
Sándorral kapcsolatban említi, minden kétségen felül a j 1 2 változatot 
használja :

Leo
(Bamberg E. III. 14, 
Fr. Pfister-kiadás: Der 
Alexanderroman des 
Archipresbyters Leo, 
Heidelberg, 1913. 48.)

Historia de Praeliis / 2 
(Páris, Bibi. Nat. lat.
14. 169, XII. sz. vége, 
föl. 80’, egybevetve a 
Fr. P. Magoun és az 
A. Hilka közölte kéz
iratokkal.) 1

P. mester 8. fejezet

Virtus enim non paret 
in multitudine populi 
sed in promptitate. An 
nescis, quia unus leo 
multos cervos perse
quitur?

Virtus non valet in 
multitudine populi sed 
in fortitudine animi. 
An nescitis quia unus 
leo multos cervos in 
fugam vertit?

Ouia virtus non valet 
in multitudine populi, 
sed in fortitudine 
animi. An nescitis, 
quia unus leo multos 
cervos in fugam vertit, 
ut dicit quidam philo
sophus ?

Marczali Henriknek,2 aki először konstatálta az egyezést és Floria- 
nusnak 3 egy-egy ilyen J2-kézirat akadt a kezökbe s a P. mester 8. és
39. fejezetében található kitételeket helyesen vetették egybe a História 
de Praeliis J2-nek — igaz, hogy igen kései — kézirataival, illetve inku- 
nábulumaival, anélkül, természetesen, hogy ismerték volna a filológu
sok által csak az utóbbi évtizedekben felderített különbséget a három 
változat között.

Az ő szöveghasonlításaik ma is helytállóak, így fölösleges azokat 
újra közölnünk. Csupán annyit jegyezzünk meg, hogy a Historia de 
Praeliisből veszi P. mester Nagy Sándor címét, melyet a makedón ural
kodó diplomáciai leveleiben használ : «filius Philippi regis et reginae 
Olympiadis» s amelyet a magyar krónikás a Szkitia-leírásba és a 8. feje
zetbe ékel, továbbá a 44. fejezet egyik hasonlatát az ellenségről, amely 
úgy hull a magyar sereg előtt, mint a kévék az aratók után. A regény 
egy másik hasonlatát Taksonyra alkalmazza : «olyan üstöké volt, mint 
az oroszlánnak» (55. fejezet). Az 52. fejezet rövid lakoma-leírása — «nagy 
lakomát csapott és menyegzői szokás szerint együtt vendégeskedett. . .» 
— szintén a Historia de Praeliis-ből való. A legfontosabb és legterjedel
mesebb átvétel a 8. és a 39. fejezetekben található, Álmos, illetve Árpád 
buzdító beszédében. E két helyen, melyek közül az utóbbi a 8. fejezet 
egyes fordulatainak elismétlése, amit a 41. fejezet egy mondatában újra 
megtesz, P. mester Nagy Sándor buzdító beszédeinek néhány fordulatát 
szedi össze a regény több fejezetéből. A vezér bajtársait harcra buzdítja, 
az ellenség silány értékét hangoztatja előttük, kutyákhoz, illetve asszo-

1 Fr. P. Magoun : The Gests of King A lexander of Macedón. Cambridge, 
Mass. 1929. — A. H ilka : Der altfranzösische Prosa-A lexanderrom an. Halle a. S. 
1920.

2 Egy. Phil. Közi. 1877 : 361— 366.
3 Fontes II  : 246— 253.
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nyokhoz hasonlítja őket, mire megfújják a harci kürtöket, a két sereg 
összecsap, az ellenség meghátrál. Leginkább ezek a harcra ösztönző sorok 
érdekelték a királyi jegyzőt : a barbár sokaság megvetése. «Mert a vir
tus nem a nép nagy számában van, hanem a lélek erejében.»1

A regény variánsain nehéz eligazodni, rengeteg a kézirata, kézirati 
elterjedése egyaránt jellemző csaknem valamennyi nagyobb európai 
országra. Vulgáris nyelvű feldolgozásai terén azonban ennél a témakörnél 
is a francia irodalom jár az élen, ami a regény intenzív franciaországi 
ismerete mellett Szól.1 2 A francianyelvű Roman d’ Alexandre népes 
családfája azonban már nem vezet bennünket P. mester nyomára azzal 
a nagy valószínűséggel, amellyel a Trója-regény vezetett el bennünket 
az orléans-i iskolákhoz. A Nagy Sándor-műfaj a XII. században igen 
élénk ütemben járja be Franciaországot, a század elején a délkeleti ország
részben bukkan föl, nem sokra rá már délnyugaton találkozunk vele, de 
még mindig távol a Loire völgyétől. A század második felében Párizsban 
és Párizs környékén dolgozzák föl. Stílusát és versformáját, amely témá
járól kapja az alexandrin nevet, egy Saint Denis-ben, azaz Párizsban írt 
eposztól kölcsönzi. Lehet, hogy Párizs felé kell tekintenünk.

Emlékezzünk vissza, hogy a Darestól vett fordulatok közül a leg
jellegzetesebbeket P. mester kizárólag a fejedelmek, Álmos, Zsolt és 
Taksony jellemzésére használja. A Historia de Praeliis-ből vett fordu
latokkal ugyanez volt a célja : ott alkalmazza, ahol a fővezérek, Álmos, 
majd Árpád, döntő harcaikat vívják meg. Az alvezéreket — noha leg
főbb gondja ezekre irányul — sohasem díszíti Dares-formulákkal, mint 
ahogy csatáik elbeszélését sem élénkíti a Sándor-regény részleteivel. 
Lehetetlen ebben meg nem látnunk a tendenciát, az epikus szerkesztés 
tudatosságát. A Nagy Sándor-regényből átvett kifejezéseknek több mint 
a fele szétszórtan, többször, némelyik igen sokszor előfordul az átadó 
szövegben, szerzőjük egyiket-másikat az unalomig ismételgeti. P. mes
ter 8. és 39. fejezetének Historia de Praeliis-részletei tehát nem egy hely
ről, hanem a regény különböző oldalairól kerültek együvé. Föltehető, 
hogy Dares mellett a Historia de Praeliis is iskolai tanulmányai közé 
tartozott s hogy ezt a művet is emlékezetből idézi, vagyis fiatal korában 
olvasta vagy hallotta, talán florilegium-szerűen egybeszedett példák 
formájában. Lehet, hogy Párizsban. Ä XII. század második felében szo
kásban volt az orléans-i iskolák elvégzése után Párizsban folytatni a tanul
mányokat, de a fordítottja is szokásos volt.3 Bárhogyan is történt, a 
franciaországi kézirati tradíció is amellett szól, hogy P. mester Francia- 
országban tanulta az oklevélszerkesztést (ars dictandi), hogy itt ismerte 
meg Dares művét, Geoffrey krónikáját és a Historia de Praeliis Alexandri 
Magni-t. A párizsi Bibliothéque Nationale-ban az Excidium Trojae-t gyak-

1 V.ö. Kardos T ib o r : Középkori k u ltú ra—középkori költészet. Bp. é. n. 94—95.
2 Lásd főleg Magoun idézett kö te té t, am ely az am erikai középkorkutatás 

rem ekm űve, továbbá a francia P. Meyer : A lexandre le G rand dans la litté ra tu re  
frangaise du moyen ágé. Paris, 1886, és A. H enry  : É tude sur les sources du R om an 
d ’A lexandre. Rom ania 1936 : 433— 480 című m unkákat, to vábbá  a ném et S to ro s t: 
S tudien zur Alexandersage. Halle, 1935 c. tanu lm ányát, am ely u tóbbi Magoun 
eredm ényeit értékesíti, de az am erikai tudós nevét meg sem em líti.

3 L. Delisle : Les écoles d ’Orléans és Perényi J . id. tanu lm ánya 66.
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ran találjuk együtt a P. mester világába tartozó egyéb művekkel, még
pedig a következő elosztásban :

Dares—Ars dictandi .................. lat. 15,015 XIII. sz.
Dares — Geoffrey of Monmouth . . .  lat. 18,271 XIII. sz.
Dares — Historia de Praeliis ..........lat. 8,865 XIII. sz.
Dares — Epistola Alexandri ad

Aristotelem ..................................  lat. 6,503 XII. sz.
Dares — Epistola Alexandri ad 

Aristotelem — Geoffrey of Mon
mouth .............................................. lat. 4,126 XIV. sz.

Büszkén állíthatjuk a magyar krónikásról, hogy az 1160 körüli iro
dalmi divat forrásánál járt s csakúgy, mint oklevélíróink, akik a leg
újabb betűformákat és stílussajátságokat késedelem nélkül, francia- 
országi megjelenésükkel egyidőben már meghonosították a magyar hazá
ban,1 P. mester is az elsővonalbeli irodalom fészkében időzött. Ismeri 
a trójai történetet, csakúgy, mint Nagy Sándor történetét s a francia 
írók, akik a XII. századi renaissance Ízlését diktálták, sem ismerték meg 
előbb e témákat, mint a magyar krónikás. Mégis, mintha P. mester nem 
mert volna az első vonalban maradni. Csak stílusfordulatokat vett át 
franciaországi mintáiból, meseanyagot nem. A trójai származás mondáját 
például, a század klasszicizmusának ezt a rendkívül vonzó témáját, nem 
merte kapcsolatba hozni a magyarsággal. Az északfrancia és brit renais
sance költői és tudósai magukat az antik Hellász és Róma örököseinek 
tartották. P. mester rusztikus egyszerűsége a trójai származás helyett 
a régibb krónikák Jáfet-genealógiáját választotta. N

Stílusában is az ars poetica másodrendű formuláit használja, az 
úgynevezett könnyű díszítést. A magasabb, úgynevezett nehéz díszítés 
(modus gravis, difficultas ornata, ornatus difficilis),1 2 3 amely trópusok 
használatában nyilvánul, amidőn a szavak eredeti jelentésüktől elütő 
értelemben használtatnak, P. mester előtt ismeretlen. A metafora, az 
antitézis, az allegória és válfajai, valamint a többi nehéz és mesterkélt 
fogás süket fülekre talált a királyi nótáriusnál. Annál otthonosabban 
mozog azonban a sermo levis, ornata facilitas és ornatus facilis nevekkel 
nevezett retorikai formulák közt. A könnyű díszítés fajtái egyrészt a 
rhetorici colores (szóűgurák és gondolatfigurák), másrészt az úgynevezett 
determination A «retorikai színek» leghasználatosabb válfaja az annomi- 
natio. Ez a figura nem egyéb, mint hasonló hangzású, de eredet szem
pontjából különböző szavak együttes használata, avégből, hogy szó
játékot adjanak, vagy — s ez a legegyszerűbb változata — ugyanannak 
a szónak vagy származékának ismétlése, az ismétléskor raggal vagy kép
zővel. A francia középkor legegyszerűbb és leggyakoribb stiláris fogása. 
Közismert alkalmazása a mdlum (alma) — mülum (rossz) szójáték annak 
illusztrálására, hogy az alma okozta az ősbűnt, vagy a latin amare, amarus

1 H ajna l István  : írá s tö rtén e t az írásbeliség felújulása korából. Bp. 1921
2 F arai : Les a rts  poétiques 89—90.
3 U. o. 91— 92.
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és mare szavak francia származékaiból összeállított szójáték : mmer „ 
Varner, la men a Tristan-regényben és annak nyomán egyéb középkori 
művekben.1

P. mester az annominatiót hat ízben használja :
1. Dux autem Árpád audita legatione Salani superbi ducis non. 

superbe, sed humiliter ei respondit . . . (14. fejezet),
2. . . . cum praedictum parvum fluvium transirent quasi laeti . . ., 

tunc . . . K etel. . . vix a leto liberatus est (15. fejezet),
3. Dux Arpad . . . donavit accepto juramento infidelium terras in 

diversis locis praedictis infidelibus de partibus Nytriae ductis, ut ne ali
quando infideliores facti repatriando nocerent sibi fidelibus in confinio 
Nitriae habitantibus (37. fejezet),

4. Et successit ei filius suus Zulta similis patri moribus, dissimilis 
natura (53. fejezet),

5. Et quamvis erant victi, tamen victores suos fortius et victoriosius 
vicerunt et gravissima caede prostraverunt (55. fejezet),

6. Et dum beatus rex Stephanus verba vitae praedicaret et Hunga- 
ros baptizaret, tunc Thonuzoba in fide vanus noluit esse Christianus, sed 
cum uxore vivus ad portum Obad est sepultus, ut ne baptizando ipse 
et uxor sua viverent cum Christo in aeternum, sed Vrcun filius suus Chris
tianus factus vivit cum Christo in perpetuum (57. fejezet).

A determinatióval a Gesta Hungarorum-ban csak egy ízben talál
kozunk. Ez a retorikai figura csupán egyszerű magyarázó bővítés, pél
dául : explicat ut Plato, ez azonban még nem számít díszítésnek. Díszítés 
csak akkor lesz belőle, hogyha halmozzák, például : explicat ut Plato, 
implicat ut Aristoteles, simulat ut Crassus, dissimulat ut Caesar,1 2 P. mes
ter a 20. fejezetben ad hasonlót :

«Hoc etiam indigne tulimus, quod Salanus dux ei concessit maxi
mam terram aut propter amorem, ut dicitur, aut propter timorem, quod 
negatur».3

A szójátékok közül P. mester egyet (similis — dissimilis) a Dares- 
regényből, egyet pedig (laeti — leto) valószínűleg a Geoffrey-krónikából 
vesz át. Ha meggondoljuk, hogy az ismertetett retorikai díszítések 1200 
előtt az orléans-i iskoláknak jelenlegi tudásunk szerint kizárólagos for
mulái s hogy a Historia de Praeliis, amelynek P. mester által átvett rész
leteiben hasonló fordulatokat egyáltalán nem találunk, inkább a párizsi 
kultúrterületen vált ismertté, akkor lehetetlen meg nem látnunk az össze
függéseket. Föltehető, hogy P. mester Orléans-ban tanulta az oklevélírás, 
elméletét és gyakorlatát, az úgynevezett ars dictandi-t s a forrásul hasz
nált Daresszal, talán Geoffrey-val is itten ismerkedett meg. Párizsban 
talán teológiát és filozófiát (a kettő egy ebben a korban) tanult s itteni 
tanulmányainak hatására vette át a Historia de Praeliis szónoklati mon
datait. «Egy oroszlán sok szarvast megfutamít» — írja a Sándor-regény

1 U. o. 93— 97-
2 U. o. 97.
3 A fenti form ulákat, kettő  kivételével. F est S. is felsorolja, «antitézis» (?) 

gyűjtőnéven s ez alá vesz olyanokat is, am elyek egyáltalán  nem fejeznek ki ellen
té te t : «potenter — pacifice», «fortis — clemens — cupidus». Egy. Phil. Közi. 1935 " 
170— 171.
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s P. mester ezt önkényesen megtoldja : «mint ahogy egy filozófus mondja». 
A regényben nem filozófus mondja a fentieket, de P. mester tudatában, 
annál is inkább, mert emlékezetből idéz, könnyen kapcsolódhatott egybe 
a Nagy Sándor történetében oly fontos szerepet játszó s a párizsi iskolák
ban már ekkor ismert Aristoteles alakja a Historia de Praeliis emlékével.1 
A párizsi kultúrterület közönsége a chanson de geste-ek heroikus világá
nak hódolt, tudósai a dialektika nagymesterei voltak s talán nem járunk 
messze az igazságtól, ha Álmos és Árpád heroikus dialektikáját a párizsi 
iskolákból származtatjuk.

Győry János

1 «Unde dicit Avistoieles de leone, qui est rex a n im a liu m ...» : Benedek 
nagyvárad i püspök beszéde 1292 tá járó l, k iad ta  Lukcsics P. : Szent László k irá ly  
ism eretlen legendája. Bp. 1930. 30—31. —  V ájjon a látám asztja-e a  várad i püspök 
beszéde nézetünket P. m esterről? —  E gyébként fentebb lá ttu k , hogy Dares m ár 
a X II . század folyam án egy kéziratban  szerepel az Episto la A lexandri ad A risto
telem  című m unkával.



A TAR LŐRINC-MONDA 
ÉS A SZENT PATRIK PURGATÓRIUMI 

VÍZIÓK KELETKEZÉSE.

A középkor nyugat- és középeurópai irodalmában a közös keresz
tény kultusz, a szerzetesrendek által terjesztett egységes műveltség 
bizonyos nemzetközi jelleget termelt ki, mely a műfaj, a tárgy, sőt a nyelv 
gyakori közösségében nyilvánult meg. Ily általánosan elterjedt tárgyú mű
fajt képviselnek a népies és népszerűsítő vallásos irodalom körébe tartozó 
túlvilági látomások; helyük a legendák és kalandos elbeszélések határ- 
mesgyéjén jelölhető meg. Bár gyökereik mélyre és messzire nyúlnak el, 
egyfelől a primitív kezdőállapotoktól a távol Kelet kultúrnépeinek val
lásos képzeteiig, másfelől a görög és római klasszikusok költői és böl
cseleti eszméin át a keresztény hit őskoráig, a fejlődésükre legalkalma
sabb talajt mégis a középkor gondolatvilágában találták meg és ennek 
váltak jellegzetes, művelődéstörténeti szempontból fölötte érdekes mű
fajává. Bennük jutott ugyanis erősen kifejezésre a középkori embernek 
az a hite, hogy a halál a létnek csupán egy állomása, mely nagy útjá
nak csak gyarlósággal, küzdelemmel, igazságtalansággal teli szakaszát 
zárja le, utána emelkedik fel a tisztultabb, tökéletesebb földöntúli életbe, 
amellyel már földi vándorlása alatt is összeköttetést keres és kapcsola
tokat próbál létrehozni. Törekvésének eredménye, hogy előző korok ily- 
fajta elemeit nemcsak átveszi, hanem saját, néha merész, képzeletével 
bővíti és gazdagítja. Ez a hajdan oly távol képzelt túlvilág ezáltal mind
egyre közelebb kerül, körvonalai mind nagyobb határozottsággal rajzo
lódnak ki. Végül a látomások története földrajzilag ismert, emberileg 
megközelíthető helyekhez fűződik, hősei pedig történetileg igazolható 
személyek lesznek.

Írország északnyugati részén, Ulster tartomány Donegal grófságá
ban egy különös barlang, az ú. n. Szt. Patrik-purgatórium volt a közép
kor elképzelése szerint a túlvilág bejárata. Ott tárult fel a kellő elő
készület után, hívő lélekkel behatoló előtt a tisztítóhelyen és a pokolban 
szenvedő lelkek minden kínja éppúgy, mint az üdvözültek boldogsága. 
A középkori ember titokzatosságra hajló és a természetfölötti jelenségek 
iránt fogékony szelleme a legendás elemek egész sorozatával vette körül 
e csodás helyet, amelyek szárnyán a Szt. Patrik-purgatórium európai hír
névre emelkedett és a hozzá fűződő túlvilági történetek bekerültek a 
világirodalomba.

Ennek a közös gyökerekből táplálkozó irodalmi műfajnak nyomait 
hazánkban is megtaláljuk. Bár a teljes kibontakozás elé sok akadály 
gördült, egy-egy rövid utalás elárulja, hogy hozzánk is eljutott számos

‘26



nemzetközi elterjedési! tárgynak az akkori művelt világot betöltő híre.1 
így a Szt. Patrik-purgatórium köré szőtt legendák szálai is elvezetnek 
Magyarországig, aminek bizonysága, hogy Tinódi Sebestyén 1552-ben, 
egy régi magyar hegedűsének állítólagos adataira hivatkozva, Zsigmond 
király egyik vitézének következő különös kalandját beszéli el :

Énekben hallottam, vagy volt, vagy nem volt,
Tar Lőrinc hogy pokolba bément volt,
Egy tüzes nyoszolyát ő ott látott volt,
Négy szeginéi négy tüzes ember áll volt.

Szózatot ott Tar Lőrincnek adának,
Az nyoszolyát tartják Zsigmond királynak,
Érsek, püspek, két paraszturak voltának,
Az négy ember hamis urak voltának.

Érsek az hamis dézmaért kárhozott,
Kancellárius levél-váltságért kárhozott,
A két nemes ur dulásért kárhozott,
Hamis vámszörzésért egyik kárhozott.

Nagy sok csodát Tar Lőrinc látott volt,
Egy tüzes kádferedőt ott látott volt,
Zsigmond császár hogy benne feredett volt,
Mária király leányával ott forgódik volt.

Sok párta nélkül való leányokat,
Szép menyecskéket és szép ruhásokat,
Kiknek Zsigmond megmérte köldekeket,
Hosszaságokat, és ő szép tügyeket,

Ezt császárnak Tar Lőrinc megmondá,
Ezt feleié : lészen arról nagy gondja,
Mint ő ágyát pokolból kiiktassa,
És hogy menyországra igazgathassa.

Koronának egy kis ágát elrontá,
Tizenhárom várast ő elszakasztá,
Nyolcvan-ezer forintért zálagositá,
Budán Szent Zsigmondot avval rakatá.

Belé kazdagságot, papokat szörze,
Jószágot nagy sokat oda engede,
Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté,
Hanemha ágyát avval kivethette.1 2

1 V. ö. K atona Lajos : Túlvilági látom ások kódexeinkben. Akad. É rtesítő  
1907. (500— 507. 1.)

2 Szilády Áron : Régi Magy. K öltők Tára. I I I .  köt. (357— 358-1. 1169— 1200. 
verssorok.)
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Tinódi szavahihetősége több esetben beigazolódott már, feltehető 
tehát, hogy e történet az ő idejében valóban élt még az énekmondók 
ajkán, sőt Szilddy Áron 1 és Széchy Károly 2 véleménye szerint e vers
sorok egy régi éneknek bizonyos «színét» is megőrizték, a Tinódinál meg
szokott komoly, kissé száraz krónikás hangba itt némi humor vegyül, 
ő, a történeti események hűséges és pontos feljegyzője, természetesen 
kétkedéssel fogadja az ilyen kalandos híreket, költői képzelet szüle
ményének kellene tényleg tartanunk őket, ha közel háromszáz évvel, 
majd még ennél is többel később be nem igazolódik, hogy bizonyos his
tóriai magjuk sokkal inkább «volt, mint nem volt». Az említett hegedűs
éneket kinyomozni nem sikerült ugyan, de mikor 1836-ban Magócsy 
István Szt. ferencrendi gvardián a szerzet gyöngyösi könyvtárából néhány 
régi latin könyvet juttatott el Döbrentei Gáborhoz, ezek egyikének két 
levelén egy Peregrinatio Laurentii Taar című oly latin verset talált, mely 
az egykori magyar ének fordításából vagy átdolgozásából eredő részlet 
lehet. E töredék először a zarándok személyével ismertet meg : Tar 
Lőrinc, katona és vitéz, Szt. Severianus követője Ráthold ivadékából. 
Hogy a Tarok vagy Táriak a Ráthold- vagy Rátót-nemzetségből valók 
voltak, azt az újabb kutatás kétségtelenné tette ; erre mutat közös címe
rük és a XV. század birtokviszonyaiból is igazolható. Székhelyük Tar, 
(Tor és Thar Heves vm.-ben), Pásztó közelében és többfelé osztályosak 
a Ráthold-nemzetség családaival 3 Azután kalandos, néha már a lehe
tetlenségek ködébe tévelygő utazásairól ad számot, (megkerülte a földet, 
tengeren és szárazon bolyongta be a szentek lakóhelyeit, ismerte őt Ázsia, 
Afrika, Európa és India, Edesszából Noé bárkájához vezetett útja és 
érintette a Sinai-hegyet s a csodálatos Jeruzsálemet, Krétánál vissza
fordulván, bejárta Miklós, Szt. Antal, Péter, Pál és Jakab helyeit), végül 
az óceánon hajózva, megismerte Szt. Patrik titkait, Hercules Gádesét 
és sietve, kocsik hiányában, azon szigeteket és világtájakat, melyektől 
Apolló megtagadta a világosságot.4 Áz útvonalról nehéz volna e leírás 
után képet alkotni, hiszen a szentek helyei bizonytalanok s az állomások 
sorrendjét talán csak a jobb hangzás vagy versmérték kedvéért csere
berélték. Mivel a középkorban az általános felfogás a másvilág bejáratá- 1 2 3 4

1 I. m. (468. 1.) Jegyzet.
2 K isebb tanulm ányok. Bp. 1897. (199. 1.)
3 Ld. Csánki D . : M agyarország történelm i földrajza a H unyadiak  korában 

Bp. 1890. 1. köt. (33., 48., 85. és 159. 1.)
4 Hanc condidit tabu lam  de Thar, L auren tius hic,

Qui miles et barro  Sancti Severiani propago 
Sobole R atholdi, qui to tilla  circuit orbem,
Per mare, per te rras  sanctorum  lim ina pergit.
Asia novit eum, Africa sic et E uropa 
Ind ia  cognovit. Edessa conduxit ad archam  
Noe perrectum  cernitque Sinai colles 
E t miles e t peregre stupenda H ierosolym aque.
P ancretam  rediens Nicolai guna vera 
Sancti Anthoni, Petri, Pauli, Jakobi triv it.
N avigans oceanum  novit secreta Patrici,
Gades Erculeas properans insveto redarum  
E t insulas, clim ata, quibus Apollo lucemque negavit.

(Széchy i. m. : 202— 203. 1.
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nak tartott Szt. Patrik-purgatóriumot könnyen kapcsolatba hozhatta 
a pokollal, felmerülhet az a következtetés, hogy Tar Lőrinc Tinódinál 
megénekelt pokolban]ártának magyarázata írországi útjában keresendő 
s a monda, mely e körül szövődött ennek a kalandos utazásnak lehet ter
mészetes továbbfejlesztése.

Hogy a Peregrinatio Laurentii Taar nem nélkülözi a történeti ala
pot, beigazolódott akkor, midőn a londoni British Museum egyik kolli- 
gátumából1 oly okiratok kerültek napfényre, melyek pontosan beszá
molnak Rátholdi Tar Lőrinc Szt, Patrik-purgatóriumbeli útjáról és ott 
szerzett különös tapasztalatairól. Kropf Lajos, a Londonban élt magyar 
történetkutató fedezte fel e Prohemium memoriale super visitatione Domini 
Laurencii Ratholdi militis et baronis Ungarie factum de purgatorio sancti 
Patricii in insula hibernie című iratot és ismertette a «Századok» 1896-i 
évfolyamában (716. és köv. lapok). A kézírás megegyezik a kolligátum 
előző darabjaiéval, tehát az a szerzetes másolta ezt is, aki az első levélen 
megnevezi magát : Henricus Cranebroke. Megismerkedünk ebből Tar 
Lőrinc útjának előzményeivel. Másolatban közli Zsigmond királynak 
1408-ban szt. György várában kelt védlevelét az útrakészülő Pásztói 
Rátót Lőrinc, a királyné étekfogómestere és főgazda számára,2 aki kora 
gyermekségétől a királyi udvarban nevelkedett s jó- vagy balsorsban 
királyához egyaránt hű és állhatatos maradt, kit lelkének szépsége veze
tett, midőn a haditények gyakorlása és fejlesztése céljából különböző 
országokat akart bejárni.3 Ezek alapján kér Zsigmond ajánlólevele 
védelmet és engedélyt az utazáshoz az illetékesektől a kiváló lovag és 
kísérete részére. Csak 1411-ben érkezett azonban Lőrinc és kísérete Ír
ország fővárosába, Dublinba. Miklós érsek, az akkori prímás nagy tisz
telettel fogadja itt, ajánlósorokat ad neki a Szt. Patrik-purgatórium 
mellett épült kolostor perjeléhez s ő böjtölés és imádság közben készül 
merész vállalkozása végrehajtására. Midőn egy éjjel maga Szt. Patrik 
jelenik meg neki és sikert jósol útjához, lélekben kellően megerősödve 
indul a «szentek szigetére». A kézirat ezután a barlang fekvését, a sziget 
nagyságát, növény- és állatvilágát, a tó halfajait írja le részletesen. Ez 
a Lough Derg (Vörös-tó), melynek egyik szigetén volt a Szt. Patrik- 
purgatórium. Elmondja tovább, hogy a perjel, éppúgy, mint előzőleg 
Miklós érsek, figyelmezteti a lovagot a reá váró veszedelmekre, de mikor 
ő ennek ellenére kitart elhatározása mellett, engedélyt ad a látogatásra. 
Miután a vezeklők szokásától eltérően nem tizenöt, hanem csak öt napig 
böjtöl, Krisztus öt sebének emlékére, hogy erejét el ne veszítse, a papok 
kíséretében a barlang bejáratához vonul. Védekezésül a gonosz szellemek 
támadásai ellen két rövid fohászt kell mondania, melyek egyikét : «Do
mine Jhesu Christe, fili Dei vivi, miserere mihi peccatori!», majdnem vala
mennyi ott járó ismert zarándok elismétli. Ereklyékkel és némi élelemmel 
látja el magát, egy viaszgyertyát pedig kilenc felé oszt, hogy ezek egyikét . 
útján folyton égesse. Alighogy rázárul az ajtó és behatol a barlangba,

1 K önyvtári jegye : Royal M. S. 10. B. IX . (36— 44. lev.)
8 «Magister dapiferorum  reginalium  Ungariae et suprem us dispensator». 

Lásd : Békefy Rémig : A zirci, pilisi, pásztói és szt. go tthárd i ciszterci apátságok 
tö rtén e te . I I I .  köt. (232. 1. A pásztói apátság  története.)

8 Békefy i. m. u. o.
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két gonosz szellem vissza akarja rángatni a bejárathoz, ruháját össze
szaggatják, de a szokásos fohász szavaira és a kereszt jelére elrohannak. 
Ez az első «látása». A másodikban nyájas, ősz-szakállú férfiú lép eléje, 
aki azonban Lőrinc imája és Krisztus megtestesülésének említése után 
türelmét vesztve, ádáz gyűlölettel szidalmazza öt, hogy okos, tanult 
ember létére nem átal elhinni ilyen badarságokat. A kereszt jele csak
hamar ezt is elűzi, mert szintén «ördög volt». A harmadik vízióban szép
séges, előkelő külsejű hölgy jelenik meg előtte, akinek alakjában kezdet
ben egyik régóta csodált ismerősét véli felismerni, de midőn az enyelegni 
kezd vele és közeledésre biztatja, ráeszmél tévedésére és megvetéssel uta
sítja vissza a «nőstény ördögöt». A negyedik és utolsó látásában csinos 
külsejű fiatalember héberül köszönti («Slam alecha =  béke reád») s fel
fedi magát, hogy ő már nem ördög, hanem Mihály arkangyal, akinek ott
hon birtokán templomot építtetett.1 Az angyal sötét csigalépcsőn át 
kivezeti őt egy végtelen nagy zöld mezőre, majd ismételt kérésére meg
mutatja neki a purgatóriumot, ahol az ördögök «számos még életben 
levő egyének» (Kropf id. mű, 724. 1.) lelkét sanyargatták s ahol elhunyt 
őseinek, szüleinek, rokonainak lelkét is látta, úgyszintén házatáját, 
jótevőit, gyermekeit, ismerőseit egy barátjának kivételével, akit külö
nösen kedvelt («dilecti sui»), de ennek éppúgy, mint a pokolnak és menny
országnak a megtekintését nem engedhette meg neki az Úr, mivel nem 
jött avval a szándékkal, hogy a földi világot elhagyja. Lőrinc, akit a sok 
szenvedő lélek megpillantása nagyon lehangol, tudni szeretné, véget- 
émek-e egykor kínjaik és vájjon a földiek által lelkűk üdvéért felajánlott 
sok mise, alamizsna, jótétemény segíthet-e rajtuk? Az angyal vigasz
talja : bűnhődésük csak időleges, Isten kifürkészhetetlen akaratából 
történik ; ellátja jó tanácsokkal, övéinek lelkét miként szabadíthatja ki. 
Elárulja, hogy minden pénteken és vasárnap megjelenik a szenvedőknek 
egy angyal, aki azt kiáltja nekik : «In brevi miserebitur vobis Deus»- 
és ezáltal csodálatos erőt önt beléjük. Végül vezetője titkos megbízatá
sokban és kinyilatkoztatásokban részesíti Lőrincet, közöttük lehetett 
a Tinódi által említett Zsigmond királynak szóló is, de ezeket a tudósítás 
szerzőjének nem árulhatja el, mert az angyal megbízása az, hogy csak 
maga a lovag közölheti ezt az érdekeltekkel.1 2 Midőn a búcsúzásnál kísé
rője lábát csókkal akarja illetni, az «Noli me tangere, non es dignus* 
szavakkal hárítja őt el és végül megáldja Lőrincet.3 Visszakerül a be
járathoz és másnap reggel sértetlenül kilép a perjel által kinyitott kapun, 
az örömmel üdvözli és házába viszi a lovagot. Történt pedig mindez, 
mikor a nap a Skorpió jegyében volt a XXVIII. fokban, a hold pedig 
a Mérlegben,4 v. i. november 11- vagy 12-én 1411-ben.

1 Cuius nomine in v illa tu a  propria e t n a tiv a  habes ecclesiam fabricatam », 
De ez csak a szerző hozzátoldása lehet, m ert Békefy id. m űvében nincs a d a t a rra  
hogy a pásztói egyház valaha M ihály arkangyalnak  le tt volna szentelve.

2 «His itaque e t nonnulis aliis secretis negociis et revelationibus dietes e t 
per angelum tunc peractis, quae hujus operis com positori per m ilitem  non licu it 
ennarrari, sed quae angelico m andato  per m ilitem  sun t narranda». (Kropf i. m . 
7 2 5 - 1 )

3 M . Voigt: «Beiträge zur Geschichte der V isionsliteratur.» P alaestra  146. kö t. 
(225. 1.)

* «Sole in signo scorpionis in X X V III. gradus, luna vero in libra». (Kropf u. o.)
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E «Memoriale» szerzője meg is nevezi magát : Yonge Jakab, kir. 
jegyző,1 aki művét Tar Lőrinc előadása nyomán állította össze. Létre
jöttét tehát nem az ott élő ágostonrendi szerzetesek propagatív céljai
nak köszönheti, hanem annak, hogy a merész lovag kívánt zarándok- 
htjának irodalmi emléket állíttatni, amint az a szentföldi zarándokok
nak is szokásuk volt. A szerző nem marad mindig az események száraz 
krónikása, közben kérdést is intéz Tar Lőrinchez : mik voltak zarán
doklatának belső indító okai? Három okot sorol fel: i. hallotta és 
olvasta, hogy akinek a katolikus vallás egyes tanai felől kételyei támad
nak, ha ellátogat aSzt. Patrik-purgatóriumba, ezek megszűnnek. Ő pedig 
kételkedni kezdett a láthatatlan, tapinthatatlan emberi lélek létezésé
ben s odalenn meggyőződött valóságáról; 2. az is ösztönözte, hogy fel
séges királyának elmondhassa : láttam ama sokat emlegetett purga- 
tóriumot ; ezt a királyi pecsét alatt írt levél is igazolja. 3. sok embertől 
hallotta, hogy az írországi szentek mennyi csodát műveltek, személyesen 
is meg akart erről győződni. A dublini jegyző további kérdésére, «cor
poraliter» tapasztalta-e Tar Lőrinc az elmondottakat, vagy csak lelke szált 
le a pokolba, azt feleli: «Raptus fui», amit a Tar Lőrinc esetéről szintén 
megemlékező Budai Ferenc így fordít «Polgári Lexicon»-ában (Pest, 
1866., III. köt., 268 1.) elrejtezett, testén kívül ragadtatott, nem tudja, 
hogyan, csak az Isten tudja.1 2 Testileg is át kellett élnie az eseményeket, 
mert kilenc darab gyertyáját egymásután elégette és még falatozott is 
(«coenarem»), míg a purgatóriumhoz vezető barlangból ki nem ju to tt. 
Befejezésül a «Memoriale» szerzője háláját fejezi ki a Mindenható iránt, 
hogy a hős lovagot oly kiváló erényekkel és tudással ékesítette. Zsig- 
mond király védlevelének másolatán kívül mellékeli még a szerző Máté 
kanonoknak, az ottani monostor perjelének nov. 12-én kelt hitlevelét, 
mely szerint «magnificus vir Laurentius Ratholdi de Pasthote, magister 
dapiferorum» stb. felkereste ugyanazt a barlangot, melyben előtte jártak 
már : szt. Miklós, — erről más források nem tudnak — a magyar György, 
Grifanús fia (erről alább lesz szó) és Obriannak nevezett Jenő Anglia 
részéről, kiknek a gonosz szellemek sok kínzását és büntetését kellett 
végigszenvedniük.3

Ä hős magyar zarándok vakmerő vállalkozásának híre ír földön 
hamarosan elterjedt és mikor Dublinba érkezett, hogy hajóra száll
jon, — erre vártában mondta el tapasztalatait Yonge Jakabnak —• a 
nemesség és papság ünnepélyesen fogadta őt és Miklós püspök, Armagh 
érseke, tanúsítványt állított ki számára 1411. dec. 27-én arról, hogy egy 
természetes napot («dies naturalis») töltött a Szt. Patrik-purgatórium- 
ban. Az okmányok között ez is megtalálható és hitelessége annál való
színűbb, mert Pater Gams «Series Episcoporum»-ja szerint valóban Nico
laus (Fleming) volt ez évben Armagh püspöke.

A híressé vált magyar lovagnak nem csupán írországi útjáról marad
tak fenn hitelt érdemlő emlékek, hanem Pászthói Rátholdi Lőrinc egész

1 «Ego Jacobus Yonge notarius imperialis, civium e t scriptorum  m inim us 
civ ita tis Dublinensis praedictae, hujus memorialis com pilator indignus».

2 «Raptus fui u trum  ex tra  corpus nescio, Deus scit». K ropf i. m. (727. 1.)
3 «In qua fuerunt sanctus Nicholaus ac Georgius filius Grifani m ilitis de 

partibus Ungarie et Eugenius dictus Obrian de Anglia». M. Voigt i. m. (225. 1.
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egyénisége oly határozott vonásokkal bontakozik ki előttünk az egykorú 
hazai okiratokból, ami — tekintetbe véve a félezerévnvi távolságot — 
valóban meglepő. Családbeli elődjeinek viselt dolgairól elegendő, ha 
Békefy Rémig id. művének bő tárgyalására hivatkozunk (lásd : III. köt. 
227 1.-től), róla magáról pedig azt emeljük ki, ami jellembeli sajátossá
gaira vet világot. így az 1405. nov. 24-én Budán kelt királyi iratból meg
tudjuk, hogy Zsigmond Tari Lőrinc királyi pincemester kérésére átírta 
és újabb királyi pecsétje alatt kiadta azokat az okleveleket, melyek 
Sirok várának adományozását és Tari Lászlónak, Lőrinc atyjának, ezen 
vár birtokába iktatását tartalmazzák. Az irat körülményesen felsorolja 
Tari Lőrincnek a királyi család iránti hűségében szerzett érdemeit, a leg
nagyobb elismerés hangján emlékezik meg mind a «fidelis noster dilectus 
vir magnificus Laurencius de Tar»-ról, mind Tari István és László szol
gálatairól, akik mögött ő sem maradt el és amint azok a királynékat, 
oly hűséggel szolgálta ő Zsigmondot trónraléptétől mindvégig. Midőn 
pedig sok főpap és főúr, kik annyi jót élveztek királyuktól, megfeled
kezve magáról, kezet emelt rá, csupán Tari Lőrinc hűsége maradt tán
toríthatatlan és heves küzdelemben, még sebektől borítva is («vulnera 
talia in suo corpore») igyekezett királyát megvédeni. A fogságtól ugyan 
nem menthette meg, de ragaszkodását nagy áldozatok árán is bebizonyí
totta. Dulakodás közben kapott öt hatalmas sebéből csak az orvosi tudo
mány («medicine artis») gyógyította ki s ennek költségeire birtokai egy 
része ráment ; egyik vágás, mely az orrát érte, örökre elcsúfította arcát. 
A fogságból kiszabadult Zsigmond újra maga mellett találja a «kiválóan 
hű és jeles lovagot», aki kitart mellette akkor is, midőn több főpap és 
főúr abban mesterkedik, hogy a trónról letaszítsa. Ez nem sikerült ugyan, 
mert «ember tervez, Isten végez», de Tar Lőrinc mialatt ilymódon állha
tatosságával szinte tüntetett, minden ingóságát és egészségét is feláldozta 
s ennek kárpótlásául erősíti meg őt az uralkodó Sirok vára birtokában 
és biztosítja azt örökösei és utódai számára.1 A másik ugyanekkor kelt 
okiratban Kis-Lucin adománylevelét írja át Zsigmond Tari Lőrinc «comes» 
részére, érdemeit újból felsorolja, kiemelve, hogy midőn az ország nagyjai 
királyuk ellen fordultak, egyedül ö állt mellette, emlékeztetve őt ama 
férfiúi erényre, mely a legnagyobb veszély idején sem dőlt meg.1 2 Tari 
Lőrinc érdemeit a király még pásztói alattvalóiban is meg akarta jutal
mazni, mert az 1407. ápr. 26-án Budán kelt iratában a pásztói lakosokat 
és jobbágyokat, Tari Lőrinc kérésére, a közönséges bírák fennhatósága 
alól kiveszi és a budai polgárok kiváltságos jogaival ruházza fel.3 Az 
1424. dec. 16-i királyi irat elengedi Tari Lőrincnek és fiának, Rupertnek, 
ki serdülő kora óta a királyi udvarban nevelkedett, 1600 aranyforintnyi 
tartozását4 és érdemeinek felsorolásáról szintén nem felejtkezik meg.

Tar Lőrinc mindenre kész és megingathatatlan királyhűsége való
ban meglepő, ha abba a belső zavargásokkal, titkos és nyílt lázadásokkal 
teli korszakba állítjuk őt be, mely Zsigmond uralkodásának első szaka
szát jellemezte. A történelemből ismeretes balfogásai, sok gyarlósága, 
idegen érzelmei többízben lázongásra késztetik a főnemeseket. Ezek közül

1 Magy. Orsz. Levéltár, Dl. 9. 107. sz.
2 U. o. Dl. 6. 970.

3 Békefy id. mű X X X III. oki. (291.1.) 
* Orsz. L evéltár Dl. 11. 604.



Tar Lőrinc szereplésével kapcsolatosak azok a jelenetek, melyek 1401. 
Husvétja körül zajlottak le. Ekkor gyűlnek össze Budán az országnagyok, 
Kanizsai érsek és a nádor vezetése alatt, hogy a bajok orvoslását köve
teljék. A király ellenállásán még jobban felháborodva, csaknem vala
mennyien szövetkeztek a letételére, ezért ápr. 28-án megszállják Budát, 
behatolnak a királyi palotába, hátrálásra kényszerítik Zsigmond kevés
számú hívét. Ő, aki személyes bátorságával mindig kitűnt, teljes királyi 
pompában lép eléjük, így fenyegetve meg őket : «A legelsőnek, aki hozzám 
nyúl, torkába ütöm tőrömet!»1 Erre a jelenetre ránt kardot Tar Lőrinc, 
az egyetlen, aki kész uráért vesztébe rohanni és támadja meg a király előtt 
álló országnagyokat. A kitörő dulakodásban öt nehéz sebet kap a bátor 
védő, de a túlerővel szemben nem akadályozhatja meg a király elfoga- 
tását, akit még aznap a visegrádi várba zárnak. Az ország ezután pár
tokra szakad, a trónra különböző jelölések merülnek fel, míg végül Zsig- 
mondot hívei kiszabadítják, ő megígéri, hogy az idegeneknek adott bir
tokokat visszaveszi, ellenségein nem áll bosszút és eljegyzi egyik hataL 
más hívének, Ciliéi Hermannak leányát, a 9 éves Borbálát. Életmódja 
ezután sem változik meg, az egyházi javakkal felelőtlenül gazdálkodik, 
a római szentszék iránti tiszteletet politikai eszközül használja csupán 
fel, kormányzati rendszere nem egyezik meg a magyarság érdekeivel. 
Mindez valószínűvé teszi, hogy a különösen eleinte nem túlságosan nép
szerű király túlvilági bűnhődéséről a Tinódi említette monda kialakul
hatott és különösen a népi rétegek között elterjedhetett. Tápot adhatott 
a mende-mondának Zsigmond közismert erkölcstelen életmódja is, köny- 
nyelműsége, amellyel a házastársi hűség, a családi élet tisztasága ellen 
nem egyszer vétett és különösen a romlott udvari légkör, amelyből később 
az a Borbála királyné nőtt ki, aki a külföldi krónikákban is széltében- 
hosszában szellőztetett botrányokkal hozott páratlan szégyent a királyi 
méltóságra2 s aki maga is végül, mint Zsigmondnak annyi lekötelezett 
híve, a Cilleiekkel karöltve, titkon ura ellen szövetkezett.2 A középkor 
egyházi és világi nagyjai közül, mint alább látni fogjuk, nem egyet a fel
soroltaknál sokkal csekélyebb vétkekért is a pokol vagy a tisztítóhely 
legszörnyűbb kínjaira kárhozottaknak képzelt el gyakran a legenda.

II.
A magyar Tar Lőrinc monda csupán egyik láncszeme annak a 

sokfelé ágazó, de közös mag köré fonódó hálózatnak, mely a középkori 
látomásos irodalom e sajátos sorozatát körülzárja, e középpontból kiin
dulva bele kell azt kapcsolnunk tehát az egész ciklusba már azért is, 
mert ennek rajta kívül több, a magyar históriából kiszakadt hajtása 
is van.

Mind az alapító Szt. Patriknak az alakja, mind az ú. n. purgatorium 
keletkezésének története annyira teleszövődött a különféle eredetű

1 Szilágyi Sándor: A magy. nem zet tö rténete  I I I .  köt. 2. r. (Az Anjou-ház 
örökösei. í r t a  Schönherr Gyula, 447. 1.)

2 V. ö. J . Aschbach: Geschichte K aiser Sigism und's. H am burg, 1834. I. kö t. 
(359- 1-), II- köt. (158. s k. 1.) és IV. köt. (402. és köv. 1.).

3 Szilágyi i. m. (609. 1.) 3

3 Magyarságtudomány. 38



csodás elemekkel, hogy a legendák e burkából igen nehéz történeti 
tényeket kihámozni. A hagyomány szerint az írek nemzeti szentje 371. 
vagy 372-ben egy Dumberton és Glasgow között fekvő faluban, mások 
szerint a Bretagneban, született, előkelő keresztény bretagnei szárma
zású szülőktől. Tizenhatéves korában tengeri rablók Írországba hur
colták, ahol pásztorkodott, de pár év múlva sikerült hazaszöknie és 
látomásoktól hajtva egyházi szolgálatba lépett. A papi és püspöki mél
tóságot elnyerve pápai megbízatásból 432-ben Írországba kerül, ahol 
az elvadult föld pogány népességének ezer veszedelem közepette is 
egészen rendkívüli sikerrel kezdi hirdetni az evangéliumot. Apátsá
gok, templomok, kolostorok és az armaghi érsekség alapítása fűződik 
nevéhez, a tudomány és művészet terjesztője lesz szerte Írországban 
és rajta keresztül Európában, honnan tanítványok serege özönlik hozzá. 
Halála idejét 455 és 495 közötti időre teszik, emlékét az írek ma is nagy 
kegyelettel őrzik, Szt. Patrik napja nemzeti ünnepük.1 Mondáikban és 
dalaikban csodás színekkel ékesítik cselekedeteit, úgyszólván mindent, 
ami szemükben szent és jelentős, kapcsolatba hoznak e legnépszerűbb 
nemzeti és vallási hősük személyével. A vele foglalkozó legendák közül 
egyik legjobban elterjedt a purgatorium alapításáról szóló.

E szerint Szt. Patrik térítő munkája közben, hogy az állatias ösztö
nökbe merült népet visszatartsa a vesztébe rohanástól, egy alkalommal 
a pokol borzalmait és a paradicsom gyönyöreit igyekezett előttük erős 
színekkel ecsetelni, hallgatói azonban csak úgy voltak hajlandók sza
vainak hitelt adni, ha saját szemükkel látják mind e dolgokat. Áhítatos 
könyörgésére Isten őt egy elhagyott szigetre vezeti, pálcát ad kezébe, 
mellyel kört ír le s ennek helyén a megnyíló földben üreg képződik és 
egyidejűleg szózat hallatszik : aki töredelmes szívvel hatol be e barlangba 
és huszonnégy órát ott tölt, megtisztul bűneitől és meglátja mind a gonosz 
lelkek pokoli gyötrődését, mind a kiválasztottak égi örömeit. Az 
elragadtatott térítő e szent helyet fallal vétette körül, az üreget vas
ajtóval lezáratta és már az ő életében sokan felkeresték azt ; ezek közül 
némelyek nyomorultul elpusztultak, mások viszont szerencsésen kijutot
tak belőle és hírt hoztak az ott látottakról. Mivel ez utóbbiak életük 
további folyamán megjavultak s az a hit terjedt el, hogy az itt szenve
dett bűnös halála után bizonyára mentesül a tisztítóhelyen szenvedés
től, elnevezték a helyet Szt. Patrik purgatóriumának. A visszatértek 
által hozott híreket Patrik feljegyeztette, a barlang közelében templo
mot építtetett s ezt Szt. Ágoston rendjébe tartozó szerzetesek őrizetére 
bízta. Később a sok szerencsétlenség miatt, ami azokat érte, akik nem 
őszinte töredelemmel keresték fel a szent helyet, az Egyház úgy ren
delkezett, hogy a purgatorium csak kivételesen és kizárólag a püspök 
engedélyével nyitható fel, akinek egyházmegyéjéhez a sziget tartozott, 
neki pedig meghagyták, hogy tőle telhetőleg igyekezzék mindenkit a 
veszélyes vállalkozásról lebeszélni.1 2

Eddig a monda, amely mellett figyelembe kell vennünk, hogy az ír

1 V. ö. S. Eckleben : Die älteste  Schilderung von Fegefeuer d. heil. P a tric iu s. 
Halle, 1885. (10— i i .  1.)

2 Eckleben i. m. (3. 1.).
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apostol életere vonatkozó megbízható adat oly kevés, hogy akadtak 
komoly tudósok, akik még létezését is kétségbevonták.1 Tény az, hogy 
Szt. Patrik mintegy az ír nép inkarnációja lett, alakjában egy egész tár
sadalmi réteg önmagát fejezte ki, emberfeletti lénnyé magasztosította 
és költői képezeletének hősévé tette. Egy Patrik nevű ír hittérítő léte
zését bizonyos jelenségek egészen valószínűvé teszik1 2 csupán az a 
különös, hogy bár kb. hatvan különböző «vita» foglalkozik személyével, 
a VII., sőt VIII. századnál korábbi időből egy sem ered, holott a hagyo
mány szerint Szt. Patrik már az V. század végén meghalt. Vagy elfelej
tették tehát őt a közbeeső századok alatt és csak a szájhagyomány 
őrizte meg életének bizonyos eseményeit s ezeket csak jóval későbbi 
időben gyűjtötték össze és foglalták írásba, így kerülhetett közéjük sok 
mondái elem vagy mégis költött személy és azonos talán Palladiussal, 
az írek első apostolával, ki egyesek szerint a Patrik nevet is viselte és 
csak a IX. századtól kezdve különült el a két alak egymástól.3

A XII. század vége felé három szerző csaknem egyidejűleg emléke
zik meg a szent helyről. Egy gall eredetű furnessi szerzetes, Jocelin vagy 
Jocelinus, aki 1180 és 1185 körül írja meg a híres ír szent élettörténetét 
és a purgatóriumot egy connaughti hegyre lokalizálja, alapítását pedig 
az Írországot pusztító gonosz szellemek kiűzésével hozza kapcsolatba. 
Szól Szt. Patriknak oly csodatettéről is, mely egyes részletei alapján 
eredeti magjául tekinthető a purgatorium köré szövődő valamennyi 
legendának. Itt ugyanis arról van szó, hogy a Szent könyörgésére Isten 
visszaadja életét az elhúnyt Echu pogány királynak, hogy felvehesse a 
keresztség szentségét. A szertartás után az összesereglett tömegnek 
elmondja a király, hogy alkalma volt látni a választottak boldogságát és 
a kárhozatra ítéltek szenvedéseit, sőt a túlvilágon számára készített 
helyet is.4

Másodikul az 1146 körül született Sylvester Giraldus említi a legen
dát, akit szülőföldje után Cambrensisnek neveztek, s aki II. Henrik 
francia király udvari káplánja, majd fiának nevelője volt. Utóbbi minő
ségében járt 1185-ben Írországban s az ott tapasztalt csodás dolgokat 
a kb. két évvel később befejezett Topographia Hibernica c. műve második 
részében írja le. A maga kellemes, néha naiv elbeszélő modorában szól 
Szt. Patrik purgatóriumáról, emlékezik meg alapítása körülményeiről, 
földrajzi fekvéséről és arról, hogy a megtérő bűnös az itt átélt szenvedé
sek árán megszabadul az elkárhozástól. Elmondja, hogy a kilenc föld
alatti üreg egyikében kell a vezeklőnek egy éjszakán át a gonosz szelle
mekkel megküzdenie. Ez időtől fogva a purgatorium Giraldus Cambrensis 
adta leírása rögződött bele századokra az egész kereszténység képzelet
világába.

1 Pl. Edw. Ledwich: A ntiquities of Ireland. Dublin, 1793. (269— 273. 1.) 
John L an igan : An Ecclesiastical H isto ry  of Ireland. Dublin, 1822. E  mű 2. fejezete 
cáfolja azon tudósok érveit, k ik  szt. P a tr ik  létezésében kételkednek.

2 Ld. Ph. de Félice: L ’au tre  monde, m ythes e t légendes. Le purgatoire de 
sa in t Patrice. Paris, 1906. (81. 1. jegyz.)

3 C. G. Schöll: De ecclesiaticae B ritonum  Scotorum que historiae fontibus 
Béről. 1851 (76— 77. 1.)

4 Triadis T haum atu rgae . . . ed id it Joannes Colganus. Lován, 1647. (83. 1.)
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Bár a hagyomány szerint Szt. Patrik még életében intézkedett, hogy 
a purgatóriumot látogatók tapasztalatai feljegyeztessenek, csak a XII, 
század közepén bukkan fel az az ismeretlennevű cisztercita barát, 
akinek híradása egy történetinek tartható személy ottani látogatásáról 
valóban fenn is maradt. Az ő rendkívüli népszerűségre szert te tt műve 
nemcsak kiindulópontja, de alapja is lett a további látogatásokkal fog
lalkozó valamennyi jelentésnek. A magát szerényen csak «Fr. H. mona
chorum de Saltereia1 minimus»-nak nevező szerzetes nevét Matheus 
Parisiensis, a XIII. század első felében, III. Henrik uralkodása alatt 
élt angol krónikás, Henricus-ra egészíti ki, míg mások egyéb nevet fel
tételeznek ; 1 2 éppígy vita tárgya az is, vájjon tényleg 1140 körül élt-e?3 
Személyére vonatkozó gyér adatok csupán művéből tudhatok meg. 
Ennek keletkezési körülményeit is leírja részletesen. E szerint Gilbertus 
de Luda nevű rendtársát elöljárója monostor alapítás végett Írországba 
küldi s a király vezetőül és tolmácsul a híres Owein (Oenus, Oengus) 
lovagot adja mellé, ki ez alkalommal elbeszéli neki a Szt. Patrik purga- 
tóriumában átélt csodás kalandjait. Gilbertustól értesül aztán Henricus 
ezekről és foglalja, egyik feljebbvalója felszólítására, írásba. A mű 
keletkezési idejét Félice 1189 körülinek véli, ebben az időben u. i. a 
a nagy ír szent kultusza különösen fellendült.

Oenus lovag kalandjainak leírásából megtudjuk, hogy István király 
írországi uralkodása idején a kiváló vitéz beleúnva a harcokba, szülő
földjére vonul vissza, miközben tudatára ébred súlyos vétkeinek, elhatá
rozza, hogy Szt. Patrik purgatóriumában fog vezekelni értük. A püspök, 
híven az utasításokhoz, őt is igyekszik lebeszélni, majd mikor látja, 
hogy szándékától elállni nem hajlandó, az ottani kolostor priorjához 
küldi. Az előkészítő szertartásokat ő is pontosan elvégzi, ünnepi menet
ben vezetik a barlang bejáratához, melyen Jézus nevében bátran lép 
be, kereszttel jelölve homlokát éppúgy, mint Tar Lőrinc. Őt először 
egy halvány fénnyel világított mezőn tizenöt fehérbe öltözött férfiú 
üdvözli és készíti elő a reá váró borzalmakra, melyekből Jézus nevének 
ismétlésével mindig kimenekülhet. Ezután törnek reá borzalmas üvöl
téssel a gonosz szellemek, hogy visszavonszolják a bejárathoz, mint 
Lőrincnél láttuk. A férfiakat és nőket tüzes pántokkal földhözszegező, 
szívüket kitépő, végtagjaiknál fogva tüzes kerék küllőin forgató, forró 
szurokkal és folyó érccel teli üstbe majd bűzös folyóba hajító démonok 
rohamával szemben Jézus segítségül hívása mindig erőt ad neki, csak 
egy pillanatra feledkezik meg Megváltójáról, midőn tüzes kemencé
jükben fékevesztett dühvei kínozzák, de mihelyt erőre kap ismétli a 
fohászt és újra kiszabadul. A kénes lángokkal égő tüzes folyón, a pokol 
torkolatán keresztül vezető sikos, magas és meredek hídon is átsegíti 
őt fohászkodása a túlsó partra, ahol az ördögök hatalma már véget ér 
és az előtte emelkedő hatalmas fal drágakövekkel kirakott kapuján

1 A hely szokásos neve : Saltrey, de Saltrei, Saultry , S ow trey . . . stb . a lakban 
is előfordul. A saltrey-i zárda H untingdon! grófságban van, mely a lincolni püs
pökség fennhatósága a lá  ta rtozik .

2 Thom. Tamer: B ibliotheca B rittanico-H ibem ica. London, 1748. (396. 1.) 
Hugonus néven em líti.

3 É le tra jzainak  felsorolását ld. : S. Eckleben i. m. (39— 40. 1.).
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áthaladtában üdítő illatok szállnak felé s minden erejét visszaadják. 
Az egyház nagyjai örömmel üdvözlik s mennyei zene hangjainál vezetik 
a boldogok ismert ragyogó mezejére, hol a királyi pompába öltözött 
tömeg állandóan a mindenség teremtöjének örök dicsőségét zengi. Az őt 
kísérő két főpap megerősíti abban a hitében, hogy amit maga előtt lát 
az a földi paradicsom, amelyből az isteni törvényt áthágó ember egykor 
kiűzetett. Nyomorultul kellene elpusztulnia, ha a keresztség le nem 
mosná róla az eredeti bűnt és meg nem nyitná számára az üdvösség 
kapuit. Ám Istent előbb ki kell engesztelnünk vétkeinkért, erre valók a 
földön megkezdett és véget csak a túlvilágon érő vezeklések, amiken 
minden embernek át kell esnie. Akiket eddig látott azok — a pokol 
kútjában elmerültek kivételével — bűneiktől megtisztulva majd ide 
kerülnek egykor, addig a misék, zsoltárok, alamizsnák, az egyház álta
lános és barátaik különleges imái enyhítik szenvedéseiket. De még a 
földi paradicsom boldogjainak is várniok kell míg az Úr maga mellé 
hívja őket az égi paradicsomba, melybe Oenus is csak egy pillantást 
vethet és ahonnan addig naponként csodálatosan erősítő táplálékot 
nyernek, ebben a lovag is részesül. Szívesen időzne még a földi paradi
csom mezején, de vissza kell térnie és csak remélheti, hogy ha lelke 
elhagyta porhüvelyét részese lehet ő is mind e boldogságnak ; aggodal
mát az esetleges újabb kísértések miatt a papok e szavakkal oszlatják 
el : «úgy lesz, ahogy Isten akarja». A ragyogó kapu bezáródik mögötte, 
visszafelé indultában a démonok már menekülnek előle és távozása 
előtt újból találkozik a tizenöt isteni követtel, akik most megáldják és 
sietésre intik. A kijáratnál várja és örömmel fogadja a rend perjele, ő 
még tizenöt napon át a templomba időzik, hálát adva Istennek, aki 
hitet és bátorságot kölcsönzött neki, azután a Szentföldre zarándokol s 
hazatérése után a királyok királya szolgálatának szenteli életét.1

Salterniai Henrik műve kora szellemét tükrözi, azét a korét, mely 
telve volt babonás érzésekkel, hitt a csodákban, sőt egyenesen kereste 
őket. Egyébként írása inkább a valóságok iránti érzéktől áthatott 
krónikásé, mint merész képzeletű köjtőé. Nincs teljes híjával a kritikai 
szellemnek sem, hiszen előre erélyesen védekezik az ellen az esetleges 
vád ellen, hogy az egész történetet ő találta volna ki. Nem elégszik 
meg a Gilbertusra való ismételt hivatkozással, hanem szavahihető 
írországi egyházi embereknél is érdeklődik különösen a felől — mint a 
Tar Lőrinc útjáról szóló tudósítás szerzője — hogy a gyötrelmeket és 
örömöket valóban testileg élte-e át a lovag? Gilbertus igyekszik őt meg
nyugtatni Oenus ama határozott kijelentésének ismétlésével, hogy nem 
látomás alakjában történt vele mindez, hanem testileg volt a túlvilágiak- 
nál és hivatkozik egy rendtársára is, aki saját szemével látta az ördög 
ütéseinek nyomait. Végül még a purgatóriumra legfőbb felügyeletet 
gyakorló Floresztián püspök is bizonyítja a látomások tényleges meg
történtét és káplánjával igazolja azt. Csoda-e, ha ennyi tekintély előtt

1 Félice i. m. I I I .  fej. (36—51. 1.) Ő Owein lovag legendáját a legteljesebb 
szövegek egyikének : Roger de Wendower latinnyelvű kéziratának  alap ján  m ondja 
el, mely a B ritish  Museum Roy. 13B. V III. jelzésű kéziratcsom ója és az Owayn 
M iles c. angol költem ény nyom án készült.



meghajol a barát és hívő lélekkel adja vissza a csodás történetet, hogy. 
az egyháza minél több tagjának lelki épülésére szolgáljon?

A purgatóriumot járt hős személyére vonatkozólag is eltérők a 
vélemények. Egyes kutatók szerint történeti alak lehetett,1 mások a 
már említett legendában szereplő Echu királlyal azonosítják bizonyos 
rokonvonások alapján1 2 vagy pedig az Oengus néven is szereplő pogány 
isten prototípusát keresik benne.3 Felmerülhet az a kérdés is, hogyha 
valóban élt, ő találta-e ki az egész purgatóriumi elbeszélést vagy Gilber- 
tus követett-e el valami kegyes csalást Henricussal szemben, midőn épp 
őt tette tudósítása hősévé? De mivel sem Oenusnak, sem Gilbertusnak 
az ily félrevezetés egyáltalában nem állt érdekében, Eckleben inkább 
ahhoz a feltevéshez hajlik, hogy a Szt. Patrik purgatórium népszerűsíté
sében érdekelt «Canones regulares» alakították ki az említett király 
feltámasztásáról szóló híradás továbbfejlesztése által az egész túlvilági 
vándorlást és terjesztették a hívők között. így lehetett alkalma Gilber
tusnak is hallani és talán ismert egy Oengus nevű lovagot, aki a Szent
földön járt és ennek személyéhez kapcsolva, hasonló legendákból vagy 
följegyzésekből vett költői részletekkel kiszínezve, István király eléggé 
bizonytalan korába belehelyezve adta tovább az egész történetet.4 5 *

Akár élt a purgatóriumot elsőül megjárt lovag a valóságban, akár 
csak egy ismeretlen költői elme képzeletében, ez a körülmény semmit 
sem von le a személye köré fonódó legenda értékéből, melynek leg
hitelesebb fokmérője az az egészen rendkívüli népszerűség, melyet 
Európaszerte élvezett. Megkönnyítette elterjedését a vele foglalkozó 
számos kézirat, ezek tanulmányozásával E. Koelbing5 és Ward6 foglal
kozott legbehatóbban ; adataik szerint csupán Angolországban huszon
egyet fedeztek fel, de találtak belőlük és bizonyára még találni fognak 
a kontinensen is. Ezek legrégibb darabjai a XII. század utolsó éveiig 
vezethetők vissza, sőt ebben az időben már fordítással is találkozunk. 
Marié de France, az első ismert francia költőnő, aki II. Henrik angol 
király udvarában élt, az «Espurgatoire Seini Patriz» c. ú. n. «Lais»-ban 
csaknem szószerint lefordítja az általa csak i/.-val jelzett ismeretlen 
szerző latin művét ; az eredeti szöveghez csupán néhány bevezető és 
befejező verssort tesz 2302 sorból álló fordításában. Igen sok latinnyelvű 
munkába is belekerült a legendának hosszabb vagy rövidebb alakja, 
különösen a középkor legelterjedtebb gyűjteményes műveibe.7 Kiadói 
közül az első ismert : Messingham, ki 1624-ben Florilegium Insulae

1 Pl. M ax Voigt i. m. (123. 1.).
2 Eckleben i. m. (59. 1.).
3 Félice i. m. (91—92. 1.).
4 I. m. (59— 61. 1.).
5 Englische S tudien I. Leipzig, 1902. (57— 121. 1.)
8 Catalogue of Rom ances, vol. I I . (435. s k. 1.)
7 Roger de Wendower: F lores H isto riarum  (X III. sz. eleje), u. ez időből 

M atheus P arisiensis: Chronica m ajora. Rolls. Ed. London, 1874. II . köt. (192— 
203. 1.) Jacobus de Voragine: Legenda Sanctorum , Velence, 1500. föl. 65 r. és 
v. Petrus de Natalibus: Catalogus Sanctorum  et G estorum  eorum . Velence, 
1493. Lib. I I I .  cap. CCIV. Jacobi de Vitriaco: L ibri duo. Q uorum  prior O rientalis ; 
a lte r Occidentalis H istoriae nom ine inscribitur. Duaci, 1592. Orientalis, cap. X C II. 
(216— 217. 1.)

38



scmctorum-á.ban «Tractatus de Purgatorio» címmel teszi közé, majd 1647- 
ben a már említett Colganus. Marie de France fordításán kívül hat más 
francianyelvű verses ismeretes és ugyanannyi prózai. Angol fordítása 
a XIII. század végétől kezdve szintén több van mind versben, mind 
prózában ; a provenceiak és svédek prózában, a spanyolok, németalföl
diek, németek versben dolgozták fel, míg Calderon egyik drámájának 
tette hősévé a lovagot, Ludovico Enio néven.

A feldolgozások és fordítások teljes felsorolása messze vezetne tár
gyunktól, ezért csupán még eggyel foglalkozunk, mely bennünket közel
ről érdekel. Owein lovag históriájának és a Szt. Patrik purgatorium tör
ténetének egy magyarnyelvű fordítását ugyanis Bécsben nyomták a 
XVII. században «Groff Esterházi Pál Uram ő Nagysága parancholattyá- 
ból»1 s neki is ajánlotta művét a magát csak «Nagyságtok Alázatos 
Káplánya F. K. I.»-nek jelző szerző. A «Sz. Patricius Purgatorium járói 
való História» bevezető része «Az kegyes Olvasóhoz» szól, akit mintegy 
lelki zarándoklás által akar a fordító e kínokkal teli helyre vezetni, 
hogy bűnös voltából mennyei ösvényre vezérelje, mert a küzdő munkás 
lélek kedves az Űr előtt. Az I. rész elmondja a purgatorium eredetének 
történetét, Szt. Patrik törekvéseit, hogy az embereket a kárhozattól 
megóvja, az írek kételyeit, Krisztus megjelenését, a pálca átadását (az 
utóbbiról még azt is megemlíti, hogy az «mai napig is Jefus pálczájának 
mondatik s . . .  valakj Hiberniában Hiberniáy Püfpökségre emeltetik, 
ezen pálczával tifzteltetik és ajándékoztatik.» (4. 1.) Leírja ezután, hogy 
Krisztus egy pusztára vezetve a szentet, kerek vermet mutat neki és 
kinyilatkoztatja, mi történik az oda bemenőkkel, majd, hogy kikkel 
őrizteti a szent helyet. A II. részben Szt. Patricius «reguláit». Teljesen 
a már ismertetett módon a bemenetel feltételeit és módját. (8. 1.) 
A III. rész : «Egy erős Oenus nevű Vitéz ember életének jobbitáfa és 
nagy Penitentia tartáfa mellyel állitatik a ’ meghnevezett Purgat orium- 
nak valósága.» (10. 1.) Itt a bemenetel előzményeit, majd a IV. részben 
magát a bejutást írja le és a találkozást a tizenöt szent emberrel; az 
V,-—X. részben a pokolbeli seregek különböző ostromát Oenus ellen, a 
XI—XVI-ban a paradicsomi gyönyöröket, híven Henricus szövegéhez. 
A könyvecske következő részei már hitvitaízűek, magukon hordják a 
XVII. század polemikus irodalmának bélyegét, cáfolják a «Sz. Patricius 
purgatoriumjával ellenkező Argumentumoknak» fejtegetéseit, előadják 
«mind új, mind régi Historicusoknak» bizonyságtételeit s a vége a műnek 
mintegy utasítás a zarándokok számára, hogy «fzarándokságokat fze- 
rencséfsen végezhefsék.» A fordítás létre jötte valószínűleg annak köszön
hető, hogy a csodálatos írországi barlang híre eljuthatott Esterházy 
grófhoz, aki talán olvasta is az-erről szóló latin munkát és hívő 
katolikus létére hazájában is közkinccsé akarta tenni a hívők épülésére 
s ezért bízta meg káplánját a fordítással. Keletkezési ideje a XVII. 
század második fele, 1681 előtti évekre tehető, mert az 1635-ben szüle
tett Esterházy Pál 1681-ben az ország nádora, 1687-ben római biro
dalmi herceg lett s a könyvecske szerzője e címeit nem említi.

Henricus Salteriensis műve a Szt. Patrik purgatóriumról szóló

1 Szabó Károly: RMK. I. 1577. sz.
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legendáknak mintegy östípusát képviseli s megindulását jelzi annak a 
folyamatnak, mely a «szentek szigetének» — így nevezték Írországot — 
e helyét három évszázadon át a latin szertartású kereszténység zarán
doklatainak központjává tette. Oenus alakja ugyan még nem rajzolódik 
teljesen határozottan ki a történeti idők távlatában, az ő nyomdokait 
követő látogatók azonban már oly személyek, kiknek ottjártát hiteles 
okiratok örökítették meg. Az övét állítólag megelőző látogatások, mint 
pl. Artusé és Ulyssesé, a mondák ködébe vesznek s bizonyára nem egye
bek késői hozzátoldásoknál a két rendkívül népszerű hős kalandjainak 
történetéhez.1

A francia Godalh, aki 1248-ban járt ott, a legrégibb ismert sze
mélyek egyike,1 2 az utána következők neve ismét nem maradt fenn. 
Utána száz évvel későbbről kelt hitlevelek igazolják, hogy már az első 
ismert zarándokok között akadt egy bátorszívű magyar lovag is. Az 
első magyarországi «pokoljáró», akinek neve fennmaradt, Georgius unga- 
ricus szintén előkelő és királyhű főúri család sarja, mint Tar Lőrinc. 
Atyja Crissaphan comes (v. baronus) s ennek példáját követve szolgálja 
ő is királyát, Nagy Lajost ; kíséri el olaszországi hadjárataira s ezek 
folyamán úgy kitünteti magát, hogy Apulia kapitánya és több vár és 
város parancsnoka lesz. A háború viharai korán kiölnek leikéből minden 
erkölcsi érzést, bűnt bűnre halmoz és huszonnégy éves korában már 
kétszázötven gyilkosság terheli lelkét. Van tehát oka rá, hogy királya 
büntető kezétől, sőt talán saját lelkiismeretének furdalásai elől is me
nekülni igyekezzék s ezért titkon, gyalog, egyetlen szolga kíséretében 
a pápai udvarba indul, hogy ott bűneit megbánva és meggyónva fel- 
oldozást kérjen. Vezeklőútja további folyamán Spanyolországba jut el, 
ahol sokat hall a Patrik purgatorium csodáiról s elhatározza felkeresését. 
A látogatás tényleges megtörténtét igazoló hitleveleket a lovag e neve
zetes útját leíró kéziratokba iktatták bele. M. Voigt, ki eddig e tárggyal 
legrészletesebben foglalkozott kilenc kódexben3 talált ilyen latin
nyelvű kéziratokat. Ezek a XV—XVI. században készültek s közülük

1 Étienne Forcadel X V I. sz.-i francia író szerint A rthu r k irá ly  is já r t  a verem 
ben s eredete felől M erlint, a  varázslót kérdezte meg, ak i az t á llíto tta , hogy m aga 
Ulysses ás ta  egykor és idővel kiszélesedett. (De Gallorum  im perio et philosophia 
libri septem . Parisiis, 1587. 1007. 1.) Talán úgy jö t t  lé tre  a  feltevés, hogy A rtus 
és P a trik  kb. ko rtársak  lehettek, Ulysses meg az írországi U lster (Ulysses-terra) 
ta rtom ánnyal kapcsolatba, furcsa etim ológiai alapon.

2 Godalh viziói csak kéziratban  vannak  meg a tu rin i könyv tárban  ; m eg
emlékezik róla G. Ph. K rapp  : The Legend of Saint P a tr ic k ’s purgatory . B a lti
more, 1900. 24— 25. 1. és jegyzet.

3 I. m. 132— 133. 1. : i. M elk: S tiftsb ib lio thek, cod. 175. (D. 12) Pap. 4 0 
G. U. tö rténe te  185— 266. 1. (1414-ből). 2. K rem sm ünster : S tiftsbibl. cod. 82- 
G. U. tö rt. 8or 12or- 3. Wien, N ationalbibliothek. Ld. Tabulae Codicum Manu 
Scriptorum . Vol. I. Vindobonae, 1864, 233. 1. Cod. 1398. (Theol. 65.) G. U. 
tö rt. 209a—2476. (1422 körül íródott). 4. U. o tt  Vol. I I I .  V indobonae, 1869, 135. 1. 
Cod. 4008, XV— X V I. sz.-ból (G. U. tö rt. 278a—347«). 5. München, S taatsbib i, 
cod. la t. 21. 658. (G. U. tö rt. i — 3 2 .1. (XV. század.) 6. V atikán, B ibliotheca Aposto- 
lica, cod. V at. 5862. (G. U. tö rt. az 1— 40. l.-on), az u tán a  köv. 1474-ből való. 
7. Breslau, U niversitätsbib i. cod. IV. föl. 60. (végén : scrip tum  in Colonia 1427). 
G. U. tö rt. a 79. r.— 106-ig. 8. Bamberg, volt Königl. Bibi. cod. Q. I I I .  31a. (1432-ből.) 
G. U. tö rt. 196. r.— 210. v.-ig. 9. Adm ont, Stiftsbibl. cod. 462. a XIV . sz. végéről, 
G. U. tö rt. i —9. l.-on.
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hat osztrák-bajor területről származik. Toldy Ferenc 1871-ben még 
csak az 1398. számú bécsi kódex-kolligátumot, a vatikáni német feldol
gozását és a melkit ismeri ; utóbbi hívta fel figyelmét a tárgyra, mert 
leírójában (Nicolaus Neuburgiensis) egy ismeretlen XIV. századi 
magyarországi írót vélt felfedezni.1 A kéziratok első része a prológust, 
az okmányokat és a purgatóriumbajutást foglalja magába. «Incipit 
registrum de purgatorio sancti Patricij» szavakkal kezdődik a Toldy 
említette bécsi kézirat III. drb-jának 209. levelén a tudósítás arról, 
hogy anno domini 1353 «Georio de Ungaria Filio cuiusdem magnatis 
militis et baronis de Ungaria qui Crissaphan nominatur» sikeresen 
végezte zarándokútját ; s ehhez hasonló a 2-ik bécsi és a melki kódexek 
kezdete is. Ezt a tényt bizonyítják az egyházi méltóságok által kiadott 
okmányok is, melyek közül időrendben az első az lehet, amelyet a kéz
iratos szöveg negyedik helyen közöl. Ezt ugyanis 1353 december 7-én 
állította ki Pál, a sziget Szt. Ágoston-rendi kanonokjainak priorja, aki 
szerint «laudabiliter» végezte a zarándoklást a purgatóriumban, ahol 
különböző kínoztatásokat («tormenta») kellett kiállania míg végül 
Mihály arkangyal jelent meg neki s vele is maradt egész napon át. 
Ugyanez év december 26-án kelt Miklós clogheri püspök hasonlóértelmű 
nyilatkozata, melyet a kéziratos szövegben ötödik helyen találunk. 
Utolsó az ir Johanniták priorjának 1354 január 29-ére tehető, az 
előbbi kettővel összefüggő bizonyságtétele. Richard, armaghi érsek1 2 
I—III. sz. alatt közölt hitleveleiben már megtaláljuk azt a motívumot 
is, mely magyarországi György vízióit szoros kapcsolatba hozza a Tar 
Lőrincéivel, Mihály arkangyal utasításait az egyházi és világi hatalmas
ságok számára. Az első írás keltezés nélküli magánlevél. A második, 
hivatalos jellegű okmányban közli az érsek, hogy György, mint egyszerű 
zarándok arra kérte őt, adjon látogatási engedélyt számára az ő fenn
hatósága alá tartozó Szt. Patrik-purgat óriumba s hogy ennek felhasz
nálásával, a prior és az egyházmegye püspökének tanúsága szerint, 
a látogatást végre is hajtotta, amit ő most érseki pecsétje alatt hivata
losan igazol. Ugyancsak innen tudjuk meg, hogy György az igazoló 
irat kiállítása idején, (1353 3 február 22-én) huszonnégy éves s magyar 
nemesi szülőktől való származását egyes Johannita lovagok levelei is 
tanúsítják. Az utolsó okmány ismét magánlevél, melyet Richard érsek 
ugyanazon a napon intéz egy rokonához s tájékoztatja György kiléte 
és röviden a víziók tartalma felől.

A tulajdonképpeni elbeszélés a György lovag személyére és zarándok-  ̂
útjára vonatkozó már ismertetett adatokkal kezdődik s megemlíti a 
különböző hatóságokat, kiktől engedétyt nyert a leszállásra. A «Divisio» 
c. fejezet pedig arról értesít, hogy György az engedélyek birtokában

1 Egy XIV. századbeli m agyar vezeklő irlandban  Szt. P a trik  purgatórium á- 
ban. Századok 1871. (229. s k. 1.)

2 A legism ertebb egyházfejedelm ek egyike e R ichard (Fiteralph) 1346-ban 
került az érseki székbe. Személyével foglalkozik többek között B. Bellesheim : 
Geschichte d. kath. K irche in Irland. II. köt. Mainz, 1890. (520— 530. 1.)

3 A kéziratok egy részében ugyan M CCCXLIII-as évszám ot ta lálunk , de e 
tízéves eltérést m u ta tó  időszám ítás eredetének nem sikerült eddig nyom ára 
akadni.
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boldogan tér vissza a szigetre. «De modo intrandi» c. a leszállás előtti 
szertartások leírása. Ezután következik «De itinere ad insulam purga
torii», mely szerint a prioron és kanonokjain kívül Machamathan király 
és udvara is elkísérik őt a purgatorium bejáratához. Itt új jelenség, 
hogy a bevezető csapóajtó fölött három, egyenként hét-nyolcmázsás 
kőtömb van, melyeket az agg prior állítása szerint harminc éve senki 
sem mozdított e l ; György ezeket, rövid fohász után, játszva félretólja, 
hogy a prior az ajtót feltárhassa. Az «ostia purgaotrii»-ban György a 
prior ünnepélyes áldását fogadja, magára ölti az előírt ruházatot s 
homlokát kereszttel jelölve lép a feltáruló verembe, hova csigalépcső 
vezet. Meg is indul már ezen, amikor a király kérésére a prior még egy 
remekmívű arany keresztet erősít bal kezére. Végül az ajtó bezárul 
mögötte, kísérői eltávoznak, hogy huszonnégy óra elteltével érte jöjje
nek. «De descensu graduum purgatori» c. fejezet folyamán sötét üreg
ben találja magát, fohászkodására azonban lassan derengeni kezd1 
s egy kopár mezőre jut, hol látásai megkezdődnek. Ezekkel foglalkozik 
a következő és huszonkilenc vízióra oszló nagy fejezet, melynek kezdetén, 
buzgó könyörgésére, három teljesen egyforma külsejű aggastyán jelenik 
meg1 2 s egyikük megkérdezi Györgyöt: mit keres? Krisztus urunk 
kegyelmét, («Gráciám domini nostri Jhesu Christi quero») feleli ő. Az 
aggastyán fülébe súgja, milyen áron nyerheti azt el s megtanítja a már 
ismert fohászra («Domine Jhesu Christe, fili de vivi, miserere michi 
peccatori»), mely a demonikus jelenések ellen egyetlen fegyvere lesz s 
elárulja neki, hogy ha hűségéről bizonyságot tesz, akkor az Ürnak egy 
küldöttje útján bepillantást nyerhet a tisztítótűz, a pokol és a paradicsom 
rejtelmeibe. A jó szellemek eltűntével megindul a gonoszok ostromá
nak hosszú sora a vezeklő ellen. A Visio I.-ben még eredeti mivoltukban 
jelennek meg az ördögök. Háromezernél több tűzokádó szörnyeteg 
gyalázza Krisztust s igyekszik benne való hitétől eltántorítani s gazdag 
földi és földöntúli jutalommal kecsegtetik, ha lelkét nekik adja. A lovag 
feleletül erős tanúságot tesz Jézus istensége mellett s a segítő fohász 
által karmaik közül és a tűzből is kiszabadul. A következő három vízió 
folyamán az ördögök más, más alakban : mint lovasok, kereskedők, 
gyönyörű hajadonok kisértik meg s legalább a szertartások megszegésére 
szeretnék rábírni, ezért a vezeklő ruházat helyébe rangjához illő pom
pásat ajánlanak fel neki, de György újabb hitvallása és fohásza elűzi 
őket. Az V.-ben ismét szörnyek gyanánt lépnek fel s a hátukon fekvő 
és tüzes láncokkál megkötözött lelkeket rettenetesen kínozzák.3 A VI. 
és VII. látomásban megjelenő démonok egyházi férfiaknak álcázva 
igyekeznek őt részben argumentumokkal, — melyeket a történet szerzője 
közben röviden és logikusan megcáfol — részben jutalmak kilátásba 
helyezésével magukhoz édesgetni. Mikor ez sem vezet eredményre leg
közelebbi hozzátartozóinak alakjában mutatkoznak s érvekkel, fenye
getésekkel, megfélemlítéssel próbálják hitehagyásra bírni, de ő ekkor

1 Oenus is egy mezőre ju t  először, hol halvány  fény dereng.
2 O enusnak tizenöt. Az angyal későbbi felvilágosítása szerint itt  ezek a 

Szenthárom ságot jelképezik.
3 Hasonló jelenet Oenus víziói között az elsőkben (Id. 36. 1.).
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is csak az Üdvözítő segítségét kéri. A IX. vizió : «De apparitione domi- 
cille» c. erősen emlékeztet Tar Lőrinc harmadik látomására. György is 
itt egy előkelő és általa nagyon tisztelt hölggyel találkozik, aki örömé
nek ad kifejezést amiért megszabadult a démonok kínzásaitól s akit, 
állítása szerint, Isten angyala küldött hozzá, hogy zarándokút ja további 
folyamán osztályosa legyen. De avval, hogy drága ékszerek és pompás 
ruházat felöltésére akarja a lovagot rábirni, elárulja magát s György 
ráeszmél, hogy ez nem az ő ismerőse, hanem a leggonoszabb ördög s 
Krisztus segítségével elűzi őt. Mivel az I—IX. víziók általában kevés 
egyezést mutatnak Henricus Salteryensis művével, Voigt megállapítja, 
hogy ezek anyaga egyéb, széleskörben elterjedt legendatípusok terüle
téről került ide csupán annyi eltéréssel amennyi a különböző helyzetek
ből természetszerűleg következik és a közös alapforma némi kibővítésével 
vagy annak valamely különleges teológiai tantételre való alkalmazásá
val.1 A X—XIII. látomások már újból teljes egészükben az Oenus- 
típusból szakadtak ki ; a tüzes vaskeréken függő, majd forró szurokkal 
teli kádakba hajított bűnös lelkek szenvedéseinek leírásától kezdve a 
lángoló, kénköves tavon, bűzös kúton és jeges szélviharon át egészen a 
pokol torkolatán keresztül vezető veszedelmes hídig, melyen mindkét 
hős Istenhez fohászkodva csodálatos módon halad át, csupán annyi 
változtatással, hogy amíg az Oenus megjárta híd síkos és meredek, az 
itt szereplő beretvaéles és rezgő, mint a nyárfalevél.

A mű második részében Mihály arkangyal a transmondens csodák 
különböző állomásain vezeti át Györgyöt. A szerző, aki kétségtelenül 
egyházi személy, szigorúan ragaszkodik itt a dogmákhoz s a száraz 
következetességű skolasztikus fejtegetések gyakran béklyókba szorítják 
a fantáziát és az egésznek inkább oktató színezetet és erkölcsi célzatot 
kölcsönöznek. A lovag, miután a hídon szerencsésen átjutott, találkozik 
Mihály arkangyallal ;1 2 ki megnyugtatja őt, hogy Krisztus keresett 
kegyelmét meg fogja találni, felfedi égi származását és megengedi, hogy 
az előtte térdreboruló György csókkal illesse lábát.3 Az angyali vezetés, 
amelyben Oenus nem részesül, végső fokon Szt. Pál. látomásaiból ered
het,4 ezekből viszont hiányzik az a megkülönböztetés a tisztítóhely 
ideigtartó és a pokol örökkévaló büntetése között, mely a Szt. Patrik 
purgatóriumi legendák egyik alapvonása lett. A tisztítóhelyen György 
háromszáz különféle bünhődést néz végig, ezek közül legáltalánosabbak 
a tűz és víz, hideg és meleg által történő szenvedések, csatlakozik hoz
zájuk a különleges büntetések hosszú sora, melyek folyamán a bűnösök 
bünhődése azon a tagjukon megy végbe, amellyel vétkeztek. Hossza
dalmas teológiai fejtegetések kisérik e jeleneteket míg a XVII. látomás 
során részben György lovag személyét, részben bizonyos történeti vonat

1 I. m. (155— 158. 1.) R. Köhler á lta l : Der R itte r in der Kapelle cím a la tt 
összeállíto tt legendatípus vá ltoza táu l tek in ti.

2 Ez a találkozás te h á t nem  T ar Lőrinc k iváltsága, am iért pátronusának  
ta r to t ta  és a b irtokán  em elt tem plom ot neki szentelte volna.

3 Lőrinc esetében még az érin tést is e lhárítja  m agától az angyal, am in t az 
szt. János evangélistával is tö rtén ik . (Apoc, 22. s k. 1.)

4 P. M eyer: La descente de S. P aul en enfer. Rom ania X X IV . 1895. 359. 
s k. 1.
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kozásokat illetőleg érdekes jelenségek észlelhetők. A tisztítótűzben szen
vedő lelkek között ugyanis megpillantja anyját,1 ismerőseit és számos 
ismeretlent hatalmas királyoktól és főpapoktól egészen egyszerű szer
zetesekig. Kétezernél többet nevez meg neki az angyal s megemlíti 
eltévelyedésüket is, amely miatt bünhődniök kell. A felsoroltak között 
szerepelnek a kevéssel előbb elhunyt következő uralkodók : Róbert, 
Szicilia királya, (fi343) Fülöp francia király (fi35o) és Alfonz, Castilia 
királya (f 1350).1 2 Egy üresen álló óriási üstről az angyal azt a felvilágo
sítást adja, hogy abban hét esztendeig maga Patricius bűnhődött. 
A következő látvány újra ismerős a Tar Lőrinc mondából. Az égből 
időnként angyal száll le s kitartásra buzdítja a szenvedő lelkeket vigasz
talva őket, hogy Isten rövidesen megkönyörül rajtuk. A Vis. XVIII-ban 
a pokol tárul fel előtte az ördögök megszámlálhatatlan sokaságával, 
pogányok, szaracénok, zsidók, eretnekek és azon keresztények tömegé
vel, akiknek hite cselekedetek nélkül halott vagy akik bűnbánat nélkül 
haltak meg. A büntetésnemek itt is végtelenül sokfélék és a bűnhődök 
között György ismét talál ismerősöket és különböző rangú, rendű és 
nemű bűnösöket. A két hely között lényeges különbség, hogy a pokolban 
lévők ruták, mert a soha véget nem érő szenvedés bélyegét külsejükön 
is viselik, míg a tisztítóhelyen szenvedőket megszépíti a közeli megváltás 
reménye, s hogy a pokol bűze oly mértékben múlja felül az előbbiét 
mint az ég a földet.3 A XIX. vizióban a lovag vezetőjével nagy, sík, 
illatos mezőre jut, a XX-ban madárdaltól viszhangzó gyümölcsösbe,4 
melyről a XXI-ben megtudja, hogy csak Ízelítő volt a paradicsomból. 
Az üdvözöltek honát körülzáró fal a vakítóan tündöklő kapuval itt sem 
hiányzik, csak amíg ez az ú. n. földi paradicsom, ahová ezen át kerül
nek, Oenus esetében a kiválasztottak tényleges tartózkodási helye, 
Györgynek az angyal azt a felvilágosítást adja, hogy ez a paradicsom
nak csak alkalomszerűen készült hasonmása s épp úgy, mint az a körül
mény, hogy a láthatatlan és tapinthatatlan lelkek az ő kedvéért emberi 
testet öltöttek, csupán azért történt, hogy Isten különös kegyelme 
folytán ezeket a vezeklő, gyarló ember is érzékelhesse. A valóságos 
paradicsom csupán az oltár számára emelt magaslattal megszakított, 
drágakövektől tündöklő, végtelen síkjára a XXII. vizió enged bepillan
tást. Lakóinak két csoportját, az angyalokét és szentekét jeleníti meg a 
XXIII. illetve XXIV. látomás. Az angyalok kilenc különböző kara 
együttesen zengi az Úr dicséretét. Kezükben valamennyien eredeti 
mivoltukhoz illő és ahhoz méltó jelképet visznek és túláradó örömükben 
sokféle hangszeren játszanak. Bizonyos vallási tantételek skolasztikus 
bizonyításával zárul a XXIV. vizió. A XXV-ben az angyal az oltárra 
emeli Györgyöt és elmagj^arázza, hogy a mennyei jutalmak a földi

1 V. ö. T ar Lőrinc vízióival, hol elhunyt őseit, szüleit, rokonait és ism erőseit 
lá tja  a hős a purgatórium ban.

2 Ez a  rész, valam in t számos középkori legenda, mely a  közelm últban vagy 
épp a keletkezés idején elhuny t egyházi és világi nagyok tú l világi bünhődéséről 
szól, lehete tt hatással a T ar L .-m onda Zsigmond királlyal kapcsolatos jelenetei
nek kialakítására.

3 V. ö. Visio Pauli, P. M eyer i. m. (22. 1.).
4 V. ö. az Oenus-m onda megfelelő helyeivel.
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érdemek szerint változnak híven az Úr szavaihoz : «az én házamban 
sok lakás van». A XXVI-ban felfelé mutat az angyal, hasonlóan Oenus 
lovag vezetőihez, hogy megpillanthassa a földit fényben, illatban és 
pompában felülmúló égi paradicsomot, hol csodás palota trónusán 
hatalmas király és királyné ül. György kérdéseire azt feleli az angyal, 
hogy a palota Krisztus és Mária lakóhelye, hogy a vezeklő mindezt 
Isten különös kegyelméből láthatja csak, mert a szentek és üdvözültek 
test nélküli lelkek, hogy lakóhelyük az ég s most átmenetileg vannak a 
lovag által is hozzáférhető földi paradicsomban, mert az égibe ő épp 
úgy nem léphet be halála előtt, mint Oenus. A XXVII. látomásból 
megtudjuk, hogy György is, mint a purgatóriumot megjárt előde Oenus 
és utóda Lőrinc, hiába szeretne örökre ott maradni, vissza kell térnie 
a földre. így csupán azt kéri, mentessék meg a pokoltól, közöljék vele 
életének tartamát és azt, hogy szabadíthatná ki anyját a tisztítótűzből. 
E kérdésekkel kapcsolatban ismét túlsúlyra jutnak a tanító elemek és a 
purgatóriumban szenvedő lelkek megmentésének rendkívül részletes 
leírásából arra lehetne következtetni, hogy a legenda egész elgondo
lásának magja : felhívni a figyelmet a tisztítótűz kínjai között fetrengő 
lelkek megmentésére. A XXVIII. fejezet újból a földi létre vonatkozik 
s ennek keretén belül adja meg Mihály arkangyal Györgynek az egyházi 
és világi hatalmasságoknak szóló megbízásokat, melyek tartalmát — 
épp úgy, mint Tar Lőrinc — ő is kizárólag csak az érdekeltekkel közöl
heti. De amíg a Tar Lőrinc mondában ezek személye homályban marad, 
itt egyenként felsorolja őket : Richard, armaghi érsek, III. Edward 
angol király és anyja Izabella, II. János francia király, IV. Ince pápa 
és végül a Bablyonban és Egyiptomban uralkodó szultán azok, akikhez 
követségbe küldi abban a reményben, hogy a túlvilágot megjárt lovag 
intéseinek kellő súlya lesz. Végül a XXIX. fejezet a visszatérést fog
lalja magában ; a huszonnégy óra leteltével a barlang bejáratánál várják 
mindazok, akik odakisérték, nagy néptömeg veszi körül őket és mind
nyájan ámulattal látják őt az égi követ társaságában közeledni. Ez inti 
még őt megbizatásainak hűséges teljesítésére, búcsúzóul megáldja s 
azután távozik. Amint György kiér a barlangból, a tömeg szenvedélyes 
áhítatában megrohanja, ruháját, melyből kimondhatatlanul kellemes 
illat árad, letépik róla és feldarabolják ereklye céljára. Őt magát is csak 
a király közbelépése szabadítja ki a tömegből, aki saját ruháit ajánlja 
fel neki. A vízió utolsó sorai megegyeznek az egyház imáinak szokásos 
végformáival.

A mű keletkezésének körülményeiről és szerzőjéről csak feltevések 
vannak. Kiderítetlen a kérdés, volt-e az említett leveleken kívül valami 
rövid tudósítás, — mint Tar Lőrincnél és egyéb esetekben — ami György 
lovag közvetítésével a kontinensre kerülhetett és itt a monda alapja 
lehetett? Mert M. Voigt, megállapításai szerint a monda teljes kialakítása 
feltétlenül a kontinensen történt. Hogy magának a zarándoknak volt-e 
része benne és milyen mértékben, ezt szintén nehéz megállapítani.1 
A mű stilisztikai egysége, áttekinthető beosztása, a látszólagos ellen
mondások gondos cáfolata arra enged következtetni, hogy az első

1 I. m. (183. 1.).
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személyben szóló nem a zarándok, hanem maga a szerző. A fősúlyt a 
didaktikus hatásra helyezi, nem a hős glorifikálására vagy a történeti 
célzások kellő kidomborítására és kitűzött célja megvalósítását erélyesen 
és következetesen keresztül is viszi. Az egyszerű és naív történet er
kölcsi hatást leginkább az alsópapság körében, a szerzeteseknél és 
rajtuk keresztül a népi rétegekben remélhetett. Ennek tulajdonítható, 
hogy oly hamar lett általánosan ismert, fordításai közkézen forogtak 
s ezeket a nép, a maga Ízlése és felfogása szerint, csakhamar át is gyúrta. 
Voigt a szerzőben provencei eredetű ágostonrendi szerzetest gyanít.

Mikor Toldy Ferenc a M. T. Akadémia 1871. márc. 6-án tartott 
osztályülésén e mondáról szóló tanulmányát felolvasta, felmerült a 
kérdés, vájjon valóban magyar volt-e György lovag s nem volt-e talán 
Nagy Lajos királynak valamely Olaszországban fogadott zsoldosa? 
De az elbeszéléshez fűzött levelek mindegyike oly nyomatékosan emeli 
ki magyar származását, hogy nincs okunk abban kételkedni.1 Hogy 
pedig az egész história költött sem lehet, azt a sok történeti pontosság 
és időrendi megegyezés bizonyítja, ami különösen a XXVIII. fejezet
ben domborodik ki.

A fordítások közül minket különösebben a négy németnyelvű 
érdekel, ezekből Voigt 15 kéziratot talált s túlnyomórészük bajor
osztrák, tehát hozzánk közelfekvő, nyelvterületről való. Legteljesebb, 
valószínűen legrégibb és egyetlen nem névtelen szerzőtől származó 
példányuk a következő három kéziratból ismert : 1. a bécsi National
bibliothek Cod. Ms. 2875; (Rec. 3029) sz. 4-ik darabja (109—162. 1.) 
tartalmazza a «Georg von Ungarn im Purgatorium Patricii» c. történetet, 
melyet Nicolaus von der A stau fordított 1400 körül németre, 2. a prágai 
Universitätsbibliothekban lévő Cod. XVI. E. 33-ban i r-től I25v-ig 
található s címe megegyezik az előbbivel, 3. ugyancsak a bécsi National- 
bibliothekban Cod. Ms. 2994 (Rec. 1089) sz.-nak szintén 4-ik darabja 
i2 iv-től 232r lapig, címe : «Georg von Ungarn» s leírója Ortolf v. Treubach, 
aki épp úgy, mint az előbbi kézirat írója, az említett Nicolaus v. d. 
Astautól származó német feldolgozást követte, mert e név variált for
mában mind a három német kéziratban előfordul, a latinokból pedig 
hiányzik. A második német feldolgozásnak öt ismert kézirata közül 
négy bajor s csak egy a keleti-sváb nyelvjárásban Írott. A harmadik, 
a legelterjedtebb, nyolc kéziratban található. Louis Hammerich, aki 
Voigt munkájának kiegészítésére vállalkozott még két további, szintén 
bajor-osztrák nyelvterületen keletkezett német szöveget ismer.1 2 Egyéb
ként ő magyarországi György zarándokútjának elsőrendű fontosságot 
tulajdonít a szt. Patrik-purgatórium története szempontjából. Mert 
ha voltak is már az övét megelőző zarándoklatok, Györgyé a legrégibb

1 A melki kódex prológusába sző tt első levél kezdete : «Georio vngero h ab i
ta n ti regni apuliensis». A 2. lev. a ty járó l szólva': «Georius cuiusdam  nobilis filius 
com m orantis in regno vngarie». A 3. lev. is : «Georius filius dici Crissafan de vngaria». 
A 4. : «Georius filius dici Crissafan m ilites de Vngeria». Az 5. : «Georius de vngaria». 
A  bécsi kódexben pedig : «filius m agnatis, m ilitis et baronis de Vngaria». Továbbá : 
«filius cuiusdam  nobilis com m orantis Neapoli, sed de regno vngeria».

2 «Eine P ilgerfahrt d. XIV . Jh d .’s nach d. Fegefeuer des H. Patricius». 
(Zeitschrift f. deutsche Philologie, 53. köt. 1929. 25. s k. 1.)
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határozott dátumú és kielégítően hitelesített, azonkívül ez a látogatás, 
mely pontosan kétszáz évvel Owein lovag legendás leszállása után 
történt, jelzi kezdetét a purgatóriumi zarándoklatok mintegy másfél 
évszázadon át tartó rendkívüli felvirágzásának.

Amíg magyarországi György alakját krónikáinkban hiába keressük, 
addig Bonfinius históriájának egyik lapjára Liszty János, veszprémi 
püspök az ott szereplő név mellé a következő széljegyzetet írta : «Ez 
ama Tót Lőrinc, ki a király parancsára a pokolban járt, s onnét vissza
kerülvén, csodálatos dolgokat mesélt.»1 Mivel a középkorban általában 
a szt. Patrik-purgatóriumbeli látogatásokat nevezték pokoljárásnak, a 
bejegyzés szerint Tót Lőrinc volna az első ismert magyar zarándok. 
Viszont Tót Lőrincnek nemcsak neve, hanem rangja, egyénisége, élet- 
körülményei stb. annyira hasonlóak Tar Lőrincéihez, hogy az adatok 
minden valószínűség szerint ő reá vonatkoznak és a püspök a név emlí
tésénél tévedhetett. A krónika szerint hűséges és kedvelt embere volt 
Zsigmond királynak, igazán azonban csak Nagy Lajos becsülte meg 
érdemeit, midőn 1344 nyarán királyi tárnokmesterévé nevezte ki és 
reábizta a királyi városok gondozását. Újszerű csak az a körülmény, 
hogy ha a bejegyzés valóban Tar Lőrincre vonatkozik, ő a király parancsa 
értelmében ment volna zarándokútjára.

Bizonytalan időben történt és kellően nem igazolható a György 
lovag látogatását közvetlenül megelőző Sire de Beaujeu-íéle zarándok
lat. A lovag 1316-ban született és 1352-ben Calaisnál esett el, tehát 
Györgynél korábban kellett ott járnia. Erről a «Chronique des quatre 
premiers Valois»1 2 tudósít, de nem adhatunk teljes hitelt a hírnek, mert 
az itt közölt elbeszélés sok évvel a lovag halála után keletkezett s forrá
sul a szerző nem magát a lovagot, csupán annak fegyverhordozóját 
jelöli meg.Hivatkozik azonkívül Jehan de Mandeville angol lovag adataira, 
holott a tulajdonképpeni Mandeville szövegek között ennek a zarán
doklatnak nyoma sem található.

Az 1358. évben ellenben három olyan zarándoklatról tudunk, j 
melyek hiteles okmányokkal bizonyíthatók s Georgius Ungaricus víziói ‘ 
történetének hatását mutatják. III. Edward britt király, az írországi 
felsőbb bíróság és a sziget perjele által kiállított bizonylatok alapján, 
ez év október 24-én a Westminster palotában királyi pecsét alatt kelt 
levelekkel tanúsítja, hogy két előkelő idegen lovag kiállotta a purga- 
tóriumhoz vezető út fáradalmait és a huszonnégy órai klauzúrát.3 Ezek 
névszerint : Malat est a Ungarns de Arimino és Nicolaus de Beccariis 
de Ferrara, kik közül az első Rimini tirannusainak híres családjából 
1327-ben született és 1372-ig élte a zsoldosvezérek kalandos életét, 
e mellett nem hiányzott belőle a tudományok és művészetek iránti 
hajlam sem, mert Petrarca pártfogójának és igaz barátjának nevezte.

1 Pór A n ta l: «Tót Lőrinc a  királyi tárnokok  és zászlótartók m estere (1328— 
1348-ig)»). Századok, 1891. évf. (347. s k. 1.) Sándor István:  Sokféle 10 drb . 
Bétsben, 1808. (126. 1. 168. p.) is megemlékezik m ár előzőleg T ó t Lőrincről és a 
bejegyzést eredeti szövegben id é z i: «Tóth Lewrincz, qui maledico Regis jussu 
ire ad Infernum , iv it, e t reversus m u lta  m iranda retulit».

2 Ed. S. Luce, Paris, 1872. (22. s k. 1.)
3 V. Rymer, Foedera, vol. I I I .  1. rész. (174. 1.)
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L’Unghero mellékneve onnan ered, hogy Nagy Lajos király ütötte 
1347-ben, Riminin átutazóban, lovaggá. Ő is, miként György, előzőleg 
a pápai udvart keresi fel, 1358 tavaszán indul kíséretével írországi 
útjára, augusztusban köt ki a «Szentek szigetén» és a következő hónap
ban időzik a purgatóriumban. Annak, hogy víziói leírására történtek-e 
kísérletek, sem a királyi iratban, sem egyéb helyen nincs nyoma.1 A másik 
lovag, ferrarai Miklós, ugyancsak nagyurak zsoldjában forgatta fegy
verét és tollát, költő volt, Petrarca tanítványa, humanista apostol is, 
aki hosszabb ideig élt IV. Henrik udvarában (1376—1379-ig).1 2

Határozottan kimutatható a György-féle víziók történetének hatása 
f a harmadik ezévi tudósításon, mely Ludovicus natione Francus de civitate 

An(ti)sidiorensi történetileg kevésbbé alátámasztható útjáról számol 
be. Ez a párizsi kézirat adatai szerint 1358. szeptember 17-én történt. 
E látogató személyéről, nevének eredetéről hiteles adatok nem állnak 
rendelkezésre, zarándoklatát azonban három kézirat őrizte meg.3 Ezek 
értesítenek róla, hogy Ludovicus — György és Malatesta nyomán — 
először Avignonban járt, hogy Ince pápától bűnbocsánatot nyerjen. 
Innen indult Írországba s ő is igyekezett lelkét az előírt súlyos vezek- 
lésekkel megerősíteni. Attól fogva, hogy purgatóriumi vízióinak el
beszélése kezdődik, már nemcsak György-féle, hanem Owein, sőt 
Tnugdalus-féle' motívumokat találunk lépten nyomon. Az Owein lova
got üdvözlő tizenöt fehérbeöltözött agg helyett itt tizenhárom hasonló
megjelenésű szerzetes lép fel, vezetőjük szintén figyelmeztet a veszé
lyekre és megadja a szükséges tanácsokat. Az ismétlendő fohász szövege 
azonban eltér az eddigiektől.4 Ugyanígy az érzéki csábítások hosszú 
sorának leírása, melyek itt túlsúlyra emelkednek. A György-féle «De 
apparitio domicelle» jelenet hét részre tagolódik s mindegyikben más 
és másrendű és számú nők kísértik meg a zarándokot. Az ezekhez 
kapcsolt bűnhődések leírása már ismét az őstípus hatását mutatja s 
nem hiányzik a mély és sötét kút sem, melyből forró víz emelkedik 
az ég felé. Ludovicusnak is el kell szenvednie minden a szeme elé táruló 
kínt s az ima szavai őt is minden esetben megmentik a pusztulástól. 
A rendkívül magas és csodálatosan hosszú hídon5 áthaladtában talál
kozása a barna lovon nyargaló lovassal, aki visszatérésre szólítja fel,

1 M . Voigt i. m. (126. 1.) a Cronica Rim inese (M uratori XV. köt. Col. 906 C.) 
alapján.

1 U. o. (127. 1.) főleg E. L e v i: A ntonio e Niccolo da F errara . 1909. c. m ono
gráfiája alapján .

3 i. kézirat az Olaszországból szárm azó párizsi. Nouv. acq. 1154. XV. 1. 
(V. ö. Bibi. de l ’École des chartes X X X II, 1871. 56. 1.) a m inorita  T adeus de 
G ualandis 1360-ban készült tudósítása az 1358. szept. 17-i lá togatásról. 2-ik e 
szövegnek elég hű feldolgozása velencei dialektusban, a velencei Mus. Correr 
I. 384. sz. kéziratában . 3-ik Ludovicus de Sur tudósítása  látom ásairó l a Cod. 
Vindobon. 3160-ban, mely valószínűleg P áduából ered, k ivonata  a Ludovicus 
d. F .-nek, a két Lajos azonos, de író ja  e lő tt nyilván egy más feldolgozás lehete tt, 
m ert ez a név az előbbi szövegekből nem  m agyarázható  meg.

4 «Verbum caro factum  est e t h ab itav it in nobis», m ajd  : «Deus et sancta 
(trin itas sem per s it mecum». [M. Voigt szövegközléséből, i. m. 230. 1.)

5 «Deinde vidi pontem  altitud ine et longitudinis mirabilis». Voigt i. m. 
235- M-

48



a Tnugdalus-vízióra emlékeztet.1 A híd túlsó partjain megjelenő «homo 
albus» személyében, aki innen vezeti tovább, kétségtelenül György 
lovag Mihály arkangyalának rokonát kell látnunk, mert Oenus egyedül 
megy, Tnugdalust pedig kezdettől fogva őrangyala vezeti. Először 
völgyön át vezet útjuk, majd egy vár pompás termébe érnek, itt talán 
a mi Tar Lőrinc mondánk ősi motívumaként tűzzel teli trónus és tüzes 
ágy tűnik szemükbe. Az arany trónuson ülő és dicsőített királynak u. i. 
naponként három órán át tüzes trónon kell ülnie, éjszakánként pedig 
ugyanennyi ideig tüzes nyoszolyán feküdnie s felesége, a királyné nem 
messze tőle hasonlóan bűnhődik, mert egyik fényűző és nagyravágyó, 
másik hűtlen és házasságtörő volt élete folyamán.1 2 Az Owein és György 
legendákból jólismert gyümölcsösön át az ezüstfalu városhoz s benne 
egy nagy teremhez jutnak, mely zenétől visszhangzik, mögötte pompás 
kertek terülnek el, minden vidám és boldog emberekkel teli s fokozódik 
a szépség, pompa és öröm a következő város arany falain belül, hogy 
tetőpontját érje el abban a csodás palotában, melyet csak távolról 
egy toronyból pillanthat meg, belépni neki is, mint elődeinek, emberi 
mivolta miatt tilos. Vezetője tanácsokkal látja el, mit kell tennie, hogy 
osztályosa lehessen egykor mind e boldogságnak s őt is, mint Györgyöt, 
oly kinyilatkoztatások részesévé teszi, melyeket titkosságuk miatt, 
senkivel sem szabad közölnie. Majd a verem bejáratához kiséri, hol 
nagy ünnepélyességgel fogadják. Végül az elbeszélő megjegyzi, hogy 
ezt mind feleletül mondotta el a szerzetesek kérdéseire ily rendben és 
ha nem ugyanígy élte át a dolgokat, vagy valamit máskép mondott 
volna el, mint ahogyan az történt, legyen örök kárhozatra ítélve, Istent 
hívja tanúul, aki ismeri az igazságot és tudja, hogy igaz mindaz, amit 
a bűnösök kínjairól mondott és annak az öröklétnek a dicsőségéről, 
ahová az örökkévaló Isten vezéreljen el mindnyájunkat.3

A zarándoklatokról szóló hiteles feljegyzések vagy igazoló iratok 
most már egymást követik: így a Jones ciogheri püspök által felfedezett 
levél, melyben 1365. március 15-én Milo, Armagh érseke a sziget perjelé
nek oltalmába ajánlja John Bonham és Guidas Ciffi nevű zarándokokat, 
akik leikül épségét akarják a purgatóriumban visszaszerezni.4 De a 
megtisztulásban való áhítatos hit nem maradt soká zavartalan. Az imént 
említettek útjával csaknem egyidejűleg Sir William Lisle már gúnyosan 
kételkedő modorban számol be a híres francia krónikásnak, Froissard-' 
nak arról, hogy társával nagy kedvük jött elaludni a barlangban és az 
egész éjjelt átaludtak.5 A krónikás kérdésére: tudták-e álmukban, hol 
vannak és volt-e valami víziójuk? Kiábrándultán jegyzi meg Sir William

1 L. F ra ti:  T radizioni storiche dei purgatorio  di S. Patrizion». G iom ale 
storicho della le tte ra tu ra  I ta lian a  X V II. köt. (46. s k. 1.)

2 Ez a  Visio Tnugdali Cormachus királya, ki épp így szenved s azért nem  
állandóan, m ert jó t te t t  a zarándokokkal. Különben Voigt szerint Ludovicus i t t  
egy á lta la  ism ert uralkodóra és ennek feleségére gondol.

3 A Georg. Ung.-féle vízióban is szereplő befejező im aform a.
* Jo n es: Treatise of S. P a trich ’s P urgatory . London, 1647, K rapp  i, m. (32.1.).
6 «Tresgrant voulenté nous v in t de dormir, e t dormismes to u te  la  nuit». 

Froissard: Chroniques. XV. köt. (145— 146. 1.) Oeuvres de F . publ. par le baron  
K ervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1871.

4 Magyarságtudoinány. 49



Lisle, hogy bár csodálatos álmaik voltak, reggelre kelve nem emlékeztek 
a látottakra s ezért azt állították s állítják most is, hogy ez mind kép
zelődés.1 Ehhez hasonló kétkedő hangot hallat két neves tudós is, a 
langensteini Henricus de Hassia és párizsi tanulótársa Nicolaus Oresme, 
akikről feljegyezték, hogy véleményük szerint a veremben észlelt fan
tasztikus borzalmak nem isteni közbenjárásra csodaképpen mennek 
végbe, hanem «naturaliter és phantastice». A levegőnek bizonyos ki
gőzölgése folytán az ide belépők elalszanak és csodálatos álmaikban 
a borzalmakat oly világosan látják, mintha virrasztanának és így tény
leg megtörténtekként beszélik el őket.1 2 3

A kételkedő józanság azonban még elszigetelt jelenség s nem érinti 
a purgatorium világhírét, mely a XIV. század végén éri el csúcspontját. 
1397. szeptember 7-én III .  Richard király Raymond vicomtenak, a francia 
király kamarásának és kíséretének ad a Lough Derg-ig salvus conduc- 
tust.8 Raymond t. i. 1395-ben elhunyt urát, I. Arragoniai Jánost indult 
keresni a túlvilágra.

Az írott emlékekben megőrzött látogatások közül Tar Lőrincét 
csupán néhány héttel előzi meg a durhami születésű William Staunton-é, 
mely az 1409. év nyarára esik. Látomásainak története minden eddigi
nél eredetibb és fejlettebb jelenségekkel tűnik ki.4 A valláserkölcsi 
célzat itt is nyilvánvaló s az ismert motívumok sem hiányoznak. Új 
csak az a bizonyos demokratikus felfogást mutató jelenet, melynek 
folyamán a hőst a túlvilágon egyik elhalt nővére súlyos szemrehányások
kal illeti, amiért rangkülönbség miatt megakadályozta házasságát 
avval, akit szeretett, pedig Isten előtt bűnt követ el, aki gátat emel 
két szerető szív egyesülése elé, mégha egyik pásztorcsalád, a másik 
császárok vagy királyok ivadéka lenne is. Innen vezetője (sz. János) 
hatalmas, mérges bűzt árasztó tűzhöz viszi, rengeteg sok, fényűzésben 
és kevélységben vétkezett férfit és nőt marnak itt kígyóként és égetnek 
tűzként a pompás ékszerek és drága ruhák. Istent átkozódásaikkal 
meggyalázókat folyó ércben szaggatják a démonok, a szentek ünnepeit 
profanizálókat tüzes iszapba mártják s a legkülönbözőbb kínzások 
hosszú sorának teszik tanújává. Az egyház püspökei és prelátusai közül 
azokat, akik nem prédikáltak a köznépnek és nem adtak példát a jóra, 
itt most volt szolgáik ütlegelik. Tűz égeti azokat az egyházi személyeket, 
kik az egyház javait szükségletükön felül bírták és féktelen pazarlá
sukban nem gondoltak a nélkülözőkre, akik elhanyagolták szolgálatai
kat, nem oktatták kellőkép a népet, nem gondozták templomaikat 
vagy csalárd úton szerzett pénzzel törekedtek a nép javára. Megtudja 
a zarándok, hogy Isten irgalmán kívül mi az, ami e szerencsétlen szenvedő 
lelkek megmentését lehetővé teszi.5 * Ezután a zarándok, már vezető 
nélkül, mély víz partjára kerül, mögötte a démonok üvöltenek, előtte

1 «Au m atin . . . ne nous souvint de chose que euissions vue et tenions e t 
te n o n s  encoires que ce sóit to u te  fantosme». Froissard i. m.

2 F. F a b ri: E vagatorium . Ed. H assler. S tu ttg a rt, L. V. 1843. I I .  köt. (482.1.)
3 R ym er: Foedera, I I I .  köt. IV . r. (135. 1.)
* K ét kézirata : B rit. Mus. Royal 17B. X L III . ms. és ms. B rit mus. Addit.

34- 193- sz-
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a folyó túlsó partjain, magas torony, tetejéről szépséges asszony tekint 
le reá. Buzgó fohászára a magasból létra nyúlik le, oly kicsiny, hogy 
lehetetlennek látszik, hogy valakit is elbírjon s fokai beretvánál éleseb
bek.1 Az ima csodálatosképpen átsegíti rajta ; a vidék ahová ezután 
jut az ismert paradicsomi táj. Ő is itt szeretne örökre maradni, mint 
elődei, szintén találkozik az egyházi férfiak menetével, ezek szívesen 
fogadják és vezetőjük megáldja őt, élete további folyamára jámborságra 
inti, hogy egykor közéjük kerülhessék és a látott bűnhődésektől meg
meneküljön.2 Ezután visszatérésre szólítja fel s most már nem kell a 
démonoktól rettegnie. Befejezésül a zarándok, ki önmaga számol be 
élményeiről, arra kéri hallgatóit vagy olvasóit, hogy imáikban ne fe
ledkezzenek meg róla, mint ahogy ő is megemlékezik majd róluk.

E látogatás után volna időrendben Tar Lőrincé beilleszthető, 
mely ugyanez év novemberében tö rténés előzőivel, amint az most 
már világosan kitűnik, szoros kapcsolatban áll. De Tar Lőrinc útjával 
nem zárul le a szt. Patrik-purgatóriumot látogatók hosszú sora, végig
vonul az az egész XV. századon, s ennek utolsó éveiben közli az akkori 
armaghi érsek két papnak adott ajánlólevelében, hogy az előírt szer
tartások pontos betartása után alkalmuk volt az ördög minden csala
fintaságát és merész kísértését végignézni.3

Bár a szent helyet körülvevő titokzatosság a hiszékeny lelkeket 
még hosszú időn át vonzotta, a renaissance felvilágosultabb szellemei 
körében mind nagyobb tért hódít a.Froissard említette, több mint száz 
év előtt megjelenő szkepszis. Erazmus már a purgatóriumi legendák 
magját hasonló pogány mondákban keresi és a víziókat a böjttől és 
fáradtságtól elcsigázott emberek rémlátásainak minősíti, akik vissza
tértükben azt állítják, hogy életük további folyamán soha többé nem 
tudnak nevetni.4 Richardus Stanihurstus a nagy ír apostolról írott 
munkájában egészen józanul jegyzi meg, hogy a víziók már megszűntek 
és a látogatók most csak leküzdhetetlen álmosságot éreznek a barlang
ban.5 De anyagi természetű okok is sietették a purgatorium fénykorának 
lezáródását. Az előkelő és tehetős lovagok után ugyanis, akik lerótták 
a szükséges adományokat, szegények következtek s mikor egy 1494-ben 
ott járt szegény hollandus barát panaszt te tt a pápánál, hogy csak a 
legnagyobb nehézségek árán tudott a bejutásra engedélyt szerezni és 
végül is a víziók elmaradtak, VI. Sándor pápa 1497-ben a purgatorium 
azonnali lerombolását rendelte el, amit nagy pompával végre is hajtottak 
ez év március 17-én, éppen szt. Patrik napján.6 Ezzel a ténnyel a purga- 
tórium történetének csupán első korszaka zárul le. Találtak a pápai 
intézkedés alól hamarosan kibúvókat s a Lough Derg környéke lassan 
újra politikai és vallási központtá lett, a látogatók tömege özönlött

1 V. ö. a György lovag á lta l m egjárt beretvaéles híddal.
2 V. ö. az Owein és G yörgy viziók «földi paradicsom» jeleneteivel.
3 K rapp  i. m. (33. 1.).
4 E rasm i Roterdami A dagiorum  Chiliades tres ac C enturae fere to tidem . 

Venetiis, 1508. V. Adagia, (föl. 82 v.)
6 De v ita  S. P atric ii. L ib I I .  I I . Antiv. 1587. (65— 66. 1.)
* Az eseményről megemlékezik : A cta Sanct. Boll. M art. vol. I I .  márc. 17., 

a 48., 49. és- 50. paragrafusokban, továbbá az ulsteri Annalesek az 1497. évnél.
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újra oda úgyhogy még száz évvel a betiltás után is a cambrai-i érsek 
sok imába és vezeklésbe merült zarándokot talált e helyen, különös 
álom lepte meg ezeket és arcukon csodálatos kifejezés ült.1 Mivel ezidő- 
tájt a bemenetelt már megkönnyítették, az egyes előkelőségek látogatásá
val szemben a tömeges zarándoklatok emelkedtek túlsúlyra, a látomások 
helyett pedig a vezeklések. De annak ellenére, hogy az angol kormány
zat 1632-ben elrendeli az újbóli lerombolást és hogy az ennek végre
hajtásával megbízott clogheri érsek nyomorúságos lyuknak nyilvánítja 
a vermet,1 2 még ebben a késői korban is tudunk oly bátor, nemes lovag
ról, ki messzi német hazájából a purgatorium csodáinak megtekintésére 
indult.3 Mivel a tömeg babonás képzelgéseinek megszüntetésére irányuló 
második kísérlet sem járt eredménnyel, 1704-ben, Anna királynő ural
kodása alatt, a parlament pénzbüntetés, behajthatatlansága esetén 
nyilvános megvesszőzés, terhe alatt tiltotta el az írországi, különösen 
pedig a Szt. Patrik purgatóriumi zarándoklatokat.4 De a szentély túl
élte ezt is, csupán a parttól távolabbi szigetekre helyezték. Még a XVIII. 
sz. elején is három üreget említenek a tudósítások s ezekben a zarándo
kok egy teljes napot töltenek, csupán vizet és dohányt nyújtanak be 
nekik egy szűk nyíláson. Az álmot kerülniük kell, mert e közben lepheti 
meg leginkább az ördög őket.5 S ha a legújabb idők kutatásai arra is 
törekedtek, hogy az élet jelenségek rejtélyeire minden vonalon világos
ságot derítsenek s ezáltal megingatták az emberi szellem hitét a csodák
ban, a misztikus légkör s a megmerevedett hagyomány, mely a Szt. 
Patrik purgatóriumot annyi évszázadon át körülvette, még napjainkig 
is a zarándokok tömegét vonzotta magához.6 A szentély mai állapotáról 
Ph. de Félice személyes tapasztalatai alapján számol be7 s tőle tudjuk 
meg, hogy a Lough Derg egész környéke a maga vigasztalanul komor 
hangulatával, a reáboruló örökké egyformán szürke és ködös ég, a kör
nyező hegyek kopár sziklái s a tövükben épült nyomorúságos viskók, 
a tenger egyhangú zúgása természetes magyarázatát adja annak, hogy 
miért épp erre a vidékre helyezte az emberi képzelet a halottak országá
nak bejáratát. A jelenlegi épületek nem különösen érdekesek. A kápol
nák, a papok és zarándokok számára készült lakóházak, a Szt. Szűz 
és Szt. Patrik szobroktól távolabb fekvő domb tetején egy kerekded 
gunyhószerű helyiség az összeomlott régi verem utánzata. Ide a «Szentek 
ágyának» nevezett kövecses térségen mezitláb, térdencsúszva áthaladva 
hatolnak be a vezeklők miután a rendkívül súlyos penitenciákat el-

1 C. J . Greith: Fraueníeld, 1838. Specilegium V aticanum  (117. 1.)
2 «. . .This cave was a  poor beggarly ho le ,. . . »  ( V . Jones i. m . 5.S k. 1).
3 «Leonhardus Vetter, miles strennus et audax  im peratori e t regi M aximiliano 

plurim um  pretio sus. .  . usque in S. P atric ii P urgatorium  devenit», idézi F. Fabri : 
De civ. Ulm. (58 .1.) nyom án M . Voigt, ki elsőül ad  h írt erről a purgatorium  irodal
m ában még nem  szereplő ném et lovagról. I. m . (125. 1.).

1 V. Wright i. m . (163. 1.).
5 V. Hewson: A D escription of S. P a trich 's  P urga to ry  in Lough Derg. . . . 

D ublin, 1727. (133. 1.)
6 V. R . Chambers: The Book of Days. London and  E dinburgh  1863. I. köt. 

(725— 728. 1.) szerint jún . i- tő l aug. 15-ig nyolc-tízezerem ber lá togatja  meg.
7 Félice is hall o ttjá r ta k o r  a zarándokok nagy szám áról. I. m. (9— 15. 1.) 

számol be 1905-ben m eg tett ú tjáró l, az ő benyom ásait közöljük fenn.
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végezték. Egy teljes napon át tartózkodnak étien és ébren odabenn.
A látomások helyett a vezeklők ma már csak Isten bocsánatát keresik 
e megszentelt helyen s a Szt. Patrik purgatorium régi híre lassan feledésbe 
merül ‘és vele a poétikus legendák egész világa.

Magának a szentélynek eredete nemcsak a keresztény vallás ter
jedésének kezdetéig, hanem egészen a pogány mondavilágig nyúlhat 
vissza. E mellett szól a szt. Patrik purgatóriumnak már a fekyése is, 
a legszélsőbb nyugaton, a legendáshírű egykori Ulster királyságban, 
a pogányság és az ír függetlenség utolsó menedékén, továbbá a Vörös
tavat körülvevő helységek és hegyek mitológiai neve is. Azok a kuta-. 
tók, akik a pogány kelta kor homályában keresik a hely eredetét, azt 
állítják, hogy az ott élt pogány varázslók jósdát is állítottak fel a szige
ten és az ennek szentelt barlangot az O’in törzs barlangjának nevezték.1 
A legrégibb szövegekben előforduló meghatározások : putens, fossa, 
spelunca, rotunda, fovea stb. is arra vallanak, hogy nem természetes 
üregről, hanem mesterségesen előállított s bizonyos határozott tervek 
szerint kiképzett veremről van szó. Ezt a hagyományos jellegét az egy
másután következő lerombolások sem tüntették el teljesen. így a mai 
verem is még olyan prehisztorikus, a méhkashoz hasonló lakóhelyre 
emlékeztet, amilyent egész Írországban szétszórva, különösen a partok 
mentén többfelé találtak.1 2 Ezek a részben élelemraktárul, részben vé- 
delmül használt köralakú földalatti erődökkel is vonatkozásba hozha
tók 3 s ilyenfajta alakulatokat a nyomok szerint temetkezési helyül 
is használtak. Ezek egyik csoportja a híres Relig na Rig királyok te
metője lehetett, közelében volt a «pokol kapujáénak nevezett termé
szetes barlang, a monda szerint ezen át, a nyár végét és a tél kezdetét 
jelző nap (nov. i.) estéjén, rettenetes madarak szálltak ki üszkössé 
téve a gabonát és mérgezett leheletükkel megölve az állatokat. Írország 
egyéb helyein is találtak hasonló temetkezési helyeket. Ez a mód a 
Kis-Ázsiában és az Égei-tenger szigetein lakott népek szokásaira em
lékeztet, míg görög földön már kevesebb ilyen dombok alá ásott bol
tozatos szoba került az ásatások alkalmával napvilágra. Félicenek az 
a véleménye, hogy ez a köralakú építkezésmód annak az eredeti népes
ségnek volt sajátja, mely kezdetben a Földközi-tenger keleti részét 
érintő vidéken lakott és azután az európai partok különböző pontjain 
telepedett le.4 Valószínűvé teszi ezt az a körülmény is, hogy a pogány 
írek istenei egy a kelta előtti népfajjal keveredtek s ez a nép a szigeten i 
uralkodtában szintén dombok alatti üregekbe helyezte halottait,5 s a 
történelemelőtti időkre eső átvonulása nyomait e sírokban hagyta hátra. 
Ha pedig hitelt adunk a XVI. sz. fennebbemlített párizsi krónikásnak 
(É. de Forcadel) és elfogadjuk, hogy a hagyománya Szt. Patrik purga-

1 S. Eckleben i. m. (32. 1.).
2 Ld. Félice i. m. (84. 1.) és P. W. Joyce: A Social H istory  of Ancient 

Ireland. London, 1903. II . köt. (22— 23. és 320— 321. 1.)
3 Wood M artin :  P agan  Ire land  (205. 1.) ad ja  egy ilyen szoba keresztm etsze

té t, ez m ajdnem  azonos a Szt. P a tr ik  purgatórium  jelenlegi alakjával.
4 I. m. (8b—87. 1.).
6 V. d’Arbois de Joinville:  Le cycle m ythologique irlandais e t la m ythologie 

celtique. II. Cours de littér. celt. Paris, 1884. (272. 1.)
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tóriumot látogatók között Artus királyt is említi, akkor felmerülhet 
az a feltevés, hogy az első primitív népfajtól a kelta eredetű brittek 
vették át a hely ősidőkből eredő tiszteletét és kapcsolatba hozták nagy 
nemzeti hősük személyével, aki egy később oly sokféle ágazó hatalmas 
mondakör középpontjává lett. E szerint a purgatóriumi legendák eredete 
végelemzésben az Artus-mondakör valamelyik nyúlványában volna 
keresendő.

Ha most végigtekintünk a szt. Patrik purgatorium egész történetén, 
mely talán még a történelemelőtti korok pogány hagyományaira nyúlik 
vissza és látjuk azt a korokat és népeket átfogó hatalmas áramlatot, 
mely évszázadokon át a zarándokok beláthatatlan sorát sodorta felé 
és hívta életre nem egyszer a víziók irodalmi feldolgozását, világossá 
válik, hogy Tar Lőrinc látogatása és látomásainak története ennek az 
áramlatnak csak egyetlen, az egésszel szervesen összefüggő és abból 
teljesen ki nem kapcsolható hulláma. Az a vezérgondolat pedig, mely 
az egész purgatóriumi legendakörön végigvonul, az örök emberi vágy 
felfedni a halálon és a földön túl képzelt élet nagy rejtelmeit, belefűzi 
azt a különböző népek túlvilágról alkotott fogalmainak történetébe. 
A primitív kezdőállapotoktól a más és más kultúrákat képviselő ókori 
népfajok halott-kultuszán és mitoszain át vezet ugyanis az út a túl
világ képzetének a középkor egyes látomásaiban és legendáiban talál
ható kialakulásáig és voltaképpen ezek képezik az eddig tárgyalt pur
gatóriumi történetek hátterét. E fogalomkialakulás útját lépésről- 
lépésre nem követhetjük ugyan, de fejlődésének néhány tárgyunkhoz 
közelebbálló fokozatára igyekszünk a következőkben reámutatni.

Posonyi Erzsébet
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TURCICA,
A MAGYAR VÉGVÁRAK LENGYEL POÉTÁJÁNAK 

KÖLTÉSZETÉBEN.

Hosszabb időt töltött magyar földön, pedig lengyel volt, magyar 
csapatokkal harcolt, pedig tekintélyes lengyel lovasai voltak, magyar 
dolgokról írt, török elemekkel gazdagította a lengyel irodalmat, pedig len
gyel költő volt. Ritka irodalmi jelenség, szokatlan egyéniség.

De ki volt ez az ember s miért tudunk oly keveset róla?
Ez a rendkívül érdekes egyén, Balassi Bálint kortársa : Adam 

Czahrowski z Czahrowa (1560 körül — 1599 körül), «a podóliai föld fia», 
akit kurtanemes individualizmusának gazdagsága (részt vett az elekciós 
küzdelmekben) arra késztetett, hogy 1588-ban elhagyja hazáját. Magyar 
földre szökik, hogy ott szolgálja tovább a császár és a kereszténység 
ügyét. I tt folynak a harcok még a pogány ellen s ez jó alkalom arra, 
hogy kiélje vitézi természetét. Magát és 40—50 lovát veti a harcokba. 
Megismeri az ország csaknem valamennyi végvárát, bár a legszorosabb 
kapcsolata Egerhez köti. Költeményeiben 35 magyar várat és várost 
emleget. Ezeket lengyel fonetikával írja, úgyhogy nem egyszer nehéz 
ráismerni magyar eredetijére.1

Czahrowski kilenc éven át harcolt több vagy inkább kevesebb siker
rel, mert hiszen legtöbbször nem kapta meg a zsoldot s így gyakori ven
dége volt a szegénység, a nélkülözés. A sors különös csapása volt ez, mert 
teljesítményeiért erre nem szolgált rá.

Eger újabb eleste után, 1596-ban, elhatározza, hogy visszatér hazá
jába és ott új életet kezd.

Lengyelországban ekkor Zamoyski főkancellár pártja élte virág
korát. Czahrowski egykor ellene dolgozott. Ha most valami állást akar, 
rendeznie kell a viszonyt a főkancellárral s különben is — úgy érzi — re
habilitálnia kell magát. Saját bűntudata belső kényszert vált ki a költő
ből, amely írásra ösztökéli. Ezért töltötte a harctalan időt tollforgatással.

Sokat ír arról, amit lát, amit átél, amit mások mondanak el neki. 
Önbiografiát rajzol, hogy ezzel igazolja magát saját társadalma előtt, 
azért, hogy elhagyta hazáját. De mást is akar. Meg akar tisztulni Isten 
ellen elkövetett bűneitől. Munkásságában uralkodó a vallásos elem.

1 Balog, Borkő, Boldogkő, Tisza, Ecsed, Eger, Agria, Fülek, H orvátföld, 
Iczyn(?), Kálló, Kanizsa, K isvárda, Kom árom , Kassa, Mohaj, Onód, Sárospatak, 
Eperjes, Pozsony, Rab, Szádvár, Szarvaskő, Szerencs, K apuszim a, Szolnok, 
Sztropkó, Esztergom , Szécsény, Sziszek, Szikszó, Sáros, Szirák, Tóketerebes, 
Tokaj, V árna.
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Saját élete példáján kívánja megtanítani embertársait, hogyan kell élniük 
és hogyan kell Isten parancsolatait értelmezni.

1597-ben Poznanban kiadja Treny i rzeczy rozmaite címen vers
kötetét. Egész költői munkásságát Zamoyskinak ajánlja fel. Első munkája 
népszerű lett, hamar elfogyott s a szerző készséggel készíti elő a második 
kiadást, jobban ügyelvén most már a rímekre, a helyesírásra és a nyomda
hibákra is. Két évre rá meg is jelenik a második kiadás Lwówban.1 
Czahrowski tervbe vette egy magyar füzet kiadását is, de e messzebbmenő 
tervek kivitelében megakadályozta közeli halála.

Czahrowskit olvasták, de hamarosan elfeledték. A feledés homályából 
csak 1937-ben hozta napfényre a fiatal és tehetséges lengyel irodalom- 
történész, Tadeusz Mikulski. Összehasonlította a két kiadást, elkészíti 
és az Elfelejtett lengyel költők és prózciirók című sorozatban közzéteszi 
annak kritikai kiadását.1 2

Miért volt Czahrowski hazájában elfelejtett költő?
Többek között bizonyára azért is, mert olyan korban élt, mikor a 

lengyel líra elérte az európai mértéket. Mestere Jan Kochanowski, akitől 
gyakran vesz át szószerinti szöveget is s azt beolvasztja saját munkáiba. 
Kochanowski, Rej, Sep-Szarzynski és mások, valamennyien nagy tehet
ségek. Czahrowski nem juthat nagyobb szerephez mellettük. Legnép
szerűbb költeménye, lírájának egy rejtélyes gyöngyszeme :a «Duma 
Podolska» névtelenül terjedt és szerzőjét nem emlegették, akik idézték.

Ha ma oly különös előszerettel vesszük kezünkbe Czahrowski alko
tásait, tesszük azt elsősorban azért, mert szokatlan alakja és élményei
nek minősége költői tehetségénél is jobban leköt és foglalkoztat. Kocha
nowski, munkásságával művészi fokra fejlesztette a lengyel nyelvet. Aki 
élményei alapján úgy érezte, hogy van mondanivalója, az bőven válogat
hatott nála az irodalmi formák között s megtalálhatta a legmegfele
lőbbet.

Számunkra a lengyel költő nem csupán azért lett érdekessé, mert 
ritka, meg figyelemreméltó képviselője a XVI. század irodalma völgyei
nek. Kétségtelenül új színeket kapunk a korabeli Lengyelország rend
kívül érdekes koráról. A költő érdekel, mert munkássága és élete fényt 
derít a kölcsönös hatásoknak kitett irodalmi kapcsolatokra is. Aránylag 
hosszú időre nyújtott magyarországi tartózkodása alatt megtanult 
magyarul, ami ritka jelenség. Jól ismerte az országot, a népét, a szoká
sokat és az erkölcsöket. 95 költeménye és egyéb dolga, valamint a török 
példabeszédek mellett — amelyeket a magyar viszonyok illusztrálására 
mond el, 6 hosszú és külön költeményt szentel a magyar ügyeknek.3

1 Lwów-Maciej B ernat nyom dája. 1599. E gy p é ld á n y a  B ibliotéka K órnicka
Cim. Qu. 2573. sz. a la tt.

3 T. M ik u lsk i: A dam  Czahrowski, T reny i rzeczy rozm aite (1597). W arszawa, 
Palac Staszica, 1937. Ism erte tését lásd : Csorba T ibor: Lengyel katonaköltő  a 
X V I. sz. m agyar végváraiban. Irodalom történet. 1938. 7— 8. sz. és W aldapfel 
Jó zse f: A m agyar végek lengyel költője. E . Ph. K. 1939. 1— 4. sz. és kü lönnyom at.

3 (6.) Az első könyv, az u rak  hálátlanságáról, m ely K anizsán, h o rvá t földön 
Íra to tt anno 1591. (20.) A M agyarokhoz. (22.) Eger várához. (23.) Eger vára 
gyásza és híres vitézségének gyásza. (51.) A m agyar földről való távozásom ról 
és szolgálataim ért k ap o tt ju ta lom ról röviden. (52.) A dam  Czahrowski beszéde a 
m agyar földhöz. (A számok a M ikulski-láadks  szerint.)
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Az említett költemények teljes egészükben hungarica-k, de a lengyel 
költő még ezenfelül is alkotásainak egynegyed részében Magyarországról 
és különösen a magyar vitézségről szól. Rengeteg magyar vonatkozást 
találunk költészetében. Azonfelül érdekes, hogy Czahrowski vezette be 
a lengyel irodalomba a keleti, török elemeket. Vegyük őket közelebbi 
vizsgálat alá.

A szóbanforgó kötetben van három példabeszéd, amelyeket magyar- 
országi török foglyoktól hallott. Előbb prózában írta meg, majd versben 
is mellékelte. így pl. a io. sz. alatt találjuk az első példabeszédet a farka
sokról és a kutyákról, a 12 .sz. alatt a másodikat a sárkányokról és a har
madikat — egyben a legszebbet — a pacsirtáról a 26. sz. alatt. (E három 
példabeszéd lehetőleg szószerinti fordítását ez alkalommal először kapja 
kézbe a magyar közönség).1

Czahrowski a példabeszédek prózai elmondásakor valószínűleg ra
gaszkodott az elbeszélő stílusához. Az első két példabeszéd (Ferhát Bék) 
és a harmadik (Musztafa Csausz) lényegesen eltér nemcsak téma, finom
ság és képszerűség, hanem nyelvi szempontból is.

A példabeszédes előadási mód igen megfelelt a szerző didaktikus ízlé
sének, mert szeretett moralizálni s erkölcsi tanulságot levonni élményei
ből. Ezért nem éri be azzal, amit hallott, hanem megtoldja saját inter
pretálásaival. így pl. az első és a második példabeszéd témáját dolgozza 
fel a 13. sz. költeményben «Vim vi repellere licet» címen, «vagyis, hogyan 
kell e példabeszédeket értelmezni, egyszerű tanács, de kívánatos a jó
barátoknak, kérem, hogy mindenki adja oda türelmes fülét». I tt a lengyel 
költő annak ad kifejezést, hogy a magyarok, akik akkor nehéz helyzet
ben voltak, — erős ellenséggel mérkőzvén — megfelelő tanulságot von
janak le maguknak. De itt még nincs vége! A P. 20. és P. 22.1 2 versekben 
magyarázatát adja a példabeszédeknek, s kéri, hogy «mindenki kegyes 
fülét adja oda» a meghallgatáshoz. A mese szövése ugyanaz marad, csu
pán az erények kapnak nagyobb hangsúlyt, vagyis az egyetértés, az egy
ség erkölcsi erejét hangsúlyozza mint olyat, amely győzelemhez segít
het. Mindkét vers 14 szótagú és párosrímű. Máskülönben eléggé monoton, 
kevéssé változatos s túlságosan hosszú.

E példabeszédek értelme világos. Czahrowski félti annak az ország
nak a sorsát, ügyét, amelynek szolgálatába szegődött. Vallja és hirdeti, 
hogy a győzelmet nem a szám és erő, hanem a férfiasság, az egység, az 
egyetértés, meg a jó hadvezetés dönti el. Minthogy e feltételeket hiányolja 
a magyar vezetőségnél, ilymódon akarja őket figyelmeztetni és megóvni 
a veszélytől, de egyben gátat akar vetni ezzel a különben fenyegető 
vereségnek. Mert jól tudja azt is, hogy ha a magyarok elbuknak a pogány 
elleni küzdelmükben, az kiszámíthatatlan következményeket zúdítana 
az egész keresztény Európára és különösen Lengyelországra.

Az emberi gyöngeségeket — Aesopus és egyéb meseírók példáját 
követve — állatokra ruházza (kutya, macska, pacsirta, farkas, sárkány).

A pacsirtáról szóló harmadik példabeszéd jellege teljesen elüt az 
előbbi kettőétől. Mindenekelőtt azért, mert individuális esetre vonatko-

1 A példabeszédeket lengyei eredetiből fo rd íto tta  : Csorba Tibor.
2 T. M ik u lsk i: Adam  Czahrowski: Treny i rzeczy rozmaite. 114— 118. old.
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zik. A török rab példabeszédet mond -a macska karmaiból ügyesen ki
repült pacsirtáról s ezt arra a magyarra alkalmazza, aki őt egyszer be
csapta.1

Ez a példabeszéd telve van rendkívüli bájjal, szépséggel és fantáziá
val. Gazdag, mert festői a nyelvezete is. A mese prózai alakja után a 25. sz. 
versben következik a tanulság. Nevezetesen : a macskától mindig fél
nünk kell, nem illik lerészegedni, mert ezt az életünkkel fizethetjük meg. 
Itt is tovább megy Czahrowski és a 27 . sz. költeményben (13 szótagos) 
megismétli a rendkívüli mese minden részletét.

A kis pacsirtáról szóló példabeszéd külön is megkap a maga szokat - 
lanságával. A földmívelő országokban, amilyen a lengyel költő két hazája 
megszoktuk, hogy a pacsirta legendája az Isten Anyjához vezet el (leg
korábbi énekese), vagy a szántó-vetőhöz (isteni társa e kis dalos), aki 
már hajnalban kimegy a mezőre dolgozni. Czahrowski teljesen felboly
gatja fogalmainkat, mert hogy az ember fellázad s ahelyett, hogy mun
kába menne, már hajnalban részegen jár — mégcsak nem csodáljuk, 
hanem hogy a pacsirtának, ennek a kedves kis madárnak oly frivol kíván
sága támadjon, hogy ezt utánozva, maga is átélni vágyjék — számunkra 
szokatlan újdonság.

Be kell ismernünk, hogy a fantasztikus gondolatból szokatlanul 
sok báj sugárzik szét az egész mesére. Megkap, magához láncol és el
kísérve még nagyon sokáig utánunk cseng.

Ezideig még senki sem elemezte e példabeszédeket, ezért nem tudjuk 
megállapítani, milyen értéket jelent a magyar irodalomtörténész kezé
ben. Mindenesetre igaz, hogy a magyar irodalomban sokkal több a keleti 
és a török elem, mint a lengyelben.

Mikulski a jegyzetekben utal arra, hogy az első példabeszéd egyik 
latin fordításában régóta közismert Aesopus-i mese török változata.1 2 
A második példabeszéd keleti származására mutat rá V. Chauvin.3 A har
madikat illetőleg meg van több európai változat.4 Érdekes, hogy a 
török verzióhoz legközelebb áll annak litván hasonlója.

A példabeszéd-író Czahrowski nem különálló jelenség lengyel föl
dön s a lengyel irodalomban. A XVI. században e műfaj már nagyon fej
lett volt. így ismeretes, hogy Biernat z Lublina Aesopus-x meséket dol
gozott át lengyel nyelvre. Bartosz Paprocki pedig eredeti meséket írt 
a lengyel nemességről. Czahrowski eredetisége mindössze abból áll, hogy 
török-magyar elemekkel gazdagította hazája mese-irodalmát.

1 Nincs rá  ada tunk , m ilyen nyelven m ondta el s így nem  tu d ju k , hogy 
Czahrowski törökül hallotta-e, vagy a tö rök  m ondta-e m agyarul? E setleg  író 
deák közvetíte tte?

2 Pl. H isto ria  v itae fortunaeque Aesopi cum  fabulis illius. Lipsiae, 1544. 
360— 361. old. V alam in t Babriosa Ezopowe bajki. Z  Weclewski fordításában. 
Poznan, 1861. N. 85.

3 Corpus des fables ay a n t cours chez lez Arabes, 1896. I I I .  60. old. és H . Re- 
guier: Ouvres de J . de la  Fontaine. Paris, 1921. I. 94—95. old.

4 Bolte-Polivka: A nm erkungen zu den K inder- u. H ausm ärchen der B rüder 
Grimm. Leipzig, 1915. I I .  296— 210. old.
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Lengyelországban megtalálták ezt az elfelejtett értéket : Adam 
Czahrowskit, megérdemli, hogy másik hazájában : Magyarországon meg
ismerjük és magunkévá tegyük ezt az eddig ismeretlen lengyel poétát, 
aki a XVI. század magyar végvárain töltött kilenc — katonai és költői 
szolgálatban egyaránt figyelemre méltó — esztendőt.

És most lássuk sorra a példabeszédeket.
*

Példabeszédek,
amelyek bár régiek, de most nemrégen mondattak el nekünk 
Koftanski1 Ferhát Bek által, aki Selim török császárnak az unoka
öccse,1 2 ezidőtájt a Keresztények Császárának a foglya Preszpork 
várában Anno 1593 die 12 Martii, az egyik valamennyi keresztényre 
értelmezvén egyrészt, másrészt meg a Törökökre, Perzsákra, 
Tatárokra ; a másik meg a keresztény monarhákra a keresztények 
császárával egyetemben és a török császárra, minek utána katonás 
rímekben is kirakám őket.

❖

Egyszer, valamely esztendőben, — mondá — régi őseink idején, 
megszaporodtak volt a farkasok roppant nagy sokaságban valamely föl
dön, annyira, hogy a nép már nem tudta előlük megvédelmezni a maga 
jószágát, amelyben nagy károkat okozván neki, úgy hogy még a kutyák 
sem védhették meg azt. Miért is a kutyák, ama földön, hírt vittek egy
máshoz, parancsolván, hogy bármennyien legyenek is a falvakban és 
a városokban, mindnyájan a Rokosz-on,3 a mezőn egybegyűljenek, egy 
helyre, amelyet kijelöltek volt maguknak. Úgyhogy tömegesen jöttek 
össze, akik nagy sokaságban, különféle színekben voltak : itt szürke, 
ott fekete, amott fehér, piros, tarka, annyira, hogy sok különböző szőr 
volt közöttük. Nagy viszályban voltak egymásközt, úgyhogy egymást 
tépték, rángatták és harapták. Mégis arról tanácskoztak, — ámbátor 
viszálykodásban — hogyan verhetnék meg úgy ama farkasokat, hogy 
elsöpörjék őket. A farkasok is, értesülvén erről és észrevevén ezt, meg- 
hogy a bőrükről volt szó, hírt vittek egymásnak, hogy valamennyien, 
bárhol lettek légyen is, jöjjenek össze egy helyen, az erdő alján, hogy 
szintén tanácskozzanak magukról.

így hát ők is nagy tömegben jöttek össze. Kiválasztottak maguk 
közül egy öreg farkast s mellé tíz fiatalt és elküldték, hogy menjen ama 
kutyahadra és hogy szorgalmasan figyeljék valami hegyről ama had
sereg ügyét ; és azt parancsolták neki, hogy a legszorgalmasabban lesse 
ki, hogy abban a hadseregben milyen az egyetértés, milyen az egység 
és milyen a szeretet. Amiket ama farkasok semmiképpen sem tudtak 
meglesni azon kutyahadnál, visszatértek hát övéikhez.

1 Bizonyos nyugtalanságot je len t szám unkra a Kopanski név. E  tisz ta  
lengyel hangzású és értelm ű (kopa-rakás-összejövetel-pénz-gazdaság s tb .- t kopan 
meg csúcs-ot jelent) névvel Szelim  unokaöccsét jelzi a költő. V ájjon Ferhát Bek 
lengyel renegát volna? E  kérdéshez mindezideig nem  ta lá ltu n k  megfelelő anyagot 
s így n y itv a  kell hagynunk —  bárm ennyire is izgat és érdekel.

2 Nővérének a  fia.
3 Rokosz — Rákos, a nemesi fölkelés színhelye.
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A hadsereg öregebbjei azt kérdezték tőlük : Mit láttatok •— mon- 
pák —- ott? milyen az ellenség ereje nagy-e? vagy van-e köztük egyet
értés, egység és szeretet?

Amire azok azt felelték, hogy — mondák — az ellenség hada nem 
kicsi, sőt oly nagy, hogy szemeinkkel át nem tekinthettük és szép külön
féle a színe. De — mondák — rossz dolog, a viszály nagy, egységet és 
szeretetet nem találsz. Mégis — mondák — egymást harapják, marják 
és rángatják, de — mondák — négyszer vagy ötször annyian vannak, 
mint mi.

Erre az öregebbek azt felelték : No — mondák — nem vagyunk 
sokan, de egy : hogy mi mindnyájan szürkék vagyunk, tehát ismerjük 
egymást ; kettő meg : az egyetértés, az egység közöttünk nagy. Indul
junk — mondák — rájuk. Majd a kutyák a farkasokra vetették magu
kat, a farkasok meg azok ellen s ezzel a két sereg egy rakáson ért össze.

Amikor a támadók a sereg előtt összecsaptak,
A viszálykodó kutyákat a farkasok mindjárt az erdőbe hajtották,
Itt, miután férfias küzdelemre került a sor,
A farkasok egyetértésben, szeretetükben hatalmasan összetartottak.

Ezek a kutyákat törni kezdék, pusztíták maguk köréből. A kutyák 
látván, hogy ez fele sem tréfa, uccú neki, hegyen át haza, nem keresvén 
sem utat, ösvényt sem.

A farkasok megkapván a helyet és a győzelmet, nyugodtan hordták 
és hordják a bárányokat, az üszőket és a kutyáknak — mondák — csont 
is alig kerül a gazdájuk tányérjáról mindmáig, igaz, hogy van olyan is, 
aki a farkasokkal egyetért és más rosszabb kutyák féltékenysége meg tor
kossága miatt nem képes a jól kiérdemelt kenyeret gazdája kezéből 
megkapni.

E kutyák tanulsága, nekünk is büntetés,
Szorgalmasan kell megteremtenünk az egyetértést és a szeretetet,
Hogy idejében mentsük meg a tiszteletreméltó keresztény vért,
Amelyet nagyon folyat a pogány kéz.
Aequalitas concordiae tutrix atque conservatrix.

Második példabeszéd
ugyanazon Ferhdt Bék-tői.

Volt, úgymond, egy Tó, nagyon nagy volt s egyik helyén nád volt, 
a nádban két nagy Sárkány. Az egyik hét fejű és egy farkú, a másik egy 
fejű és hét farkú. E két Sárkány nagy kárt tett emberben és némelyek
nek vagyonban — nem kis időn át. És midőn az emberek megtudták, 
hogy ama nádasban ama Sárkányok voltak, azon gondolkoztak, hogyan 
lehetne őket kipusztítani.

És úgy határoztak, hogy ama nádast felgyújtják és amikor a Sárká
nyok a tűz elől kimásznak, akkor könnyedén megverik azokat. Ezzel fel
gyújtották a nádast.
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Ama tó mellett volt egy nagy szikla, benne elég mély és széles lyuk. 
S amidőn a tűz ama Sárkányokhoz ért, a Sárkányok nem tudván mit 
tegyenek, a partra nem mertek, hiszen ott várták őket, de ama sziklá
nak vették útjukat — úszva.

Az az egy fejű és hét farkú mindjárt beleesett, könnyen maga után 
rántotta a farkakat. Az meg, az a hét fejjel és egy farkkal, utána akart. 
Az egyik fejét bedugta, hát a többi nem akart utána, oly soká forgolódott, 
hogy végül is nyakát kellett adnia ottan. Miután., mondotta az a Bék, 
hogy ti is vigyázzatok, nehogy a sokfejűség miatt elpusztuljatok.

Miként e Sárkányok, csakúgy ama szörnyű farkasok is 
Keresztény vérünknek rettenetes ivói.
Akik e négy egyszerű verset magyarázzák,
És itt a ti keresztény szemetek elé adják.
A hétfejű Sárkány a parthoz indult,
Erőszakot akart elkövetni,
Erőszakoskodásáért veszté el a nyakát.

Iudice me fraus est concessa repellere fraudem 
Armaque in armatos sumere iura sinunt.
Ardua ne subeas ignotae pondera molis 
Ni bene sint tergi robora mensa tui.

Példabeszéd,
melyet egy török Musztafától, a török császár Csauszától hallottunk, 
akit Fehérvárnál foglyul ejtettünk, amelyet Győrött mondott egy 
Magyarra alkalmazván, akit megváltott és kimentett a halálból, 
aki valamely vétkéért volt a fogságban, akivel szemben — bár 
pogány vala — jóindulattal viseltetett, gondolván, hogy ha netalán 
önszemélyét is valami szerencsétlenség érné, — lovagias ember 
lévén, — megmenti őt. De minthogy semminémű hálát sem látott, 
akkoron elmondta róla és reámagyarázta e Példabeszédet. Amely 
e szavakban vagyon. Azután következik annak versben való értel
mezése.

*

Történt, mondá, bizonyos időben, hogy egy roppant részeg paraszt 
imbolyogva ment át az utcán és a sárban hempergett. Akit, midőn meg
látott egy pacsirta madár — a kerítésen ülvén — roppantul csodálni 
kezdé, gondolván, micsodás szokás az ittasság. Maga is meg akará tapasz
talni, lerepüle a kerítésről kutatni, miből főzhetne magának sört, úgy
hogy végül árpamagot talált. Azután egy lópata-nyomba dobá be, amely 
tele volt vízzel, nem lévén akkor egyéb edénye, amelyben a sört megfőz
hette volna magának, és orrocskájával oly soká kavargatta, mígcsak 
ama mag ama kevés vízben szét nem ázott.

Miután a víz megállapodott, addig ivott belőle, míg szintén meg- 
ittasult s hasonlóképpen imbolygott, hempergett az úton, mint ama 
paraszt, oly sokáig, hogy szintén egy gödörbe esett, nem tudván kirepülni, 
mivelhogy szintén megittasodott volt.
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Ez időben a macska, élelemért járván az úton, oldalt tekinte s észre 
vévé a pacsirtát, aki a gödörben ült szundikálva. Hozzá ugora és meg- 
ragadá, törni kezdé s ezt úgy, hogy csaknem a lelkét is, nemcsak a sört 
űzé ki belőle. Lévén a pacsirta akkor ama macska felügyelete alatt, magá
hoz téré s e szavakkal kezde hozzá szólni: «Erényes macskám, — szólt — 
gondolj a te őseidre, akik olyanok voltak, hogy ha Isten élelemmel látta 
el őket, addig nem használták, amíg csak előbb szemeiket és két lábukat 
az égnek nem emelék, megköszönvén Neki az élelmükről való gondosko
dását. Cselekedj hát te is úgy, tégyj le egy kissé s emeld fel szemedet 
lábacskáiddal az égre, köszönj meg engem az Úristennek. És én azalatt 
szintén megbánom bűneimet Istennek és bevallom előtte, hogy falánk
ságomért pusztulok most el.

A macska úgy vélé, hogy ez számára szükséges, meghallgatta a 
pacsirtát. Maga elé téve, kiegyenesedett, felemelte szemét. A pacsirta, a 
félelemtől jóllakottan kiragadd önmagát ama nyugtalanságból s magasan 
egy házra repüle. A kandúr gondold, nyáltörülgetve őt nézvén, így szóla 
a pacsirtához : «Emlékezz, úgymond, hogy ha még egyszer fogaim közé 
kerülsz, nem fogok hálálkodni érted senkinek s letépem köntösödet.

Mire meg a pacsirta válaszolt nek i: «Jó, úgy mond, ha én máskor 
is merészelem ezt, hogy valamikor még sört főzök magamnak és vele 
leiszom magam s te így találsz engem, tégy velem akkor, ima nélkül, amit 
kívánsz.»

Intelem.
A macskától mindig óvakodjunk,
Le ne ittasodjunk, sárba ne gázoljunk.
Figyelmezteté őt erre a pacsirta,
Imáját, istentiszteletét ezután elhagyja.
Ha elcsíp bárkit is részegen,
Akár sörtől este, vagy pálinkától reggelen,
Vagy ily tisztességtelen műhelyen,
Állkapcsából, Testvér, szabadulsz nehezen.
Száraz garattal nyakadat adnod keli,
Testedet, vagy ha nem, lelkedet veszted el. *

* Csorba Tibor
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ADATOK A MAGYAR IRODALMI BAROKK 
KELETKEZÉSÉHEZ.

i .

A barokk magyarsága.

Ha valaki a történés szakadatlan áramát századokra osztja, gépie
sebben jár el, mintha korstílusokra igyekszik elkülöníteni, mert az év
számoknak, ha csupán számszerű egységeket mutatnak, kevés hatásuk 
van eszmékre, eseményekre, emberekre. A korstílus viszont mindig ad 
valami értelmeset, fölfedi a történelemben megnyilvánuló föltételezett 
akaratot. Jóllehet vannak gyöngéi, mint minden olyan racionális erő
feszítésnek, amellyel az ember az időben egybefolyó, gazdagságban és 
színekben végtelen életet rendezni akarja. Az új korstílus rendszerint 
az életnek mintegy a csúcsán álló néhány ember irodalmi és művészeti 
alkotásaiból elemezhető ki először s szűk körben nyilatkozik meg, ott, 
ahol a megelőző stílus a legnagyobb öntudatra ért el. Ugyanekkor a több
ség élete a régebbi akaratra tanít s a mélyben a nép alsóbb rétegeiben 
egy még régebbi stílus érvényesülhet. A szellemi áramlatok, stílusok bizo
nyos pontokon keveredhetnek. Az új szálak pedig egészen észrevétlenül 
szövődnek bele a jelenségek szövetébe. Ezért olyan eltérőek a vélemények 
a renaissance keletkezésének időpontját illetően s ezért annyi a zavar az 
azt követő kornak, a barokknak megítélésében. A nem gépies, hanem ható 
eseményeket megjelölő dátumoknak is csak tüneti jelentőségük van. 
Michelangelo észrevétlenül halad a felé az ábrázolásmód felé, amelyből 
a barokk szobrászat és festészet bátorítást nyert. A jezsuita rend meg
alapítása (1534—154°). az új építészet kialakulása (a XVI. század negy
venes éveitől kezdve), vagy a tridenti zsinat (1545—1563) mind csak 
egy-egy mozzanata valami kibontakozni akaró újnak. A mindevvel egy- 
időben feléledő arisztotelizmus ugyancsak folyamat, amelyben időponto
kat alig lehet leszögezni.

A korstílusok tisztasága viszonylagos valami még azokban az orszá
gokban is, amelyek az európai művelődés élén haladva, önmagukban 
öntudatosították a történelem valamilyen szándékát, mint például Itália. 
Mennyivel inkább van ez így olyan országban, mint Magyarország, amely 
a szorosan vett Európához tartozott ugyan hozzá, de a latin és germán 
világgal egyaránt érintkezett, gyakran különböző fokú s erejű indítékok
hoz adta hozzá a magáét, amely országnak történelme nem nyugodt, nem 
egyenletes ritmusú, hanem súlyos katasztrófákkal megszakított, hátrál
tatott, egyes társadalmi rétegekben megbénított. Nálunk nem ritka a 
szellemi áramlatok torlódása. Az Árpádok idején eléggé egyenletes fejlő
dés az első megtorpanást a tatárjárásban szenvedte, de a csapás koránt-
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sem volt akkora, mint gondolják. Mindenesetre a XIV. században, pél
dául annak második felében a királyi udvarban egyszerre a következő 
jelenségek mutatkoznak : az Anjouk pártolják a lovagságot, gótikus 
templomokat építenek, lelkesednek a szent-ferenci vallásosságért és a 
misztikus kontemplációért, szeretik az élet szépségét, az asztrológiát, 
a XIII. századi arab racionalizmusra valló alkotásokat olvassák. A kan
celláriában viszont olyan leveleket írnak, amelyek túlérettségükben, 
izgatottságukban csupán a gótikus építészet style flamboyantjához 
hasonlíthatók, egyesek már antik szerzőket is olvasnak, modern huma
nista eszméket követnek. S a megjelenő lovagköltők keseregnek a lovag- 
ság hanyatlásán.1

Nagy Lajos kora nem az egyetlen torlódó időszak. Még gazdagabb 
a színképe a Mátyás halálától Buda visszafoglalásáig tartó időszaknak 
(1490—1686). Több jelzőpontot lehet benne alkalmazni, lényegében olya
nokat, amelyek nem annyira elválasztanak, mint a helyzet alakulását 
mutatják. Mátyás király halálát (1490). az egykorú humanista történet- 
írás úgyszólván egyértelműleg a magyar történelem határvonalának 
tekintette, amely elindította a Mohácshoz vezető hanyatlást, amelyen 
innen ragyogás volt, túlnan pusztulás.1 2 Mohácsot (1526) a modern szem
lélők látják igazán pusztító hatásában Buda török kézre jutásával (1541) 
együtt. Hiszen ekkor következett be a kettős királyválasztás, majd az 
ország három részre bomlása. Az utána következő kisebb szakasz hang
súlyát Szigetvár hősi védelme adja meg (1566), mely a kortársakra rend
kívüli hatással volt. A kiformálódó új, hősi eszményt az ellenreformáció 
szellemével egyesítve Istvánffy Miklós közölte a nemzettel nagy művé
ben (1622). Az ezután következő kor, a nagy egyéniségekre korlátozódó 
és «hősi»-nek nevezhető barokk periódus határvonalául Buda vissza
foglalását lehet tekinteni (1686), illetve az ország felszabadítását. Ennek 
a nagy időegységnek a szellemi tartalmát már régebben és több ízben 
úgy próbáltuk megjelölni, hogy 1490—1566-ig a humanizmus győzel
mének és a reformáció elterjedésének kora, 1566—1622-ig az átmenet 
kora, s 1622—1686-ig a barokk irodalmi ízlés kezdete.3

Mert mi a helyzet? A Mohácsot megelőző évtizedekben a huma
nizmus elér a szerzetesrendekhez, káptalani, sőt egy-két világi iskolához 
is, mindenütt belső hagyományhoz tapadva. A püspöki székhelyek huma
nista középpontokat táplálnak, de az egyháziak ugyanekkor a confrate- 
rek, női szerzetesek számára késő gótikusnak, lángoló stílusúnak nevez
hető vallásos irodalmat teremtenek. A nép pedig a középkorban é l :

1 V. ö. K ardos T ibor : Középkori ku ltú ra , középkori költészet. A m agyar 
irodalom  keletkezése. (Budapest, 1941.) A M agyar Történelm i T ársu la t Könyvei, 
V II. 156— 171. 1.

2 V. ö. u. a. : S tílustanulm ányok M átyás k irály  kancelláriájáról. Pécs, 1933. 
Közlemények a Pécsi E rzsébet Tudom ányegyetem  K önyvtárából, 22. 18— 24. h

8 Első ízben a «Virtuális Magyarország» (Magyar Reneszánsz írók , M agyar 
Irodalm i R itkaságok, X IX . sz. B udapest, 1934) c. tanu lm ányban  fe jte ttem  ki. 
Részletesebben a Che cosa fu l ’um anesim o ungherese? (Biblioteca deirA ccadem ia 
d ’Ungheria di Rom a, 7. Rom a, 1937) című dolgozatban (4— 6. 1. és passim .). 
A nnyi változta tás lá tsz ik  helyesnek, hogy a kezdődő irodalm i barokk  korszakot 
ne Zrínyi halálával ha táro ljuk  el (1664), hanem  az ország helyreállításával, illetve 
B uda visszafoglalásával (1686).
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énekeseinek költészete szóbeli, tárgya középkori.1 Moháccsal és a török 
dúlással nagy változás következik be. Az egyre szűkülő területű, békés 
országrészeken gyorsan terjed a reformáció, melynek iskolái német és 
magyar hagyományok alapján átveszik a humanizmust. Ugyanakkor, 
amikor a királyi udvar helyébe a kancelláriák és főpapi mecénások, itt- 
ott világi urak lépnek, a deákok kezén megszólal a humanista ihletésű 
verses história és «szép» história. De ez a gazdag magyarnyelvű és na
gyobbrészt rénaissance-ihletésű nyomtatványirodalom, ha korábban 
is indul meg, a század hetvenes éveitől kezdve virágzik fel. Ekkor azon
ban a kancelláriai mecénásokhoz és humanistákhoz már új áramlatok 
érkeznek a tridenti zsinat és Padova felől. A deákok s a népnek egy
szerűbb énekesei őrzik még a középkori költészet motívumait is, mint 
a virágének, lovagi hősi énekek, trufák, de a forma lassú változtatásával. 
Az énekeskönyvekben melyek népieset és műveltet egyesítenek, végig 
a XVII. és XVIII. században egymással keveredve szemlélhető közép
kor és renaissance, nagyszerű, művészi, nemes és alantas. De az iskolák 
hatására, a XVII. század első felétől kezdve a virágénekek is olyan pom
pázatos allegorikus, mitologikus stílust kezdenek felöltem, amely a barokk 
felé vezet. (V. ö. Vásárhelyi Daloskönyv, post quem 1572.)1 2 Hogy a 
középkori és renaissance-elemek a népies szóbeli költészetben oly sokáig 
élnek, annak magyarázatául nemcsak a közösségi hagyomány hallatlan 
konzerváló erejét kell tekinteni, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az élet 
a nép felett jogokat tekintve, életmódban és mindenben megállt. Az 
újabb faluásatások arra engednek következtetni, hogy a magyar falu 
Mátyás király kora óta a XVIII. századig semmit nem fejlődött, sőt 
süllyedt.3 S ha nem is állítjuk azt, ami a magyarság keleti szomszédjá
nak, a románoknak életében tény, hogy t. i. az orthodoxia és a török 
befolyás miatt a középkor a XVIII. század végéig tartott, népünk 
élete mégis alig követte a nemesség egy szerencsésebb részének elő- 
haladását és csupán az ország fölszabadítása után következő idő jelentett 
némi javulást életében.4

Az irodalom átalakuló korában tehát (1566—1622) a humanizmus 
lefelé túllépett a középrétegen s a nép életében a középkori szellemiséget 
új elemekkel gazdagította. A kancelláriákban és egy-két művelt főrangú
nál viszont a humanizmus kezdett átszíneződni. A változásra kitűnő 
példa Balassi és Rimay viszonya. Balassi Bálint irodalmi mintái, Marul-

1 V. ö. H orvá th  János : A m agyar irodalm i m űveltség kezdetei. B udapest, 
1931. i n — 29 5 .1. U. a. : Az irodalm i m űveltség megoszlása, M agyar hum anizm us. 
Budapest, 1935. 180— 284. 1. ; Kerecsényi Dezső : H um anizm usunk helyzetképe 
M átyás halála u tán  és Mohács előtt. Irodalom történet, 1934. 59— 75- h U. a. : 
Kolostor és hum anizm us Mohács u tán . A M agyarságtudom ány Tanulm ányai,
IV. K ardos T ibor : D eákm űveltség és m agyar renaissance. Századok, 1939. 468— 
476, 482— 491. 1. és passim ; Kelényi B. O ttó :  E gy m agyar hum anista  glossái 
Erasm us Adagiajához (Budapest, 1939). Tanulm ányok X II I . K iad ja a Fővárosi 
K önyv tár ; K ardos T ibor : K özépkori ku ltú ra , 184—259. 1.

2 U. o. 240— 242. 1.
3 Ld. D om anovszky György: A jobbágyság élete. M agyar M űvelődéstörténet,

I I .  355— 356. 1. , ,  , ,
* A rom án viszonyokra Gáldi László h ív ta  fel figyelmemet: V. ö. még R am iro 

Ortiz : Medioevo Rumeno, S tudi Rum eni. I —II. 1927. 35—64, 165— 198. 1.

5 Magyarságtudomány. 65



Ius, Angerianus, Regnart a közép és késő renaissance szerzőinek tekint
hetők, a «Credulus és. Julia» mintájának szerzője, Cristoforo Castelletti kora 
barokknak.1 Vallásossága zsoltározó énekeivel a reformáció lelki életé
ből tör fel. Mind az ő, mind körének magatartásán még középkori mozza
natok is érezhetők ,mint például a «nótára» költés; azaz jellemzően szóbeli 
költészet, a contrafacták szerzése, amely a középkori élő tárgynak egyik 
megnyilvánulási formája.1 2 Tanítványának és barátjának, Rimay János
nak költészete és prózája azonban már barokkos ízű és a Balassi nyomán 
haladó líra, amint egyes szerzők, sőt összetett rétegű énekeskönyveink 
tanúskodnak róla, már pre-barokknak nevezhető. Ha tehát a humanizmus 
átalakulását a legmagasabban állók körében vizsgáljuk, az irodalmi 
barokk korai előfölt ét eleit keressük, még pedig olyan előf öltételeket, 
amelyek a Nyugattal való állandó kapcsolat mellett vitathatatlanul 
magyar hagyományokból, magyarok kezén és magyar földön alakultak 
ki. Az itt közölt dokumentumok talán alkalmasak lesznek annak 
a vádnak részleges eloszlatására, hogy a barokk idegen, a barokkhoz 
a magyarságnak nincs köze. Megtörténik, hogy más korokat is kitagad
nak, mert esetleg modern szempontokra nem kedvezőek. Egyéni ízlés 
szerint el lehet így utasítani a magyar középkort, vagy renaissance-ot 
is. Mivel azonban a két korszak, különösen az utóbbi, meglehe
tősen fölkutatott, az ilyen vélekedések nem tartós életűek. A barokkra 
vonatkozó kutatások azonban, bár Horváth János és Szekfű Gyula 
alapvetése után az utóbbi másfél évtizedben évről-évre gyarapodtak, 
mégsem értek el oda, hogy a föntebbi aggodalmak fölött napirendre 
lehessen térni.3

Ha valaki végiggondolja, hogy ki és mi idegen, azok közül az alko
tók és alkotások közül, amelyek a magyar barokkra jellemzőek, rövi
desen kénytelen megállapítani, hogy irodalmi téren az esetleges és min
den korban szerepet játszó irodalmi mintákon túl nem terjed, a kultúra 
és művészet egyéb területein pedig csak annyi, amennyire egyetemes 
és európai minden művészi stílus. Ki vonhatná kétségbe Zrínyi epikájá
nak és államrezonjának magyarságát ? vagy Gyöngyösi pompázó barokk 
lírájának magyar voltát? Ki a Pázmányok, Bethlen Gáborok, II. Rákóczi 
Ferencek egyéniségének barokk magyarságát? Ki tagadhatná ki Mikes

1 V. ö. E ckhard t Sándor : Balassa B álin t irodalm i m intái. Irodalom történeti 
közlem ények. 1913, 171— 192, 405—450. 1. W aldapfel József : Balassi, Credulus 
és az olasz irodalom . Irodalom történeti Füzetek, 61. sz. B udapest, 1938. 15— 34. 1.

2 V. ö. K özépkori ku ltú ra , 243— 244. 1.
3 H óm an B álin t— Szekfű Gyula : M agyar Történet. B udapest, 1935. IV.

366— 416. 1. ; H orváth  János : Barokk ízlés irodalm unkban. N apkelet, 1924. 
334— 348 1. A barokkra vonatkozó ku ta tásokró l bibliográfiát ad  1935-ig Szekfű 
i. m. IV. 605— 610. 1. Az ú jabb  irodalom  lényegesebb eredm ényei: Mályusz 
E lem ér: M agyar renaissance, m agyar barokk. B udapesti Szemle, 1936. 241., 
158— 179., 293— 318., 242., 86— 104., 154— 174. 1. Szekfű G yula : Válaszom  a 
M agyar T ö rtén e t dolgában. U. o. 242., 372— 384. 1. Turóczi-Trostler József: 
K eresztény Seneca. Budapest, 1937. (Klny. az Archivum  Philologicum  1937. évf.- 
ból.) Angyal E ndre : T heatrum  m undi. B udapest. 1938. M inerva-K önyvtár, 118. 
Tolnai G á b o r : Régi m agyar: főurak. B udapest, 1938. A M agyar Történelm i 
T ársu la t Könyvei. V. 82— 160. 1. Ezek m elle tt több  kisebb-nagyobb rész let
tanu lm ány  is m egjelent. , ,
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Kelement, Koháry Istvánt, Petröczy Kata Szidóniát? A hatalmas, az 
egész ország területére kiterjedő baíokk iskolai színjáték volna idegen? 
Kocsonya Mihály házassága és a hozzá hasonlók aligha. A klasszikus 
tárgyú barokk színművek talán, melyek egész Európában mindenütt 
ugyanazok? A klasszikus műveltség ugyanannyira a mienk, mint az 
európai nagy népeké. De igen sok magyar történeti tárgyú iskoladrámát 
is írtak barokk ízlésben! Esetleg a szintézist kereső tudósok, v Katona, 
Pray nem volnának magyarok? a kellőképpen nem méltányolt Bél Má
tyás? aki a bécsi Schwandtner szövegkiadásával egyetemben középkori 
forrásokat publikálva megalapozza a magyar romantikát ? Ha valaki föl
veti a kérdést, mit köszönhettek a deákosok, akik a nemzeti nyelvmozgal
mat előkészítették, a barokk humanizmusnak, lehet-e olyan választ adni 
amely ezt kirekeszti a magyar fejlődésből? Mi nem magyar? az Eszter- 
házyak udvara? Hiszen minden udvar többé-kevésbbé nemzetközi és 
éppen az egyesítés, a szellemi irányok összefogása és divattá tétele, az, 
ami naggyá teszi? A XVIII. századi erdélyi udvarházak életstílusára 
pedig azt sem lehet mondani, hogy nemzetközi lenne. Talán Amadé 
László és Faludi Ferenc, meg mások rokokóba hajló költészete idegen? 
Az opera valóban külföldi. De külföldi Németországban is, olasz kezde
tekből Franciaországban bontakozott ki. A barokk építészeti stílus csak 
változatokban gazdagodott az egyes európai országokban, mert mindé- 
nüvé Itáliából terjedt szét.

Az aggodalmak önmagukban, is összeomlanak. De mégis szükség 
van részletes és rendszeres vizsgálatra a jövőben, hogy, a barokk egyes 
jelei mennyire módosulnak Magyarországon, illetve a szellemi élet külön
böző ágaiban mennyire önálló változatban keletkeznek. Bennünket 
a kezdeti jelenségek érdekelnek, amelyek a késő-renaissance történet- 
írása terén nyilatkoznak meg. Az irodalom könnyen mozgó stílusán a leg
hamarabb tűnnek föl újszerű jegyek, a gondolatok a legpontosabban 
nyomon követhetők. De meg a magyar renaissance éppen irodalomban, 
történettudományban, politikában alkotta a legegyetemesebbet, a legna
gyobbat, úgy hogy itt kellett a változásnak leghamarabb jelentkeznie. 
Nem lehet azt mondani, hogy a magyarságnak a korstílus egyéb ágaira, 
mint az építészet, szobrászat, festészet nem volt hajlama. Az ilyen ítéle
tek is a dolgok erős leegyszerűsítéséből származnak. Jónéhány efféle 
fikció terjedt el észrevétlenül, mint például, hogy a magyarság termé
szete annyira józan lenne, hogy magyar misztika nincs és nem is lehe
tett. Vagy hogy a magyar filozófiára nem hajlamos, különösképpen azon
ban kiváló teológusai voltak. Hogy a magyarságnak ne lenne érzéke a 
képzőművészet iránt, csupán középkori művészi emlékei, népművészete 
és modern alkotásai meglepőek. A képzőművészetek haladásában a tár
sadalmi viszonyok számítanak és a közállapotok nyugalma. A művészet 
előfeltétele, hogy van-e, aki művészi alkotást rendel meg, van-e idő az 
elkészítésre, kifejlődhetnek-e zavartalanul az egyes mesterek mellett 
műhelyek s nem kell-e szétfutniok a művészeknek? Amikor az ország 
belállapotai megengedik, az egyes kor jelző építészeti és művészeti stílusok 
mindig idejében jelennek meg .A román stílus a keresztény kultúra első 
jeleivel, a gótika a XII. század végén. A renaissance a virágzó magyar 
ötvösművészet alapján sok országot megelőzve, csaknem egyidőben
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Itáliával a XIV. század második felében.1 Ha tehát vizsgálataink meg
maradnak egy meghatározott korszakon, az irodalom világán belül s egye
lőre ott is pontosan körülírt alapelvek kialakulása terén, tesszük ezt 
azért, mert Magyarország élet-halálharcának ebben a korszakában az 
irodalmi jelenségek messze megelőzik a művészieket, legalább is egy-egy 
szűk csoport folyamatos életében : a kancelláriák körében.

II.

«Fegyelem  és hit».

A magyar irodalmi barokknak magános hőse, mintegy törvényadója 
ifjabb Zrínyi Miklós, azok közé tartozik, akiknek irodalmi munkássága 
és élete annyira sokoldalú, hogy úgyszólván egyetemes embert mutat 
és lényük mégis határozott, egyértelmű. Zrínyi Miklós gyakorlati szem
pontból nézve hadtudományi munkáival használni akart, de tudatában 
lévén kortársai közönyének, inkább önmaga tanulságára írt.1 2 A «Mátyás 
király életéről való elmélkedések»-ben megvédelmezte politikai eszmé
nyét, a «Szigeti Veszedelemben» példát állíto tt.3 Prózai munkáiban 
egyike a leggyakrabban előforduló fogalmaknak a disciplina, a katonai 
fegyelem. A szándékot és lényeget tekintve, a «Szigeti Veszedelem» is 
felfogható ebben a kategóriában. Ugyanakkor Zrínyi minden szavát és 
tettét vallásos meggyőződés hatja át, hogy «pennájával», de nemkülön
ben «szablyájával» a kereszténység védőbástyáját szolgálja, a magyar 
értelemben vett «religio»-t.

A disciplinát eredetileg úgy gondolja el, mint «közvitéznek szük
séges» virtust, míg véleménye szerint a hadnagyoknak «az okosság, hadi 
értelem» kell, hogy a sajátjuk legyen.4 De a vezérre is vonatkoztatja a 
disciplinát s ekként emlegeti Mátyás király «hadi tudományát és mili
taris disciplinájá-t.»5 A fegyelem egészen átfogó gondolattá válik. Sze
rinte a «vitézlő rend»-nek ez a legfontosabb sajátsága : «Disciplina, az 
az ő elementuma.»6 Zrínyi gondolatvilágában azonban az adja a fegyelem 
fogalmának igazi jelentőségét, hogy a magyarság fönnmaradását egyedül 
a fegyverek segítségében látja. Egészen liviusi módon fogalmaz : «Min
den dolog ez világon valami módon instituáltatik, avval tartatik is és 
conserváltatik, valamely ország fegyverrel nyeretik, avval tartatik is és 
conserváltatik.»7 Már pedig Magyarországot úgy szerezték. Meg is állott

1 V. ö. Gerevich Tibor : A. régi m agyar m űvészet európai helyzete. Minerva, 
1924. 109— n o .  1. ; u. a. : M agyarország rom ánkori emlékei. Budapest, 1938. 
M agyarország M űvészeti Emlékei, I. 27—69. 1.

2 Ld. gróf Zrínyi Miklós prózai m unkái. Sajtó  alá rendezte, bevezette és 
m agyarázatokkal e llá tta  M arkó Árpád. B udapest, 1939. D edicatio 59— 60. 1.

3 V. ö. K ardos T ib o r : Zrínyi a költő a X V II. század világában, B udapest.
1932. Irodalom történeti Füzetek . 45. 20— 22. 1.

* Ld. V itéz H ad n a g y : Discursusok. Prózai m unkái, n i — 112. 1.
6 Ld. Vitéz H adnagy  : Centuriák. U. o. 209. 1. ; M átyás k irály  életéről való 

elmélkedések. U. o. 259. 1.
6 Ld. V itéz H adnagy  : Aphorism ák. U. o. 155. 1.
7 Ld. Az tö rök  áfium ellen való orvosság. U. o. 298. 1.
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az ország : «míg a mi militaris disciplinánk in flore volt Corvinusok és 
más vitéz királyok alatt.»1 Azóta az ellenség prédája lett : «Miért? a 
vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért.»2 Pedig a fegyelem annál 
szükségesebb lenne, mert a török nemcsak ravasz, de «disciplinátus» is. 
Igaz, hogy «haditudománya nem oly perfectioban vagyon, hogy jobb 
ne lehetne . . .»3 A hosszú béke a bűnös, mert «elszoktatta nemzétünket 
a disciplinától.»4 Hamis beszéd az olyan, amely a disciplinától félti a 
magyar szabadságot. Ellenkezőleg, ha a magyarok «jó militáris discipli- 
nát instituálnak», éppen ez szerzi meg szabadságukat. Az aggályoskodókra 
ráolvassa : «Aki az ilyen militáris disciplinát szabadsággal ellenkező 
dolognak tartja, vagy bolond, vagy tunya, rossz és rest.»5 Egyetlen 
reménység van : «Disciplina militaris». Itt énnékem Istenemet kell kér
nem, engedje meg az ő szent nevéért, nemcsak kimondhatnom az mit 
tudok, kévánok, hanem persvadeálnom is az én magyarimnak, hogy erre 
aplicálják magokat, minden tehetségekkel, kívánságokkal s akarat jók
kal. S ha ezt véghezviszem, bizonyos vagyok benne, el nem nyel a pogány 
eb egyszersmind, hanem még egyszer talpra áll a magyar.»6

A «Szigeti Veszedelem egyenesen példát mutat arra, amit a «Török 
Áfium»-ban is megírt, hogy a «harcokban nem annyira a tömeg és tudat
lan vitézség, szokta a győzelmet megszerezni, mint inkább az ügyeske
dés és a gyakorlat».7 Az ellenséget nem számmal, «de virtussal, vitéz
séggel» kell megelőzni.8 Nem a magyar, a pogány török az, kinek :

«Minden reménsége az sereg sokaság».9
Kis lélekszámú, fegyelmezett, élő hittől áthatott csoport eredményesen 
szembeszállhat a törökkel, mert annál a leginkább lényeges hiányzik :

«Utoljának tartja az Isten kegyelmét.»10 *
A religio emeli fenségessé a kisebbség harcát. Isten segít, aki mindig az 
egyenlőtlen küzdelemre mutatott példát:

«Góliátot meggyalázá egy gyermekkel.»11
Zrínyi szerint végtére is nem a földi győzelem a fontos. A «mártíromság» 
maga is diadal, a legmagasabb rendű. Mint az angyal mondja szigeti 
Zrínyi Miklósnak :

«Te voltál Jézusnak megszentelt hadnagya,
Ihon az Istennek az ő koronája!»12

Az e fajta győzelem, a megdicsőülés nem olyan nyomot hagy a föl
dön sem, mint a renaissance magányos emberi hírneve, hanem a nemzet 
időtlennek érzett vallásos hivatásával függ össze :

1 U. o. 281. 1.
2 U. o. 282. 1.
3 U. o. 291. 1.
3 U. o. 293. 1.
5 U. o. 294. 1.
* U. o. 283. 1.
7 U. o. 287. ].

8 U. o. 298. 1.
9 Gróf Zrínyi M iklós: Szigeti Veszedelem. 

Bevezette Négyessy László. H. n. é. n.
V. ének. 7, 1. sor.

J0 U. o. V. ének 8, 2. sor.
51 U. o. V. ének g, 2. sor.
12 U. o. XV. ének 41, 1— 2. sor.
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«...........................míg az magyar nemzet
Karddal oltalmazza az keresztény hitet,
Élni fog nevetek . . .»1

Zrínyinél a disciplina és a religio belsőleg már teljesen egyesülve, egysé
ges életmagatartást jelöl, az egyetlen formát, amelyet magyar ember 
és nemzet választhat, ha fenn akar maradni. A fölébredt erkölcsi erők 
adják neki parancsul ezt a fegyelmet, erre törekszik szenvedélyesen. 
Nemcsak gyakorlati követelmény, de transzcendens eszmény, mely 
barokk emberre mutat. De hogyan keletkezett s milyen utat tett meg 
Zrínyiig, akinél uralkodó elvvé vált?

Ha messzebb akarunk visszamenni, elérhetünk Anonymusig, aki 
Álmos vezér ajkával arra biztatja a magyarokat, hogy ne féljenek a 
kunok és rutének töméntelen sokaságától, mert a lélek, a virtus teszi 
a győzelmet, nem pedig a mennyiség. Máshelyütt kimutattuk, hogy ez 
a gondolat a hellénisztikus Nagy Sándor-regényből nyomult bele a magyar 
történetírásba és hogy a románkori renaissance gondolatvilágára jel
lemző. A barbárokkal szembenálló művelt és fegyelmezett kisebbség 
harcát korán átvitték a kereszténységre. Egyik Szent László-himnusz 
rígy ünnepli a magyar lovagság eszményét, mint aki egymagában ezre
ket futamítoít meg.1 2 Zrínyi is céloz erre, hogy a régiek ezrével zavarták 
a barbár pogányt : « ... vagy nem azoktul a vitéz magyaroktul szár
maztunk-e mi, kik kevés néppel számtalan sok ezer pogányokat kerget
tek?»3 A himnuszok fölfogásának élő hatását nem lehet lebecsülni a 
középkoron túl sem. De Mátyás király idejében a barbár tömeg és művelt 
kisebbség ellentétéhez már újabb eszmények járultak, a megelőzővel 
szoros kapcsolatban álló védőbástya-gondolat és egy klasszikus eredetű 
pontosabban liviusi gondolatpár, a disciplina és religio elve. Mátyás 
király történetírója, Bonfini, a katonai fegyelmet és vallásosságot úgy 
tekintette, mint a török elleni háború sikerének kulcsát. Erkölcsi maga
tartás és lelkesítő hit nélkül eredménytelennek érezte a küzdelmet. Bon
fini gondolatvilágában helyet nyer a régi Nagy Sándor nevéhez fűződő 
lovagi eszmény is. Mátyás király ifjúságában lelkesedéssel szívta magába 
Nagy Sándor példáit s így humanista történetírójának oka volt, hogy 
állandóan hangsúlyozza a hasonlóságot közte és a makedón hódító kö
zött.4 Anonymus a Nagy Sándor-regény alapgondolatát magyar kör
nyezetbe ültette át. Bonfini nyílt összehasonlítást tesz : «Mélyen vallá
sos volt és annyira szívén viselte Isten tiszteletét, hogy, mint Nagy Sán
dor, háborúban és békében mintegy jobbjában Isten jelképét, baljában 
a lándzsát vitte.»5 Tudni kell ehhez, hogy Mátyás király egyik pajzsán 
valóban a Krisztus-monogramm volt kivésve. íme Bonfini jellemzése 
szerint Mátyás király vallásos hős. Ugyanaz, akiből Zrínyi később meg-

1 U. o. IX . ének, 78, 1— 3. sor.
2 K özépkori ku ltú ra , 94— 95., 274. 1.
3 Az tö rök  áfium ellen való orvosság, i. h. 280. 1.
4 K ardos T ibor : M átyás k irály  és a hum anizm us, M átyás K irály  Em lék

könyv. B udapest, 1940. I I .  köt. 14., 15., 18., 32— 34. 1.
5 A ntonii Bonfinii R erum  U ngaricarum  Decades Q uatuor cum  D im id ia . . . 

per Joannem  Sambucum. F rancofurti 1581, D. IV. Lib. V III . 654. 1.
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formálja a barokk héroszt, mondván : . . .«az Isten magához vette lel
két, holott az ö bajnoka volt a földön, soha nem is vont volna kardot 
keresztyén ellen, ha az okvetlen szükség nem kényszerítette völna.»1

De Bonfini a föntebb említett összehasonlításnál nagyobb hatást 
ért el a bécsújhelyi hadiszemle leírásával. Liviusi emlékek foroghattak 
fejében, amikor pompázatosán megörökítette ezt a hadiszemlét. Vallá
sos és fegyelmezett hadsereget akart bemutatni. Mintegy megadja az 
alaphangulatot, melyet Hunyadi János fiának képviselni kellett (még 
ha nem is a török ellen hadakozott), amidőn leírásában a sereg zászlai 
között minden mást, a Hunyadi-család, a magyar nemzet és tartományok 
lobogóit megelőzve említi a keresztény hit zászlaját. Mi sem természe
tesebb, mint hogy a kereszténység zászlaja alatt felsorakozó hadsereg 
«katonai fegyelemben és szent erkölcsökben» nevelődött (disciplinam mili
tarem moresque sanctissimas). Festői mondatokat veszteget annak le
írására, hogy a sereg katonái milyen jámborul viselkednek. Bonfini nem 
látott még harcosokat, akik buzgóbbak lennének a vallás dolgaiban 
(sese religiosius agant).1 2 Meg kell állapítani, hogy már Bonfini rajzában 
szétválaszthatatlan fogalompárként jelentkezik a fékező disciplina és 
a lelkesítő religio. A kitétel nagyon megfelelt mind Bonfini egyéniségé
nek, mind pedig a magyar humanizmus lényegének.3 De éppen ez volt 
az oka annak, hogy a magyar humanizmus mintegy belső fejlődésen 
keresztül barokkba fordulhatott.

Fokról-fokra, lépésről-lépésre megfigyelhetjük, hogyan nő ki a 
-«fegyelem és hit» gondolata Bonfiniből, amíg Zrínyi barokk gondolkodá
sának alapelvévé nem válik. Már első kiadója, a besztercei Brenner 
Márton kiemelte a disciplina gondolatát. Természetes is, mert a Mátyás 
halálával bekövetkező bomlás ráterelte a figyelmet azokra az eszkö
zökre, amelyekkel a nagy király fenntartotta hatalmát. Az idegen 
zsoldosok fegyelmezetlensége, pusztításai, másrészt a hadtudomány vál
sága, melyet Machiavelli munkássága állított a figyelem középpontjába, 
a «discipliná»-t megkívántatta. így ír Brenner Márton a Bonfini kiadás 
előszavában : «Amidőn három évvel ezelőtt Brandolinus Lippusnak a 
győzhetetlen Mátyás királyhoz intézett párbeszédét kiadtam ... és 
abban a magyaroknak sok kiváló cselekedete fordult elő, némán kezd
tem szemlélni magamban nemzetünknek kezdeteit, hogy milyen eszkö
zökkel szerezték meg birtokul ezt az oly hatalmas királyságot és tar
tották meg (ugyanis a birodalmak azonos eszközökkel szereztetnek és 
tartatnak meg) és milyen okok voltak azok, amelyek következtében — 
miután Mátyás király halálától kezdve az ősök disciplinája lassanként 
megfogyott — az ország a törökök kénye kedvének engedett. . .  »4

1 Ld. M átyás k irály  életéről való elmélkedések. U. o. 263. 1.
2 A ntonii Bonfinii i. m. u. o. 643—644. 1.
* V. ö. M átyás k irály  és a  hum anizm us, 12— 20., 27— 28., 43— 49., 78— 80.,

84. 1.
4 Ld.«Quum anno abhinc te rtio  L ippi Brandolini ad  M athiam  invictissim uín 

U ngariae regem Dialogum  edidissem, m ultaque ibi de rebus U ngarorum  praeclare 
gestis occurrissem, gentis nostrae exordia tac itus mecüm coepi perpendere, quibus 
a rtibus tam  opulentissim am  regni possessionem acquisivissent, retinuissentque 
fartibus enim eisdem acqu irun tu r regna et retinentur), quibusque subsidénte
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A disciplina-gondolat mindvégig érvényesül Brenner Márton előszavá
ban. Ügy véli, hogy soha nem következhetett volna be a mohácsi 
katasztrófa, ha Mátyást lázadások és külháborúk nem kötik le, s hogy 
ha II. Ulászló a hadügyet nem hanyagolja el, ha : «A Mátyás király 
által szépen megszervezett, katonai disciplinát megőrizte volna.»1

Brenner Márton nem véletlenül tapint rá oly helyesen az előidéző 
mozzanatokra. A humanistákra jellemző általános forrásmegjelöléséből 
is kiderül, hogy korának politikai irodalmát élénk figyelemmel kísérte. 
Sőt fölveti Machiavelli egyik híres tételét : «Ezt az ellenséget ugyanis 
inkább merészséggel, mint hosszadalmas tanácskozásokkal kell elriasz
tani, bár bátor és egészséges férfiaknak azokra is elég alkalmuk lesz 
ebben az annyira gyászos háborúban.»* 1 2 Machiavelli volt az, aki ellentét
ben a kor másik nagy történetírójával, a fontolva haladó, óvatosságot 
ajánló Guiccardinivel éppen azt hirdette, hogy a cselekvő embernek 
rohammal, merészséggel, a pillanatok vakmerő és elszánt kihasználásá
val kell eljárnia. Machiavelli «virtú»-ja, erénye, amely leigázza a szeren
csét, saját kifejezésével élve, a fiatalemberek hevességét kell hogy például 
vegye.3 Azonban Brenner Márton a következő forrásutalással szakítja 
félbe meggondolásait és tér vissza Bonfinihez : «De ezekre a dolgokra 
nincs itt most idő és hely, mert tudós és kiváló férfiak és bátor hadvezérek 
ebben a tárgyban gyakran tettek kijelentéseket, írtak és írnak napról- 
napra mind többet.» 4 Amikor Brenner Márton kiadta Bonfini három 
elsődekasát (Basileae, 1553.), már el volt terjedve és jól ismerték Machia
velli «II Principe»-jét. A Bázelben tanuló Brenner Márton megismer
hette az «II Principe»-t, annál is inkább, mert ekkor még a dicséret és 
elismerés egyhangú szavába nem vegyült kárhoztatás. Agostino Nifo 
Nápolyban a «Fejedelem» rossz latin fordítását publikálta «De regnandi 
peritia» címen és egy ötödik könyvet fűzött hozzá, az egész munkát 
V. Károly császárnak ajánlva. A «Fejedelem» sok tanulsággal szolgál
hatott Brenner Mártonnak, mert tulajdonképpen Livius tételét fejti ki, 
hogy milyen módszerekkel lehet megszerezni a hatalmat és milyenekkel 
lehet megtartani. Machiavelli uralkodója is elsősorban a hadügyet szer
vezi meg. Ez legfőbb gondolata és cselekvéseinek rúgója. Brenner Már
ton politikai elmefuttatása a teljes Bonfini első kiadójánál, Zsámbokinál 
érik meg teljesen. I tt a régi tétel új mozzanatokkal gazdagodott, mert 
közben végbement a várháború, mely a magyar barokk-hősiességnek 
közvetlen példája lett. Kis várőrségek, páratlan kitartással, erkölcsi 
és katonai fegyelemmel óriási erőket állítottak meg, akár elvesztek 
végül, mint Szigetvár és Temesvár hősei, akár pedig visszaűzték a

paulatim  a M athiae regis m orte m aiorum  disciplina, Turearum  id libidini ces
sisset. . .» A ntonii Bonfinii : R erum  U ngaricarum  Decades Tres. Basileae. 1543 
E pisto la  nuncupato ria  a  2. 1.

1 L d .: «. . . si pulchre in stitu tam  a M athia m ilitarem  disciplinam  se rvasset. . . »  
U. o. a 3. 1.

2 «Audacia enim  magis quam  lentis consiliis (quibus tam en in bello ita 
funesto  fortibus sanisque sem per locus erit) hostis iste deterrendus». U. o.

9 Ld. Niccoló M ach iavelli: II Principe. Cap. 25. Befejezés.
* «Verum haec non su n t huius tem poris locique, m u lta  nam  a doctis excel- 

lentibusque viris ducibusque fortissim is in hanc rem  saepe d ic ta  scrip taque sun t 
scribunturque quotidie com plura. Ad Bonfinium redeo». Bonfini u. o.
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támadó ellenséget, mint Eger védői. A gondolkodó ember képzeletét 
megragadta ez az egyenlőtlen, de annál dicsőségesebb arány. Zsámboki 
János Eger védőit a középkori himnuszok szellemében látja : «Amaz 
végtelen sokasággal bővelkedett, és mégis evvel az ostrommal nagy 
gyalázatot szerzett magának : elárulta, hogy nem annyira a számon 
múlik a győzelem, mint amennyire a lelkek egyetértésén és a disciplina 
védi meg és terjeszti ki a birodalmakat. De ez nem történik az égiek 
segítsége nélkül.»1 Ilyen előzmény után érthető, ha Zsámboki II. Mik
sához intézett előszavában, mellyel a Bonfini kiadást bevezette, «keresz
tény discipliná»-t említ.1 2

Zsámboki János köréhez tartozott Forgách Ferenc, a kor leg- 
elmélyültebb magyar történetírója és Istvánffy Miklós, aki már Forgách 
művén is okult. Az ő műve a magyar humanizmus valamennyi gondo
latát összefogja a tridenti zsinat szellemében és a magyar barokk gon
dolkodásnak, de a vitézi életnek is mintegy példakönyve lesz. Forgách 
Ferenc sokszor szól a disciplináról és Mátyás királyhoz méri a szomorú 
jelent. Ugyan a nemzetet ma is képesnek tartja, hogy nagy vezéreket 
adjon : «Jóllehet ugyanis Mátyástól fogva a fejedelmeknek tudatlan
sága és gyávasága következtében minden disciplina megromlott s a 
külföldi nemzetek elnézték, hogy a diadalmas név elpusztuljon, azért 
mégsem annyira terméketlen Hungária földje, hogy az erényeknek 
kiváló példáit ne szülné.»3 Ma is vannak «a régi fegyelemre» (antiquae 
disciplinae) emlékeztető férfiak, mint Telekessi Imre. Nagy általános
ságban azonban a katonaság éget, pusztít, rabol büntetlenül, nincs 
rend, nincs vezér, nincs fegyelem, s ha valami győzelmet aratnak vala
hol, az inkább Isten akaratából véletlenül történik, mint disciplinából, 
vagy a vezérek bölcs előrelátásából.4 A katonai fegyelmet a zsold 
elmaradása bontja föl legjobban.5 A polgároknál a megbízhatatlanság 
és árulás mindennapos. A zsoldosok pedig «katonáskodásnak tartják 
a rablómesterséget» (latrocinium pro militia haberi) a megvédelmezendő 
nép falvait dúlják és «a rablásokat nevetve takarmányozásnak és eleség- 
szerzésnek nevezik». (Cum praedarentur pabulationes et frumentationes 
per risum vocabant.)6 Teljességgel megmagyarázható, ha Forgách sze
rint végromlásra jutottunk «miután minden fegyelem, minden isteni 
és emberi törvény elpusztult.»7 Forgách Ferenc szemében a legnagyobb

1 «A bundabat - ille m ultitudine infinita, sed tam en ex hac oppugnatione 
sum m um  dedecus suscepit. P rod id it non tam  num ero victoriam  constitui, quam  
consensu anim orum  e t disciplina defendi ac im peria prom overi. Non id tam en 
sine num ine divum». R erum  ad Agriam anno M D LI1 gestarum  brevis n arra tio  
Joannis Sambuci. E pitom e R erum  U ngariearum  . . . au to re  P e tro  R ansano, 
opera Joannis Sam buci . . A diecta est rerum  ad Agriam  etc . . . V iennae 
A ustriae. Anno 1558. a. II . (152) 1.

2 «Disciplina Christiana», Bonfinii i. m. Ed. F rancofurti. 1581. 3. 1.
3 Ld. Ghymesi Forgách Ferenc M agyar H istóriája. Pest, 1866. M onum enta 

H ungáriáé H istorica Scriptores, XVI. Lib. I. 12. 1.
* U. a. Lib. V III . 167., 175. 1. ; Lib. XVI. 346. 1. ; Lib. X II . 509. 1. ; L ib.

VI. 137. 1.
5 U. a. Lib. V. 129. 1.
* U. a. Lib. X II I . 257., Lib. V III. 166. 1.
7 « . ..o m n i disciplina, om nibus legibus divinis et hum anis s u b la tis . . .»  

U. a. Lib. X V I. 327. 1.



emberi erény az önuralom. Azt keresné polgárban és katonában. Sze
retné a disciplinát, a szervezett államot, a kötelességteljesítő alatt
valókat : «Disciplina cum politica, tum militaris.»1 Pedig Isten bünte
tése is azért van az országon, mert a szegény parasztokat a katonaság 
olyan istentelenül gyötri.1 2 Jól tudhatja mindenki, hogy a török nagy 
tömegeket szeret kevesekkel szemben hadbavetni. Evvel a módszerrel 
szemben csak egyetlenegy dolog hatásos «a disciplina és gyakorlat.»3

Forgách Ferenc azonban nemcsak spontán megfigyelésekre támasz
kodik, midőn a disciplinát ennyire átgondoltan alkalmazza. A korabeli 
tudomány kifejezéseit használja. Elég nagy francia műveltsége volt, 
melyet Bécsben módjában állott Zsámboki könyvtárából állandóan 
gyarapítani. Kezébe juthatott itt a disciplina-gondolat legfőbb forrásá
nak, Polybiusnak többek között egy franciaországi kiadása, mely Zsám
boki könyvtárkatalógusában ezt a sokatmondó címet viseli: «Polybius 
de domestica militarique disciplina graece, Parisiis, 1539.»4 Jól ismerte 
természetesen, mint az eddig említettek valamennyien a régi disciplinát 
visszakívánó Liviust, Polybius latin tanítványát. Kétségkívül a disci- 
plina-gondolatot tudományos rendszerré Jean Bodin emelte, de már előtte 
is találkozunk másoknál vele. Például Pietro Bizari olasz humanistának 
egyik művében («De optimo principe»), amely Erzsébet angol királynő
höz volt intézve «bellica disciplina»-! ’majd pedig «priscinae bonitatis 
disciplina»-t említ.5 Bodinnél a híres «Methodus -ban mindez szétter
jeszkedik. Már előszavában is szóba hozza azokat a népeket, amelyek a 
polgári életben és hadtudományban «militari urbanaque disciplina» 
kitűntek. Előfordul műve folyamán, hogy a tudományok össszeségét, 
mintegy élettapasztalatok összességét «omnis dis'ciplina»nak nevezi.6 
Egészben véve a teljes politikai magatartásról, illetve az emberi 
cselekményekről azt mondja, hogy azok : «polgári, házi és erkölcsi 
disciplinára oszlanak : az egyik megtanít önuralomra, a másik a 
család kormányzására, a harmadik az állam vezetésére.» Szándékosan 
terjeszti ki a disciplina fogalmát a szaktudomány köréből. Például: 
«Polgári disciplinának nevezem nem mint legtöbben a jogtudományt, 
jóllehet az egy része, hanem mindazon tudományoknak és emberi cse
lekvéseknek irányító törvényszerűségét, amelyeknek három fejezetük 
van, uralkodás, tanácsadás, végrehajtás.»6 Forgách Ferenc sokat han
goztatott önfegyelme, majd politikai és katonai disciplinája ezekre a 
forrásokra : magyarokra, külföldiekre és klasszikusokra támaszkodik. 
A Forgáchnál rendeződő gondolat egyszerre több helyütt, külön és

1 U. a. Lib. V II. 158. 1.
2 U. a. Lib. VI. 146. 1.
3 <<Sed ultim a oppugnatione quae fu it Nono Septem bris, apparu it, quid 

valeat m ultitudo  adversus paucita tem  e t quid  item  disciplina e t usus». U. a. 
Lib. X X . 436. 1.

1 Ld. Gulyás Pál : B ibliotheca Joannis Sambuci. Sám boky János könyvtára . 
B udapest, 1941. No. 1966. 328. 1.

5 Ld. P e tri Bizari V aria Opuscula, Venetiis, 1565. 13a., 40b. 1.
8 Ld. Joannis Bodini M ethodus ad facilem historiarum  cognitionem, Parisiis, 

1568. (3b.) és 4. 1.
1 U. a. i. m. 24., 25. 1.
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egymásbafonódva alakul és egy, a történelem akkori szakaszában meg
nyilvánuló egyetemes törekvésnek ad tudományos kifejezést.

Forgách Ferenc figyelmét nem kerülte el a várháború tanulsága és 
annak két nagyszerű, de szomorú kimenetelű mozzanata sem, Gyula és 
Sziget védelme. Szerinte a régi birodalom utolsó két oszlopát semmisí
tette meg a török áradat. Sziget pusztulását így fejezi be : «Ez volt a 
vége a kereszténység két erődítményre és fegyverekre egyenlő kulcsá
nak, mert Magyarországnak, ha a régi birodalmat vesszük számba, 
már bizony csak a csonkja volt meg»1 Szigetvár védelme Forgách Ferenc
nél több a valóságnál, jelkép. Sziget ostroma az egyidejű historiás éne
kekben, melyek a végvárak katonáinak Írattak és az újságlapokban, 
melyek németeknek, olaszoknek, franciáknak szolgáltak hírekkel, már 
meghaladta a helyi fegyvertény jelentőségét. A «História az Szigetvárnak 
veszéséről» című történeti énekünk így az ország «oltalmának» és Bécs 
«erős paizsának» tekinti Szigetvárt.1 2 A hősi énekeken alapulnak a későbbi 
epikus és történeti földolgozások, Forgách Ferenc idevágó része és a 
neki ajánlott «Ruinae Pannonicae» (1571), a szász, Christianus Schesaeus 
humanista eposza. Ha Magyarország Európa védőbástyája, akkor a 
szász humanista költeményében Zrínyi vára és a szigeti hős veszi át ezt 
a szerepet. Kis eposza Vergilius-i mintára a hősköltemények világába 
emeli az eseményeket.3 De ő már Forgách Ferenc művét is használja. 
Schesaeus munkáját tizenhárom évvel követte Karnarutich Bernardin 
horvát költő «Szigetvár elfoglalása» c. négyénekes eposza. A szerző a 
dalmát írók eleven irodalmi életet élő csoportjába tartozik, ismeri 
Tassót, de Schesaeustól is tanul.4 A szigeti várvédelem egyetemes rangra 
emelését befejezte az a költeményes kötet, amely 1587-ban Wittem- 
bergben jelent meg, «De Sigetho Hungáriáé propugnaculo a Turca anno 
Christi 1566 obsesso et expugnato. . .»5 Az emlékkönyv keletkezésé
nek családi okai voltak. Forgách Ferenc történetíró bátyjának, Zsig- 
mondnak második felesége a szigeti hős leánya volt, Zrínyi Katalin. 
Az ő költségén és lelkesítésére fiainak tanára, a wittembergi Petrus Albi
nus Nivemontanus állította össze a kötetet. A mű Szigetvár ostromáról 
két latin történeti munkát (Forgách Ferenc, Budina Sámuel) s mintegy 
ötven Zrínyit dicsítő költeményt foglal magában. Az emlékkönyv a 
törököket Isten büntetésének tartja a magyarságon, Szigetet az ország 
védőbástyájának tekinti és Zrínyi Miklóst antik példákra végzetes 
hősnek vallja, akinek koszorút az ég ad. Szemmellátható, hogy a védő
bástya-gondolat új, hatalmas példára talált, és így emelkedett gyorsan 
Sziget védelme eposzi fenségre. Zsámboki János történeti köre, amely 
oly érzékenységgel figyelte a magyarság élet-halál harcát, tovább vitte az 
immár irodalmi témát a későbbi barokk földolgozás, Zrínyi eposza felé.

1 Forgách Ferenc i. m. Lib. X V I. 325— 326. 1.
2 Ld. «História az Szigetvárnak Veszésséről». RM KT. V II. 310. 1.
3 V. ö. Hegedűs Is tv án  : A nalecta recentiora. B udapestini, 1906. 299— 320 ,1. ; 

Écsy Ö. Is tv án  : Sziget vára  és Zrínyi a m agyarországi la tin  költészetben. K apos
váro tt, 1935. 37— 58- 1-

4 V. ö. H ajna l M árton : K arnaru tich  és a  Zrinyiász. Egyetem es Philologiai 
Közlöny. 1905. 115— 120.

5 Ld. A nalecta Recentiora, 301., 321— 365.1. ; Écsy Ö. István  i. m. 11— 3 5 .1.
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Zsámboki János különálló történeti dolgozatot írt «Nicolaus comes 
Zrinius» címen, melynek mindezideig egyetlen ismert kézirata a párizsi 
«Bibliothéque Nationale»-ban található. A mű ismertetője tartalmát úgy 
jellemzi, hogy Zrínyi életét és történeti jelentőségét fejtegeti, mint aki a 
keresztény civilizáció nagy védelmezője volt.1

Zsámboki tanítványa, Istvánffy Miklós azután messzeható módon 
fogalmazta meg és vitte tovább mindazt, amit eddig «fegyelemről és 
hitről» mondottak, és amit ennek gyakorlati példájáról Szigetvár védel
méről költők és írók az utókorra hagytak. Istvánffy Miklós, miután 
leírta az óriási méretű hadikészülődéseket Sziget körül, világrészek össze
csapásának tünteti fel a harcot, megállapítja, hogy «a bizonytalan 
kimenetelű harcban Európa és Ázsia dühös fegyverekkel és lélekkel 
készült összecsapni».1 2 Mindaz, amit az ostromról mond, prózában föl
oldott eposz. Zrínyi Miklóst ábrázolva meg akarja mutatni az igazi hőst. 
Egyszersmind reábízza politikai terveinek és véleményeinek kimondá
sát. Művének elemzése különben is arra a meggyőződésre vezet, hogy 
eszményi példákat akar a küzdő nemzet elé állítani, a török kiűzésére 
akar buzdítani. Ebbéli fölfogását és a megváltó fejedelemről való gon
dolatát nyiltan kifejti. A török kiűzésének módozatát Zrínyi Miklós 
ajkára adja. Zrínyi a töröknek hatvanezer főre becsült törzshadseregé
vel szemben hatvanezer főnyi keresztény hadsereget akar állítani, mely 
felerészben gyalogos, felerészben lovasság legyen. Idegeneket is alkal
mazna, de az úgynevezett palotás lovassággal, a török hadsereg színe- 
virágával szemben a magyar lovasságot használná.3 Érdekes, hogy az 
Istvánffy által ajánlott hadsereg azonos avval a hadseregtípussal, amelyet 
Machiavelli «soldati misti»-nek nevezett. Machiavelli ezt a típust többre 
tartotta az egyszerű zsoldos seregnél, vagy az idegenből kért segéd
csapatoknál, de sokkal rosszabbnak a nemzeti hadseregnél.4 Mindenesetre 
könnyen támad az a kérdés, hogy Istvánffy miért nem a tiszta nemzeti 
hadsereget ajánlja, amelyet Machiavelli is a legjobbnak tart? Határo
zott választ nem lehet rá adni, de valószínű, hogy az általános helyzet
nek és az ő egyéni helyzetének így felelt meg. Istvánffy Miklós a királyi 
Magyarország alnádora s császári tanácsos, aki az egész mű menetében 
lojalitással viseltetik az uralkodó család hadi ténykedéseivel és politikai 
elhatározásaival szemben, nem rekeszthette ki a király személyével 
együttjáró birodalmi hadsereget a vállalatból, annál inkább, mert talán 
nem bízhatott a tisztára magyar hadsereg megszervezésében és begya
korlásában. Hiszen az ifjabb Zrínyi Miklós is érezte, hogy vakmerő 
dolgot mond ki, amikor a török kiűzését csupán magyar hadsereggel 
akarja véghezvinni, olyan hadsereggel, amelyet előbb megszerveznek 
és begyakorolnak.5 Sőt Istvánffy Miklós magát a fölszabadítást is az

1 E. Bach : Um hum aniste hongrois en France, Jean  Sam bucus et ses re la 
tions littéraires (1551— 1584). É tudes Fran5aises publ. p ar l ’In s titu t Frangais de 
l ’U niversité de Szeged, V. Szeged, 1932. 64. 1.

2 Nicolai Isthvanfi P annoni H istoriarum  de Rebus Ungaricis, L ibri X X X IV . 
Coloniae Agrippinae, 1622. Lib. X X III. 478. 1.

* U. a. Lib. X X II, 439—441. 1.
* Niccolo M achiavelli i. m. cap. V III.
5 «A?. Török Áfium ellen való orvosság». P rózai m unkái, 280— 288. 1.
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uralkodócsaládtól várta. Egész művének fölépítése erre enged követ
keztetni. És nyílt kijelentést tesz róla, midőn így ír, «Hihető, hogy ezek 
az iszonyú gazságok haragították meg a nagy Istent, ki megtagadta, 
hogy hadaink győzzenek és azt meg is fogja tagadni ezután is, hacsak 
végtelen jósága meg nem ajándékoz bennünket egy dicső és buzgó 
császárral, ki megújítva a régi megromlott hadi fegyelmet s a katonák 
iszonyú gonoszságait meggátolva és büntetve a végzetet kiengeszteli, 
a szegény, ártatlan népet megvédi, kapzsiság és nagyravágyás nélkül 
minden erejét csak a barbár ellenség legyőzésére fordítja».1 Ezt a kijelen
tést közvetve és közvetlenül nyilvánvalóan Machiavelli sugalmazta.

Az «II Principe» ódái szárnyalású buzdító befejezését már Istvánffy 
előtt alkalmazták a magyar viszonyokra olyképpen, hogy ez a királyi 
kancelláriában nagyon is ismert volt. Berzeviczy Márton Padovából 
hazajövet 1572-ben a királyi kancelláriában megjelenik Liszti János 
veszprémi püspök előtt és annak asztalán megtalálja Kovacsóczy Farkas 
imént kinyomtatott beszédét. Fitymálva szól hűséges barátjáról és 
padovai iskolatársáról, amely fitymálás egyáltalán nem válik javára.1 2 
Ebben a beszédben Kovacsóczy Farkas búcsúztatja a hazatérő Berze
viczy Mártont. Eleven képet ad a tanulmányokat befejező szokásos itá
liai utazásról. A megszemélyesített Itália buzdítja, hogy térjen vissza 
«dulcissima patria»-jába. Láthatja, hogy a török milyen veszedelmeket 
zúdít Magyarországra, működjön tehát közre a törökellenes szövetség
ben. A haza hálás lesz érdemeiért egy esetben : «ha egész lényeddel 
rajta leszel, hogy mindazt, amit szavakkal, figyelmeztetéssel, s a rábeszé
lés minden eszközével nyújtani tudsz, arra fordítsad, hogy férfiaink 
megemlékezve régi, ősi erényükről, most, most sebes lélekkel fegyvert 
ragadjanak s az olaszoknak bölcs tanácsait és kéréseit ne vessék meg. 
Ismered már Itáliát, lelkében és kívülről. Látod kincseit, látod hőseit, 
látod lelkesedését, elgondolhatod, hogy elérkezett az az idő, amelyről 
az olasz vates énekli :

«Virtu contra furore,
Prenderá Farmé : e fia’l combatter corto :
Che l’antico valore
Negli italici cor non é ancor morto.»

Ha ilyen erősségekre támaszkodtok, ilyen nagyreményű és virtus
sal bíró férfiak vagytok, ki nem követ benneteket szívesen. Térj hát 
hazánkba szerencsésen és tudd meg, hogy minden becsületed és dicső
séged az ő üdvében és sérthetetlenségébe van vetve.»3 Kovacsóczy Farkas 
tehát már magyar viszonyokra, a magyar tárgyaló politikusokra alkal
mazta Machiavelli kitételét a megváltó fejedelemről. Istvánffy még 
közelebb van az eredeti formához. Mert Machiavelli sem politikai 
tanácsosokra, de fejedelemre áhítozik, aki az olasz nemzet felszabadítására

1 Istvánffy  i. m. Lib. X X V III. 648. 1.
2 V. ö. Veress E ndre : Berzeviczy M árton. B udapest, 1911. M agyar T örténe ti 

É letrajzok, 27. évf. 67. 1.
* Ld. O ratio  in discessum M artini Berzevicéi Pannonii ex Studio P atav ino  

in patriam . A Volgango Kovaciocio Pannonio Conscripta. (Velence, 1572.) B2b— 
B2C. 1.
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«Istentől rendeltetik», hogy azután megváltsa «ezektől a babár kegyet
lenségektől és szemtelenkedésektől.»1 Ez a valaki föl fogja ébreszteni a 
«virtú militare»-t, új szervezetet fog adni, új hadsereget fog teremteni, 
«teljesen olasz hadsereget» és a saját hadsereggel ki fogja hajtani a bar
bárokat. Machiavelli fejedelmének egyetlen és legfőbb ténykedése a 
hadsereg szervezése és fegyelme : «Tehát a fejedelemnek nem szabad, 
hogy más gondja legyen, hogy mást tekintsen mesterségének, mint a 
hadi mesterséget, annak rendjét és fegyelmét.»1 2

Istvánffyból a megváltás jóslatát és az új hadsereg gondolatát, a 
disciplina teljes romlása váltotta ki. Művének bevezető szavaiban össze
gezi és alaptétellé emeli mindazt, amire a humanista történetírás Mátyás 
halála óta mint eredményre juthatott : és pedig, hogy Mátyás király 
halála a magyar történelemnek választóvonala, amely előtt megfelelt 
hivatásának a kereszténység védelmének, utána pedig «a fegyelem és 
hit» lehanyatlása következtében mindent elveszített. Istvánffy szövege 
világosan beszél: «Pannonia királysága mióta fölvette a keresztény 
hitet, mindig nemes és hatalmas volt. Hosszú időn át védelmezte fegy
verrel a keresztény közösséget a barbárok betörései ellen, míg nem min
den dolognak szertelen elhanyagolása, véres belső párt viszályok és a 
különféle pártok törekvése miatt abba a végveszélybe jutott, hogy 
elveszíti szabadságát, megmaradását. Mert amikor a kiváló s vitéz 
Mátyás király ki ellenségeit és ellenfeleit fegyveres erővel megfékezte, a 
lengyeleket és cseheket eltávolította a határok közeléből, Bajazidot, a 
törökök fejedelmét békeföltételei elfogadására kényszerítette, a végzet 
akaratából viruló élete derekán itthagyta megszilárdított országát : 
Pannonia előkelői és nemesei nem törődtek semmi mással, csak saját 
hasznukkal és kapzsiságukkal, minthogy a nyugalomban és békében 
annyira elrenyhült testük, lelkűk, hogy megfogyott bennük lassan a 
katonai fegyelem és a hit. Noha ellenség fenyegetett szárazon és vízen, 
senki sem foglalkozott a közügyekkel, de hagytak mindent gyáván és 
tétlenül ; a királyi tekintélyt és a hivatali tisztségeket nem a köz javára, 
hanem saját hasznokra fordították, és így a hatalmas államot elsilányí- 
tották. Hogy pedig minél jobban megereszthessék önkényüket és pazar
lásukat, mikor Mátyást a halál váratlanul meglepte, a többi trónkövete
lőket, sőt köztük magát Corvin Jánost, Mátyásnak házassága előtt szü
letett fiát mellőzték és a trónt a nyugalomra és tétlenségre vágyódó 
Ulászlónak, Kázmér lengyel király fiának ajánlották föl, ki akkor a 
cseheket kormányozta.»3

Amit Bonfini írt Mátyás király seregéről, amit Brenner Márton 
mondott a disciplináról és annak hanyatlásáról, amit Forgách Ferenc 
vallott az állami élet disciplinájárói és Mátyás királyról, aki szerinte a 
keresztény Európát védte a barbárság ellen,4 s végül ami úgyszólván 
közmeggyőződéssé lett, hogy Magyarország a kereszténység védőbás
tyája, Istvánffynál mind egyesül és világos foglalatot nyer. Magyar-

1 Niccolö M achiavelli i. m. cap. X X V I.
2 «Deve adunque un principe ne a ltro  pensiero, ne prendere cosa alcuna 

per sua a rte  fuora della guerra e ordin i e disciplina di essa». U. a. i. m. cap. XV .
3 Istvánffy  i. m. Lib. I. i. 1.
3 Ld. Forgách Ferenc i. m. Lib. X IX . 423— 425. 1.



ország virágzását a kereszténység fölvételétől számítja s a hit következ
ményének tünteti föl. A magyarság hitének bizonyítékául fogja föl, 
hogy védte a keresztény közösséget a barbárok betörései ellen. A magyar
ság teljesítménye fegyelmen és hiten alapszik, mint ahogy hanyatlása 
is ugyanezen okok hiányának tulajdonítható. Istvánffyt ezen felül meg
ihlette Livius művének nevelő célzata, fölragyogtatni a régi korok 
erényeit a jelen sivárságában, bár a római író reményevesztettebb : 
«Labente deinde paulatim disciplina, velut desidentis primo mores 
sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tum ire coeperint 
praecipites, donec ad haec tempora, quibus nec vitia nostra, nec remedia 
pati possumus, perventum e s t . ..» Valamivel később pedig : «.. .nuper 
divitiae avaritiam et abundantes voluptates, desiderium per luxum 
atque libidinem pereundi perdendique omnia invexere.»1 Istvánffynak 
azt a következtetését, hogy a romlást a béke okozta, Liviusból is le lehet 
vonni. De a magyar történetíró első mondatainak szerkezete, mely a 
lejtőn való süllyedés gyors és lüktető menetét adja, jobban hasonlít 
Tacitus «Annales»-ének kezdetéhez, aki a békében ernyesztő, jellemből 
kiforgató tényezőt fedez föl, és Augustus könnyű sikerét avval magya
rázza, hogy a polgárháborútól fáradt emberek vágytak «a nyugalom 
édességére», és inkább akarták «a biztos jelent, mint a veszélyes multat.»1 2 3 
Egyébként Martin Fumée 1594-ban megjelent «Histoire des troubles de 
Hongrie» c. munkája is a nyugalmat és a békét tartja Mohács okának.2

Amidőn Istvánffy a «fegyelem és hit» fogalmát mint kiegészítő 
tényezőket egymáshoz kapcsolja, olyasvalamit fejleszt a humanista 
hagyományból, mely immár a barokk magatartással azonosul. Nála 
tűnik föl először a világos, pontos megfogalmazás. A hitet nem is valami 
elvont fogalomként értelmezi. Az ellenreformáció híve, «a régi hitet» 
kívánja vissza. A reformációban fegyelembontó tényezőt lát, a régi 
vallásos és katonai disciplinát együtt siratja : « .. .pollutis antiquae et 
sincerae religionis placitis, corrupta militari disciplina, vitiatis moribus 
nemo iam hominum, nemo dei immortalis verecundiam habeat. . .  »4 
Istvánffy vágya és ítélete nyilvánvalóan összefügg a tridenti zsinat erő
feszítésével : a katolikus vallás fegyelmét és hatóerejét visszaállítani. 
Azonban jó ideje már a köztudatban kellett élnie Európaszerte az 
ilyen természetű vádaknak. A hugenotta jogász, Francis Hotman, 
akinek egyik műve, a «Francogallia» nem kis szerepet játszott Forgách 
Ferenc olvasmányai között, egy 1558. január 11-én írt levelében nagyon 
aggódik egyesek miatt, akik a «religio et disciplina»-t megzavarva 
esetleg a «papistica conturbatio et confusio»-t akarják visszaállítani».5 
Számára tehát Calvin hite jelenti a fegyelmet és a régi hit a «zűrzavart».

1 Ld. T iti L ivii ab  urbe condita  libri. Lipsiae, 1874. BTG 2. 1.
2 P. Cornelii Taciti. Ab excessu Divi A ugusti L ibri I—VI. c. 2. Ed. G. Né- 

m ethy Budapestini. 1894. 5. 1.
3 V. 0. G yőry Tános : A kereszténység védőbástyája. Minerva, 1933. i n ,  1.
* Ld. Istvánffy  i. m. Lib. 33., 818. 1.
5 Ld. Francisci e t Joannis H otom anorum  patris  ac filii e t clarorum  virorum  

ad eos epistolae. Am stelaedam i, 1700. 11. 1. ; ebbe a gondolatkörbe vág M agyari 
Is tv án  és Pázm ány P éter v itá ja . V. ö. T uróczi-^Trostler József : Az országokban 
való sok rom lásoknak okairól. Minerva, 1930. 233— 251. 1.
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Úgy látszik, külföldön a XVI. század negyvenes-ötvenes és hatvanas 
éveiben a káoszból való kijutás, a hit és rend vágya általános a szemben
álló küzdő feleknél.

A barokk kort előkészítő, rendező zsinatnak, a tridenti zsinatnak 
szelleme nem elhanyagolható momentum Istvánffy lelki fejlődésében. 
Sőt mintegy ez adja meg a gondolati alapot, amelyre történeti művelt
sége épül. Közvetlen környezete, mestereinek és barátainak köre 
tevékenyen részt vett a zsinatban. Az új szellemnek Magyarországon 
éppen a pozsonyi magyar kancellária kis köre a letéteményese, amelyből 
az ellenreformáció kiindult. Istvánffy Miklós pártfogójának, Oláh Mik
lósnak szerepe az ellenreformáció megindításában eléggé közismert. 
Draskovich György, Istvánffy másik pártfogója, továbbá egykori iskola
társa, Dudith András mind kiveszik részüket a zsinatból, nemkülönben 
a vele ugyancsak baráti viszonyban álló Gregoriáné Pál.1 Istvánffy egyik 
költeményében, melyet Telegdi Miklósról és Radéczi Istvánról írt (Nagy
szombat, 1566. január 25.) nemcsak elegáns verseikért dicsőíti őket, 
hanem egyházjogi és teológiai tanulmányaikért is.1 2 Ők is a humanista 
egyházatyákat olvasták, mint a renaissance kezdetének egyházi huma
nistái. Ügy látszik, ezek a források jellemzően az átmeneti idők hidjai. 
Érdekes, hogy Istvánffynak éppen nagyszombati tartózkodásával függ 
össze első zsoltárparafrázisa (1567. okt. 1.). Tulajdonképpen két huma
nista stílusban átdolgozott zsoltár maradt ránk tőle, a 29. és a I I 3-3 
Lengyelországi követsége alkalmával 1588-ban fölhasználta az alkal
mat, hogy elzarándokoljon a régi magyar kegyhelyre Czenstochowába 
és himnuszt írjon Szűz Máriához. (Hymnus in Deiparam Virginem.) 4 
Krakkói tartózkodására Szent Szaniszlóhoz intézett ódájában emlékezik.5 
Mint vallásos költő azt a irányt követte, melyet a zsoltárok parafrázisá
val Itáliában ez időtájt Mare Antonio Flaminio és mások képviseltek, a 
vallásos ódaköltészet terén pedig Jacopo Sanazzaro kezdeményezett. 
Marcantonio Flaminio zsoltárparafrázisainak kiadása, továbbá rövid, 
prózai fejtegetései a zsoltárokról, éppen abban az időben voltak újdon
ságok, mikor Istvánffy Padovában tanult. A zsoltármagyarázatok 1554- 
ben a közeli Velencében jelentek meg, szerzőjüknek pedig egyéb, magyar 
vonatkozásai is voltak, még fiatal korában megírta Boldog Mór életét.6 
A magyaroknak és különösen Istvánffynak kedves padovai tanára 
Marco Mantua Benavides későn bár, de maga is hódolt a kor divatjá
nak, amennyiben zsoltárparafrázisokat írt7 Hogy pedig Istvánffy ekkor

1 V. ö. F raknói Vilmos : M agyarország összeköttetései a róm ai Szentszékkel. 
Budapest, 1903. I I I .  köt. 98— 140. 1. ; Szemes József : O láh Miklós. Esztergom , 
1936, 45—55 h ; Zipser Sándor : D ud ith  A ndrás a tr ie n ti zsinaton. Budapest, 
1938 ; Fényi A ndrás : Telegdi Miklós. B udapest, 1939.

2 Nicolai Istvánffy  Carm ina ed idit Josephus H olub-Ladislaus Juhász. 
Lipsiae, 1935. BGT. B ibliotheca Scriptorum  Medii Recentisque Aevorum, No X X X . 
pp. 25— 26 ; D raskovich G yörgy tr id e n ti szerepléséről u. o. No X X X V III, p. 30.

3 Ld. U. o. No. X L. 35— 37. 1., No X L V II, 38— 39- 1.
4 U. o. No L V III. 43—44. 1.
5 U. o. No L IX . 45.
6 V. o. Girolamo T irab o sch i: S toria della le tte ra tu ra  ita liana. N. Ed. Firenze, 

1812. Tom. V II. P arte  IV . 1410— 1422. 1.
7 V. ö. A ntonio Valsecchi : Elogio di Marco M antua Benavides. Discorso
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ismerte meg Jacopo Sanazzarót is, arra nyilvánvaló bizonyítékot ad 
avval, hogy padovai tartózkodása alatt annak egyik pásztorversét 
görögre fordítja (1555). Későbbi költészetében is gyakoriak a Sanazzaro 
módjára írt pásztor költemények.1

Ez volt az a szigorúan vett környezet, amelyben Istvánffy honfi
társai buzdítására megalkotta reprezentatív történeti művét. S egyál
talában nem lehet véletlennek tekinteni, hogy a munkát Pázmány Péter 
adta ki. Az 1622-i kölni kiadásban a nyomdász előszava található. E sze- 
szerint Pázmány őrizte a kéziratot, de ő akarta elsősorban közzétételét 
is.* 1 2 Nem annyira mint főkancellár kezelte ezt az örökséget, hanem 
mint jóbarát. Istvánffy végrendeletben bízta reá munkáját : «mint aki 
jóindulata és bizalma, valamint tanulmányaiknak és egyéniségüknek 
kölcsönös harmóniája és teljes hasonlósága következtében legbensősége
sebb barátja volt.»3 Pázmány személye volt a kapocs a magyar múlt és 
ifjabb Zrínyi Miklós között. A nyomdász előszava Istvánffy rövid élet
rajzát is adja s méltán hangsúlyozza, hogy a szerző fegyverforgatásban 
töltötte ifjúságát, Sziget várában Zrínyi Miklós keze alatt : « .. .a hérosz
nál, aki sok más dolognál fogva, de főként azért lett nagyhírű, mert 
szilárd tűréssel állotta Sziget ostromát».4 Pázmány az ország fölszabadí
tására nevelte gyámfiát, és így adta kezébe néhai jóbarátjának munká
ját, amely a fiatal Zrínyi ősének dicsőségét is hirdette. Jó tanítvány 
volt, belemerült Istvánffy, Bonfini és mások olvasásába. Istvánffynál 
és a Szigetvári emlékalbumban nyiltan kifejtve állott a «Szigeti Vesze
delem» külső cselekménye,5 e végvár nagy szimbolikus jelentősége, a 
nemzeti hadsereg eszméje, a hit és disciplina fogalma, Mátyás király 
és Szigeti Zrínyi Miklós ragyogó példája, Isten kiengesztelésének gon
dolata. Zrínyi volt az a nagy lángelme, aki mindent összegezett, az erőt
lennek erőt adott és maradandóan kifejezte, elsőnek, a magyar renais
sance örökségéből az új barokk életformát. Hogy gazdag örökséget 
vett birtokába, az nem kisebbíti nagyságát és személyiségének mindent 
felolvasztó és újraformáló erejét, de megmagyarázza föllépésének tör
téneti lehetőségét és szükségszerűségét.

inaugurate. Padova, 1839. A m unka végén fölsorolja Marco M antua Benavides 
m űveit, köztük  No L X V II. Psalm orum  exquisita  paraphrasis, qua studiosi 
sacrarum  literarum  diligenter in fide exercentur. P atav ii, 1577. (Nem tu d ta m  
ráakadni.)

1 Nicolai Istvánffy  Carm ina, No 57a. és 57., 43. 1. ; Pásztorköltem ények, 
No 16— 17., 2 2 .1. No 19— 24. 22— 2 4 .1. No 28— 29. 24— 2 5 .1. No 45—46. 37— 3 8 .1.

2 Nicolai Isthvanfi Pannoni H istoriarum  de rebus Ungaricis libri X X X IV .
2 a. 1.

3 « . . .  amico sum m a benevolentia, necessitate m utuaque studiorum  e t 
ingeniorum  harm onia sim ilique conformi tä te  sibi coniunctissimo testam ento  
legavit». U. a. i. m. 3a. 1.

4 J .  a. i. m. 2b. 1.
6 A Szigeti Veszedelem cselekménye és Istvánffy  viszonya v. ö. Thury, 

József : A Zrinyiász. Irodalom történeti Közlemények, 1894. 129— 136., 261— 298. 
passim, 385— 397. passim. 1.
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I I I .

«A világi scéna»

A törökellenes küzdelmek és várháborúk a XVI. században az 
állandó heroikus magatartás magaslatán tartották a nemzetet. A his- 
tóriás énekek, eseményeket megéneklö krónikák szerte az országban 
lelkesítették a küzdőket és mintegy emelték a hősi küzdelem tudatát. 
Ugyanakkor azonban a védőbástya-fogalom elterjedése mellett egy 
másik közhiedelem is támad, amely már a nagy tömegek korokon felül 
álló történetszemléletét hirdeti. A nép mindenütt és mindig a nagy 
csapásokat isteni büntetésnek tulajdonította valami bűnért. A XVI. 
században valóságos közös bűntudat keletkezik, melyet a históriás 
énekek biblikus párhuzamai is tápláltak.1 A katolikusok és protestánsok 
egymást vádolása mellett hatalmas korjelenség az önvád. Mutatja az 
erős erkölcsi öntudat feltörését. A korhangulat két alapvonása a hősies 
elszántság, amely az élet és vagyon bizonytalanságát és az állandó 
fenyegetettséget követte, s a mély bűntudat, amellyel az állapotokat 
tekintették, együttesen feszült és komor hangulatot teremtettek mind
azoknál, akik képesek voltak az eseményekbe belelátni és gondolkodni. 
A komor szerepek vállalásának kora volt.

A szerepvállalás, mozgalmas feszültség, erkölcsi és metafizikai 
érdeklődés készítette elő az európai barokk egyik leghatalmasabb gon
dolatát, mely mintegy életfölfogását is élesen megjelöli, a «világszín
padot». Calderon «Nagy Világszín játéka» után a XVII. században 
terjed el az életnek olyatén fölfogása, hogy az hatalmas színjáték és 
színpad. Ezt kiegészíti a művészi gondolkozás színpadszerűsége és re
prezentatív volta, a templomnak, mintegy fenséges színpadnak a föl
fogása.1 2 Egyszersmind azonban jellemző, hogy a barokk teremti meg 
központosító törekvései következtében az énekből és prózából, zenéből 
és szövegből álló egyetemes drámát, az operát. Jóllehet a barokk szín
házból egyáltalán nem hiányzik a tragikus tisztulás, mint végbefejezés, 
talán még jellemzőbb optimisztikus világszemléletére a hős apotheózisa, 
égbeemelkedése. A barokk világszemlélet és színház egy nagyarányú, 
pompázatos, de epikus színpad. Olyasvalami, amely a sors kényszere 
következtében alapos előfeltételekre tekinthetett Magyarországon. Bár 
ezek az előfeltételek még egy barokk előtti korszakra jellemzőek. Egé
szen konkrét bizonyítékaink vannak arra, hogy öntudatos színpadszerű, 
de tragikus fölfogása keletkezett a történelemnek, amely ifjabb Zrínyi 
Miklós optimisztikus fölfogásában jutott el a barokk szellemű feloldás
hoz. Egyszersmind talán lehetséges lesz a világszínpad gondolatának 
európai kialakulásához némi adalékokkal hozzájárulni, amennyiben — 
ha nem is tagadjuk benne a spanyol szellem döntő részvételét3 — vég
eredményben Padovára visszük vissza a gondolat első megnyilatkozásait.

1 A b ű n tu d a tra  Id. B enda K álm án : A m agyar nem zeti h iv a tás tu d a t tö r té 
nete a  XV— X V II. században. B udapest, 1937. 39—64. 1.

2 A világszínpad fogalm át D agobert Frey, H. Schaller és m ások szűkebb 
alkalm azása u tán  elm életté fejlesztette s a  korra ta láló  m ódon jellemzőül alkal
m azta Angyal E ndre : T heatrum  m undi. Budapest, 1938. M inerva-K önyvtár, 118.

3 V. ö. Angyal E ndre i. m. 50. 1.
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Forgách Ferenc a XVI. századnak legnagyobb magyar történet
írója Tacitus példájára bocsánatot kér olvasóitól, hogy a történelem, 
melyet előad, nem lesz mulatságos. Forgách azonban még Tacitust is 
túlszárnyalja : «Félek, hogy a legkisebb mértékben sem tudom elérni 
azt, amit minden korok és minden nép történetírói elértek, akik egyéb 
kiváló erényeiken túl még abban a szerencsében is részesültek, hogy nem 
volt annyira szomorú és siratnivaló tárgyuk, hogy azt néha vidám és 
kellemes mozzanatokkal ne tudták volna váltogatni s evvel a változatos
sággal az olvasókat lekötni. De nekünk úgyszólván minden ellenkezően 
történik. Hiszen mi nem is annyira történetet írunk, mint a csapásokat 
siratjuk, mit egyetlen és állandó végzetünk ránkbocsájt.»1 Forgách Ferenc 
történetírása a szó legszorosabb értelmében tragikus. Híven tükrözi a 
XVI. század művelt embereinek közhangulatát. De annál komolyabb 
meggondolásokon alapszik, az ok és okozat összefüggésein. Forgách 
Ferenc eszményi államnak Mátyás király művelt és békésnek tartott 
hatalmas birodalmát vallja. Ez az ország a belső és külső fegyelem s a 
műveltség országa volt. S akik ezt megbontották, azokra Isten haragja 
sújtott. Mindenki a maga hatalmát akarta növelni s ezáltal megrendí
tette az állam alapjait, a legyöngült állam nem tudott ellentállni az 
ostromnak, és így a bűnösök «rövid időn belül övéiket és hazájukat 
átadták az ellenségnek szolgaságra.»1 2 Idegen kézre jutattták a trónt, 
kifosztották az ország kincstárát, elidegenítettek egész országrészeket. 
Akik az országot romlásba taszították, főurak voltak, mint ő maga. 
Isten büntetése úgy érte őket, hogy az a legfájdalmasabb volt szá
mukra, dicstelenül haltak meg, nem csatában, és kipusztult velük csa
ládjuk is : «Mindazoknak, akik Mátyás király tanácsaival és intézmé
nyeivel nem törődve, pártoskodva, külföldi fejedelmek uralmát hozták 
be, hatalmuk, vagyonuk, szerencséjük és családjuk rövid időn belül 
tökéletesen kipusztult nem az ellenség által, nem fegyverekkel, hanem 
a nagy és hatalmas Isten csodálatos ítéletéből, olyannyira, hogy ezek
ből a családokból ma már nem él senki.»3 Mátyás király egykori nádo
rának, Báthori Istvánnak ága is kipusztult, mivel Forgách szerint, 
«bizonyos módon végzetszerű eszköz volt a haza elárulására. Mert a 
kettős királyválasztásnak és a belőle származott örök háborúnak, 
melyben Magyarország úgyszólván teljesen tönkrement, ő volt a kitalá
lója».4

Ugyanígy pusztult el Perényi Gáborral, Országh Kristóffal, Bebek 
Györggyel egy-egy hatalmas nemzetsége az országnak.5 Nem derül ki 
azonban, hogy Forgách a büntetést nemzetségük régi tagjainak vagy 
tulajdon sötét életüknek tulajdonítja-e. Körülbelül egyre megy, mert 
fölfogása szerint az optimaták mindegyike életével felelős hazájáért. 
Bebek Ferencről írja : «Egy a különösen bűnösök közül, akik a szeren
csétlen Magyarországot könnyelműségükkel — mert soha semilyen 
párthoz nem volt hűséges — szétszakították, elgyengítették, elpusztí

1 Ld. Forgách Ferenc i. m. lib. II. 32. 1.
2 U. a. i. m. lib. I. 10— 11. 1.
3 U. a. i. m. lib. X IX , 424—425. 1.
* U. a. i. m. lib. IX . 228. 1.
5 U. a. i. m. lib. X V II. 374— 384: 1.
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tották.1 Ismét fölveti a kérdést periódusa végén, «vájjon milyen bün
tetésre méltó». Azonban magát a romlottságot is gyakran végzetszerű 
átöröklésnek tartja, mert például Balassi Menyhért egyéniségében csa
ládi vonásokat lát : «Ez a Balassi az egyetlen ember, aki soha semilyen 
parancsnak, semilyen fejedelemnek, semilyen hitnek nem engedelmes
kedett családjának valami végzete következtében.»1 2 Azonban Balassi 
Menyhértet annyira kiemeli a többi hozzá hasonlók közül, hogy az 
olvasónak az a benyomása, mintha ismerte volna a «Balassi Menyhárt 
áruitatásáról» szóló komédiát. Hasonló szemszögből tekinti Fráter György 
jellemét és tragikumát. Vétkéül a nagyravágyást tudja be: « ...hű t- 
telenségével, mely kielégíthetetlen nagyravágyásából keletkezett, mind 
magát, mind a királyságot elpusztította».3 A sorstragédiáknak az a 
hosszú sora, amelyet Forgách az ország pusztulásában bűnös személyek 
sorsában lát, betetőzödik a Zápolyákéban. Megragadja őt a Zápolya- 
család sorsának vigasztalan képe és keresi a tragikus bűnt, amely 
elindította a végzetet. Forgách az embereket, családokat és országokat 
sújtó csapásoktól rendszerint visszafordul a valóságban megtörtént vagy 
általa föltételezett tragikus bűnökhöz. Sokkal nagyobb mértékben 
tudatos ez nála, mint Tacitusnál, ahol szintén láncszemsorban követik 
egymást a bűnök és büntetéseik. A Zápolyák büntetésének a kipusztu
lást látja, de azonfelül egyéni tragédiájuknak, hogy János királynak, 
Izabellának és János Zsigmondnak egyformán a béke küszöbén kellett 
meghalniok : «Csodálatos és megjegyzésre méltó, hogy három fejedelem, 
ugyanolyan végzetes körülmények között halt m eg: apa, feleség és 
gyermek. Valamennyien haláluk előtt forrón vágytak a békére és majd
nem elérve azt, valamennyien elpusztultak.»4 A Zápolyák bűne nem 
sokban különbözött a többi főnemesi családokétól, de tovább vezet vala 
mivel a késő renaissance tyrannusgyűlölete felé : «Bizonyára, ha igaz 
az, amit mondanak, hogy a tyrannusok pusztulása tragikus, mindjárt 
Mátyás halálától kezdve mindazoknak, akik részesek voltak a király 
halálában, s akik pártokra szaggatták a birodalmat, tragédiájuk ugyanaz 
és állandó volt. Hogy egész nemük, egész családi nevezetük a mi idő
pontunkig Isten haragjából és bosszújából tökéletesen kihalt s elpusz
tult.»5 Mátyás király egykori kincstárosa, Zápolya István nemcsak a 
rábízott kincsekkel gazdálkodott hűtlenül, de Forgách igaznak véli a 
hiedelmet, hogy Mátyás király halálában is bűnös volt. Egyébként a 
család férfi- és nőtagjai a bűnök elkövetésében nem különböznek. Sze
rinte Izabella hasonló örökséget hozott magával. Zsigmond és Bona 
Sforza leánya szerinte az lett Magyarországra, ami anyja Lengyel- 
országra, romlás okozója : «Bizonyos, hogy az átkozott bajokat a két

1 U. a. i. m. lib. V III . 171. 1.
ä U. a. i. m. lib. I. 24. 1.
3 U. a. i. m. lib. I. 3. 1.
4 U. a. i. m. lib. X X I. 464. 1.
4 «Certe, si vera sunt, quae d icun tu r ty rannorum  tragicos esse exitus, ab 

excessu s ta tim  M athiae eorum  omnium , qu i m ortis regiae conscii fuerunt et qui 
in factiones regnum  diduxerunt, una e t continua fu it tragoedia, u t e tiam  genus 
nom enque universum  illorum  ad nostram  hanc tem pestatem  d iv ina ira, d iv ina 
vindicta pen itus exstinctum  deletum que sit». U. a. i. m. lib. X X I. 472—473. 1.
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országba. Lengyelországba és Magyarországba akkor hozta magával, 
amikor Lengyelországba jött.»1 Sforza Bona és Izabella alakja mögött 
Livia árnyékát látjuk magasulni, aki «az állam terhes anyja, a Caesárok 
házának súlyos mostohája volt» (Livia gravis in rem publicam mater, 
gravis domui Caesarum noverca). De alakjukhoz Livia és a Claudius- 
család nőtagjai csak részben adták az indítást. Nagyobb hatást kell tulaj
donítani a görög királytragédiáknak és a természetjog föléledő zsarnok
ellenes tanításának. Forgách Ferenc történeti koncepciójának kialakulá
sára Padova minden más városnál alkalmasabb volt. Színházi élete 
ebben az időben meghaladta minden más olasz vagy külföldi irodalmi 
központét. Éppen az az egyetemi város, amely Európa minden részé
ből százával gyűjtötte össze a hallgatóságot, részeltette őket a legeleve
nebb szellemi életben. A tanulók részvétele a színházi életben igen korai. 
A német tanulók már 1465-ben írtak és előadtak egy komédiát. Való
ságos verseny alakult ki az egyes natiók között s 1530 körül a diák- 
színielőadások bevett szokásként élnek. Hiába adtak ki tiltó rendelkezé
seket, a diákság szórakozásvágya hatálytalanította azokat. Az úgy
nevezett «hóhullás» jövedelméből tartották évente az előadást. 1549-ben 
határozták el a legisták, hogy a hólabdával való megdobálás alóli vált- 
ságot komédiák előadására fordítják. A német legisták aktáiból kiderül, 
hogy 1566 után bevett dolog volt, nemcsak vígjátékot, de tragédiát is 
előadni. Az előadás helyéül a legkülönfélébb hivatalos helyiségeket kap
ták meg. Egészen a század végéig tartott a diákszínjátszásnak ez a 
hatalmas virágzása. Szomorúját ék előadásáról az utolsó hír 1597-ből 
való, amikor Cesare Cremonininek, a kiváló filozófusnak egyik tragédiá
ját jelenítették meg.1 2

De a diákszínjáték csak egyik része a padovai színpadi életnek. 
Működtek a mellett e célból alakult színtársulatok és irodalmi akadé
miák. Az 1540-ben alakult «x\ccademia degli Infiammati», amely 14 
évig állott fenn különös előszeretettel adott elő színdarabokat. A tagok 
közé számított a XVI. századi drámaírás híres alakja, a szörnyű tárgyú 
drámák szerzője, Sperone de Speroni. Az akadémikusok színre akarták 
vinni «Chanace e Machareo» c. tragédiáját. Az 1557-ben alakult újabb 
akadémia, az «Accademia degli Elevati» is kedveskedni akart e gyászos 
színjáték színrehozatalával. De fölbomlott, mielőtt még előadhatta 
volna.3 Közben a padovai színháznak kiváló írója támadt : Angelo 
Beolco, közismert nevén Ruzzante. Színész és szerző egy személyben. 
Hozzá méltó mecénást is talált : Alvise Cornarót. Az ő színpadán lépett 
föl a maga írta komédiák főszerepében. Alvise Cornaro egy villájában, 
illetve vadászpavillonja mellett építtetett kőszínházat antik módra, 
melyben a vadászatok után játszottak. Cornarónak a színpad iránti 
lelkesedése egész fiatal korától datálódik, amikor ő maga is vígjáték- 
társulatot alakított és először adott elő vígjátékot Velencében. Sokszor 
ő maga írta és zenésítette meg a darabokat. A házában zajló élet divat -

1 U. a. i. m. lib. V III . 179— 180. 1.
2 V. ö, B. Brunelli : I te a tr i di Padova dalle origini fino al secolo X IX . 

Padova, 1921. 25— 30., 42— 58. 1.
3 U. a. i. m. 38— 39. 1., u. a. Due accadem ie padovane nel Cinquecento. 

P adova 1920. 44—49. 1.
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szerű jelentőségét még fokozta az, hogy mindenkit szívesen látott ven
dégül nagy bőkezűséggel.

Ruzzantenak 1542-ben bekövetkezett halála sem tudott a színházi 
életre hatással lenni. Komikus színtársulat alakult 1546-ban, újjáalakult 
1549-ben. Miután 1553-ban új vezető lép a megelőző helyébe (Maffeo 
Francesco Moschini), az további tíz évig fenntartja a társulatot. A pa- 
dovai színházi élethez hozzátartozik a heves vita is, amely Sperone de 
Speroni színdarabjai körül támadt. Amint láttuk, a színi életnek minden 
formája virágzott Padovában a XVI. században. A mi szempontunkból 
talán a legjellemzőbb és legfontosabb, hogy a Forgách Ferenc első haza
tértét követő évben (1556. február) adták elő Andrea dell'Anguillara 
fordításában a Cornaro-színházban Sophokles «Oedipus»-át1 s éppen ez 
a görög királytragédia lett az Elektra-ciklus mellett az új történetszemlé
let alapja.

E korban úgy fogták föl Agamemnon és Oedipus családjának viharzó 
pusztulását, mint erkölcstelenségnek és zsarnokságnak büntetését. Az 
ő szemükben Kreon a «zsarnok» lesz. Hogy mennyire erre voltak érzéke
nyek, mutatja egy Senecának tulajdonított zsarnokellenes drámának, 
az «Octavia»-nak rendkívüli sikere.1 2 Ez természetesen már Tacitusra 
támaszkodik és a Claudiusokban hasonló témát fedez föl. A kor fölfogása 
a tyrannusról mindezt megerősítette. A várában komoran ülő, vad, 
kegyetlen, állandó nyugtalanságtól reszkető tyrannus, aki nem érhet 
jó véget, már a görögök óta mondái alak, amely néphitben és irodalom
ban éppen úgy megtalálható, mint a keresztény természetjogi bölcselet
ben, mely az alattvalókat fölmenti az engedelmességtől, amire különben 
az Istentől rendelt királlyal szemben kötelezve lennének.3 A zsarnokhit
nek különben is klasszikus földje Padova. A közhiedelem szerint a híres 
padovai zsarnokot, Ezzelino da Romanót, végül is elvitte az ördög, aki
hez tartozott. S hogy milyen mélyen beleszövődött Padova életébe Ezze
lino alakja és legendája, misem mutatja jobban, mint hogy a Scuola del 
Santóban egyik kép azt mutatja be, amint a padovaiak éppen Szent 
Antalhoz könyörögnek, hogy égi befolyásával vigye el nyakukról a zsar
nokot. Az olasz humanizmus egyik nagy előfutárja, Albertino Mussato 
tragédia formájába öntötte a mondát, bár nem adták elő soha.4 A mo-

1 U. a. i. m. 31— 3 8 .1. ; továbbá A. M ortier : R uzzante (1502— 1542) Tome I. 
Paris, 1925. 33— 42. 1. ; u. a. É tudes Italiennes. Paris, 1930. Un mecéne de la 
renaissance. Alvise Cornaro 5— 19 ; G. Toffanin : II Cinquecento. S toria le tte raria  
d ’Italia , Milano. 1935. 332— 339, 463—475, 515. 1. ; Az Edipo kiadva ld. Edippo, 
tragédia di G iovanni A ndrea deH’A nguillara. T eatro  Italiano  Antico. Milano, 
1809. Vol. V III .

2 V. ö. E . W alser : Die G estalt des tragischen und des kom ischen T yrannen 
im  M ittelalter und  Renaissance. Gesam m elte S tudien zur Geistesgeschichte der 
Renaissance. Basel, 1932. 197. 1.

3 V. ö. O. Schilling : N atu rrech t und  S taa t nach der Lehre der a lten  Kirche. 
Paderborn, 1914. 208— 209., 217. 1. U. a. Die S taa ts- und Soziallehre des heilg. 
Thom as von Aquino, II . Aufl. M ünchen, 1930. 73., 92— 93. 1. ; R . T reum ann : 
Die M onarchomachen. Leipzig, 1895 Í -Fr. von Bezold : Zur Geschichte des poli
tischen Meuchelmords. Aus M ittelalter und Renaissance. München u. Berlin, 
1918. 271— 293. 1. ; F ried rich  Meinecke : Die Idee der S taatsräson . München— 
Berlin, 1924. 61— 80. 1. ; E . W alser i. m. 191— 210. 1.

4 B. Brunelli I  te a tr i  d i P adova 25. 1. ; E . W alser i. m. 210. 1.
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<lern uralkodócsaládok sorsát és az egész történelmet kezdik mint drámát 
fölfogni. Az erre mutató sok adat közül egyik leginkább jellemző Forgách 
Ferenc kis megjegyzése abból az alkalomból, hogy az Itáliába hazatérő 
Bona Sforza előtt Padovában színielőadást mutatnak be : «Midőn Pado- 
vába érkezett, jelenlétében komédiát mutattak be, melyet oly nagy 
művészettel írtak erre az alkalomra, hogy az ő egész életétől csak éppen 
a főszereplő személyében különbözött.» Bona Sforza tényleg 1555 decem
berében indult Lengyelországból. Velencében ünnepélyesen fogadták 
és rendkívüli fényű ünnepségeket rendeztek tiszteletére. A velencei 
ünnepségek Padovában folytatódtak, ahol állítólag Alvise Cornaro látta 
vendégül. Ezek után Forgách Ferenc híradását a királyné előtt játszott 
színdarabról természetesnek kell elfogadnunk. És tekintve azt a sok és 
rosszindulatú mendemondát, amely nem egészen alaptalanul kerin
gett Bona Sforzáról, az is természetes, hogy Forgách Ferenc gonosznak 
tartotta.1 Forgách Ferenc ezt a Livia és Klytaimnestra-típust nemcsak 
Magyarországon pillantja meg. Az asszony-uralmat és a családi erkölcs
telenséget a királyi családokban végzetesnek tartja végig Európa törté
netében : «Tehát, ha a keresztény országokat ezek és ezekhez hasonlók 
kormányozták, és most is kormányozzák (ugyanis mi jobbat mondhat
nánk a franciákról, spanyolokról, németekről és angolokról?), csodál
kozunk, ha a nagy és jóságos Isten a világ uralmát az ellenségnek adja? 
Mert amint istentelen dolog azt hinni, hogy a véletlen és a fortuna intézi 
a földi dolgokat, éppen úgy igaz és jámbor dolog azt tartani, hogy az 
istenség, az isteni harag és bosszú lesújt ezekre a gyalázatos vétkekre.»1 2 
Forgách Ferenc sorra foglakozik a Don Carlos-drámával és Stuart Mária 
sorsával. Spanyolországban az ő idejében játszódott le az a király-tra
gédia, amely éppen úgy világirodalmi téma lett, mint Agamemnon halála. 
Forgách mélyen felháborodik az apa erkölcstelenségén, — már ahogy 
a szó-beszéd hírül hozta — aki fiát annyira aljas indokokból pusztította 
el s csodálatos dolognak tartja, «hogy atya a fiát megöli, s még inkább, 
hogy egyszülött fiát. Merthogy ez a törököknél így van, senki nem csodál
kozik, mert azok az erényekről semmit, vagy nagyon keveset tudnak. 
De mi, a hősi erények művelői, s ami még nagyobb dolog, az isteni törvé
nyek művelői akarunk lenni. Ezt nem azért mondom, hogy ítélkezési 
jogot tulajdonítsak magamnak ilyen súlyos dolgokról és különösképpen 
a fejdelmek titkairól. . ., hanem hogy az emlékezet számára megjegyez
zem ezt a szokatlan és a keresztények között talán első példát.»3 Stuart 
Mária sorsára is felfigyel: «Skócia királya két évvel ezelőtt fele

1 Ld. Forgách i. m. lib. V III . 178. 1. Bona Sforza vendégsége Alvise Cornaro- 
nál (dokum entálás nélkül) v. ö. A. Favaro  : A tti della nazione germ anica a rtis ta  
nello studio di Padova, vol. I. Venezia, 1911. 12. 1. A velence—padovai ú tra  és 
vendégeskedésre ld. Le O rationi Volgari di Luigi Groto, Cieco d ’H adria  in Venetia, 
1604. i a— 7&1 ; D ichiaratione del'arco fa tto  in  Padova nella venu ta  della Ser. 
Regina Bona di Polonia. In  Padova, 1556 ; A. Pepe : S toria della successione degli 
Sforzeschi negli s ta ti di Puglia e Calabria, Bari, 1900, 223— 233. 1.

2 Ld. Forgách i. m. lib. V III . 179— 180. 1.
3 Ld. u. a. i. m. Lib. X V III. 4 0 6 .1. Forgách «heroicae virtutes»-éhez ld. való

színű forrását, a p la ton ista  államböloselő G. B a ttis ta  P igna m ű v é t: «II Principe. 
Nel qual si descrive come debba essere il Principe H ero ic o ...»  In  Venetia. 
1561. i b ) — 2a, 15a., 55a— 57&. 1.
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ségétől megöletett, az pedig alattvalóitól foglyul ej tetett és végtére meg
szökve, most Angliában számkivetve él s a királynő foglya». Ekkor 
még nem teljesedett be az a másik dráma, amely ugyancsak világirodalmi 
téma lett. De nem feledkezik meg Forgách Ferenc az angol királynőről 
sem, Erzsébetről, aki szerinte egészen apjának, VIII. Henriknek erköl
cseit örökölte.1 E koronás asszonyok s a hozzájuk hasonló királyi csalá
dok történetei közszájon forogtak Lengyelországtól Spanyolországig. 
Forgách királynő-gyűlöletét a francia Szent Bertalan-éjjel kapcsolatos 
röpirat-irodalom formálta ki. Franciaországban is egy idegen asszony 
uralkodott, a gyűlölt Medici Katalin.1 2 3 Forgách Ferenc még megérte 
azt a politikai küzdelmet, amely a nagy összecsapásra, a Szent Bertalan- 
éjre vezetett. Medici Katalin személye körül ádáz röpirat-vita keletke
zett, melyet Francogallia-vitának lehet nevezni. Az asszony-uralom kér
déséről szól. A hugenotta Francois Hotman, a Medici-ház ellen «Franco- 
gallia» címen írt röpiratot a francia nép ősi szabadságáról s a királyi hata
lom korlátozásáról. Hotman egyik vezetőmotívuma az, hogy a női ura
lom Franciaországban mindig tragikus eredménnyel járt : «És valóban 
így van. Valahányszor őseinknél a királyság gondját asszonyok nyerték 
el, ez a dolog államunkban mindig csodálatos tragédiákat és végtére 
a nyomorúságok szörnyű tűzvészét lobbantotta föl».3 Forgách Ferenc 
szemében a francia jogász erősbítette csak a meggyőződést, melyet Pado- 
vában szerzett. A Padovában végzett magyar történetírók professzora, 
Francesco Robortello már vallotta, hogy a történelem sokszor olyan 
komor, mint egy tragédia. Francesco Robortello tanítványa, az ifjabb 
Francesco Paírizzi a «Delia Historia dieci dialoghi»-ban szövi még tovább 
a gondolatot s az egész történelmet egy hatalmas nagy világszínpadnak 
látja, melyen igazi királyok és királynék játsszák a világ tragédiáját az 
égiek szemeláttára : «Az emberek nyomorúságaikkal tragédiát játsza
nak számukra.»4 Az egyetemessé vált világszínpad-fogalom alapját 
kellene látnunk a padovaiak meggyőződésében.

Nem Forgách Ferenc az egyetlen és nem is az első, aki magyar szem
pontból levonja a tragikus történetszemlélet következtetéseit. Daniele 
Barbaro velencei diplomata és padovai egyetemi tanár például már 1541 
táján «Isabella, reina d’Ungheria» címen tragédiát ír Buda átadásáról. 
A dráma tele van politikai reflexiókkal és abból a szempontból is neve
zetes, hogy egy magyar főnemest beszéltetve, először mondja ki «a két

1 Ld. Forgách i. m. lib. X V I. 306—307. 1.
2 U. a. i. m. lib. X V III. 394— 395- 1-, lib. X II . 506. 1.
3 Ld. F . H o to m a n i... F rancogallia E d itio  secunda. Coloniae, 1574. cap. X IX , 

133. 1. ; A. E lkan  : Die P ublizistik  der B artholom äusnacht und M ornays V indiciae 
contra ty rannos. Heidelberg, 1904.

4 Francisci Robortelli: De scribendis historiis. A rtis H istoricae P enus, 
Basileae, 1579, 859., 898. 1. Robortello m agyar tan ítv án y a , D ud ith  A ndrás is 
«drámai», illetve «tragikus» tö rténelm et emleget, ld. D ionysii H alicarnassaei de 
Thucydidis H istoria  Iudicium  A ndrea D uditio  Pannonio in terprete . B iblioteca 
M arciana, Cod. 5. chart, saec. X V I. a. 300. I. 210. N i a — 1 b, Qu 4b. 1. A legm aga
sabbra a szem léletet P atrizzi emeli, v. ö. F . P a tritio  : Delia h isto ria  dieci dialoghi. 
In  V enetia, 1560. A történelem  m in t «theatro» 1 a. 1. ; az élet és tö rténelem  m in t 
«tragédia» az égiek szórakoztatása 49b—50b. 1.

* Ld. B iblioteca M arciana cod. It. I. 33. föl. 3b. ; C. F ra ti—A. Segarizzi :
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pogány közt egy hazáért» pusztuló magyarság sorsát.1 Barbaro nyilván 
magyar barátaitól hallott erről. Mindenesetre az a lényeges, hogy Iza
bella és a magyarság egy dráma főhősévé lettek. A magyar főrangú csa
ládok tragikus büntetését pedig már Forgách előtt megtaláljuk a magyar 
történetírók e nemzedékének fejénél, Zsámboki Jánosnál. Amikor neveltje 
és pártfogoltja, a nagyreményű fiatal Bona György meghal Padovában, 
a róla tartott erősen sophoklesi ihletű emlékbeszédben a Bona-család ki
pusztulását azzal magyarázza, hogy Isten a régi magyar családokat ke
gyetlenségük és családjukkal szembeni hallatlan zsarnokságuk miatt ki
irtja. Zsámboki János ezidőben egyáltalában nem nevezhető derűlátóbb
nak Forgáchnál. Az emlékbeszédben úgy látja, hogy minden «a végpusztu
lás felé hajlik». Nem hiszi, hogy többé Mátyás királyokat teremjen a ma
gyarság, inkább elfogadja «az egyetemes romlás» gondolatát.* 1 2 A bűnnek 
és büntetésnek ilyen fátumszerű vállalása feltétlenül tragikus történet- 
szemléletre vezetett. Forgách Ferenc fölfogásához legközelebb Bor
nemisza Péter jutott, a magyar «Elektra» szerzője. Közvetlen bizonyíté
kunk kettejük kapcsolatára nincsen. Az azonban tény, hogy Forgách 
császári tanácsos volt Bécsben, amikor ugyanott Bornemisza Péter ki
adta Elektra-fordítását, amelyben meglepően hasonló alapelvek talál
hatók, mint Forgách történeti fölfogásában. Az egyezés mindjárt ért
hetőbbé válik számunkra, ha tekintetbe vesszük, hogy hosszabb időt 
töltött Padovában Tanner György, a bécsi egyetem tanára (1552—1554), 
akinek tanítványa volt Bornemisza Péter. Sőt éppen az ő buzdítására 
fordította le az «Elektrá»-t, — ösztökélve «más barátaitól is», — mivel gö
rögül nem tudó honfitársait «tanulságos dolgok felől való gondolkodásra.» 
akarta kényszeríteni. A cél a nemzeti nyelv és irodalom fölemelése, de 
vele együtt egy állambölcseleti probléma eldöntése : «A kérdés ez : 
vájjon erőszakosan kell-e szembeszállni a tyrannussal, ha az a hazát durva 
szolgaságban tartja, vagy a szerencsétlenség azon orvosságát és enyhü
lését kell kivárni nagyobb biztonságban, melyet az idő hoz.» A tyrannus 
kérdését pedig azért látja olyan súlyosnak, mert szerinte a bűnös ural
kodó akárhányszor romlásba dönti magát, családját és birodalmát.2 Már 
pedig az isteni igazságszolgáltatás nem marad el. Bornemisza Péter sem 
ment a Forgách Ferencre annyira jellemző moralizálástól, amidőn mind
ezen meggondolásokból keresztényi tisztaságra buzdít.

Amint látjuk, a padovai egyetemen végzett magyar történetírók 
vagy azok kezén, akikre közvetve kiterjedt Padova hatása, sajátságos, 
tragikus történetszemlélet keletkezett, amely hajlandó volt a világi tör
ténéseket színszerűen fölfogni. Utánuk már csak temperamentum kérdése

Catalogo dei codici m arciani ita liani. Modena, 1909. Vol. I. 133— 135. 1. ; P ie tro  
Aretino : L ettere. In  Parigi, 1609. 192— 193, 267— 268., 308., 306— 37. 1. ; G. M. 
Mazzuchelli : Gli sc ritto ri d ’Ita lia . In  Brescia. 1758. vol. II. p arte  I. 247— 253. 1.

1 Ld. Joannis Sam buci Pannonii oratio  in ob itum . . . Georgii Bona Trans- 
sylvani. P atav ii, 1560. 8b—9a., 11 a— 12&. 1.

2 T anner Padovában, v. ö. Biagio B ru g i: L ’universitä dei giuristi in Padova 
nel Cinquecento. Venezia, 1922, 27., 35. 1. Az E lek tra  «problémájára» ld. M agyar 
Reneszánsz írók , 154— 159 .1.;  Turóczi-Trostler József: A m agyar nyelv felfede
zése. K ét tanu lm ány  az európai s a m agyar hum anizm us kapcsolatairól. B udapest, 
1933. 80—84. 1.
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volt, hogy ki mint fogja föl az indítékokat. Szamosközi István, a követ
kező nemzedék legnagyobb történetírója, aki ha nem is író, de mint his
torikus, még Forgách Ferencet is fölülmúlja, mesterétől átveszi a feje
delmek hasonló súlyos megítélését. A Caligulákhoz, Tiberiusokhoz hason
lítja őket, őrjöngőbbeknek tartja őket «a tragikus Orestesnél és Athamas- 
nál».1 Istvánffy Miklós Forgáchnak azt az ítéletét, hogy a jelen veresé
geket Isten a keresztény seregek pusztításaiért és fegyelmetlenségéért 
méri reánk, mint láttuk, kiengesztelő kérdéssel oldja föl, a megváltó 
fejedelemben reménykedve. Pázmány Péter az ország romlását hitbeli 
süllyedéssel magyarázza, de nem lemondó. Megtaláljuk nála a «világ
színpad» gondolatát is. Azonban föl kell tételeznünk, hogy a gondolat
nak már másodlagos és közvetett kisugárzásáról van szó. Mint Marc 
Antonius Muretus egy leveléből értesülünk, Itáliában már a XVI. szá
zad hetvenes éveiben a bolognai egyetemen a hallgatóság az aristotelesi 
szabályok bemutatására tragédiát írt.1 2 Amint a korábbi humanista 
iskola szónoklatokat íratott, ez a késői drámákat. Padova, Bologna, 
Strassburg, Bécs s a jezsuita iskola terjesztette el a barokk színpadias 
gondolatvilágát. Pázmány Péter a gráci iskolai színpadon látta 1600-ban 
Saul és Dávid, Theodosius és Ambrosius történetét és mélyedt el a király
drámák írójának, Sophoklesnek műveibe. Egyik hasonlata teljesen ebből 
a gondolatkörből való : «. . . e világon úgy vagyunk, mint komédiában : 
melyben nem az viseli jobban magát, aki királyi személyt visel, hanem 
aki díszesbben megfelel hivataljának.»3 Az ifjabb Zrínyi Miklós, Pázmány 
Péter gyámfia, Grácban és a nagyszombati iskolában tanul, az iskolai 
színjátékok mélyen benyomulnak képzelet világába.4 Ő Istvánffy szelle
mében optimisztikusan magyarázza a világszínpadot és az első, aki nagy
méretű apotheozissal oldja meg a történeti drámát. Ha azt mondjuk 
stüusáról, hogy az a legnagyobb fokban drámai, hajlamos a dialógusra, 
jelenetezésre, nem mondottunk semmi döntőt felfogásáról, mert hiszen 
mégsem drámai formában írta meg a «Szigeti Veszedelmet». Igazán csak 
gondolati úton követhető Zrínyi fölfogása a megelőzőkkel szemben. Nem 
jelentéktelen megnyilatkozása könyvtárának egyik kötetébe, Vittorio 
Malvezzi «Discorsi sopra Cornelio Tacito» című művébe írt jegyzete : 
«Az eszes hadnagynak mindenfelé kell lenni történet ellen fölfegyverke- 
zettnek és késznek, néha karddal, néha ésszel, néha ravaszsággal és néha 
bolondsággal kell előállanunk erre a világi scénára»5 Hasonló metaforát 
használ a «Szigeti Veszedelem»-ben is. Delimán gúnyolódik a szultánon :

1 Ld. Szamosközi Is tv án  : T örténe ti m aradványai (1566— 1608), I I I .  köt. 
H ebdom adis V II. Lib. V II. 265., 268. 1. M onum enta H ungáriáé H istorica. Scrip
tores. X X IX . köt. B udapest, 1877.

2 Ld. M. A ntonii M ureti O rationes, epostolae et praefationes Roboreti, 
I 737- Tom. II. 275— 276. 1.

3 Ld. K astner J e n ő : P ázm ány P éter gráci évei. B udapest, 1935. 9 - h 
K ülönlny. a  «Katholikus Szemle» 1935. jan u ár—februári szám ából.

4 V. ö. Széchy K ároly : Gróf Zrínyi Miklós a költő. B udapest, 1896. 58. 1. ; 
P raknó i Vilmos : Zrínyi, a  költő  tanulóévei. B udapesti Szemle, 1907. 170. köt. 
161— 183. 1. ; K ardos T ibor : Zrínyi a költő  a X V II. század világában, 3— 4 1.

5 Ld. Drasenovich M ária : Zrínyi Miklós könyvjegyzetei. Pécs, 1934. No 98, 
45—46. 1.
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«Csuda tragédiát készít elméjében,
Császár, kit nevetni fog Zríni Szigetben».1

A világ, melyben a Vitéz Hadnagy szerepel, ezek szerint «scéna», 
a pusztulás «tragédia». A színszerűség a magyar hagyomány és a kordivat 
erejével természetesen behatolt Zrínyi gondolatvilágába, de nem vált 
olyan gyakori, súlyos fogalommá, mint az örökbevett «disciplina», vagy 
annyira irányító érzéssé, mint a «religio». És mégis, a színszerűség fonto
sabb nála, mint amennyire látszik. Hadtudományi műveiben mások és 
önmaga számára végrehajtandó szerepeket dolgoz ki, mint a Vitéz Had
nagy. Nem holt és ridegen alkalmazandó szabályok tömegét adja. Ellen
kezőleg, mindig hangsúlyozza, hogy a kapitánynak állandóan újonnan 
kell rögtönöznie és mindig teljes lélekjelenléttel kell helytállnia. A Vitéz 
Hadnagy «ezen a világi scénán» úgy birkózik a szerencsével, mint az 
antik színjáték hőse a fátummal. Az a végzet hatalmában érezte magát, 
Zrínyi a szerencse, illetve Isten hatalmában. A szerencse gyötri leg
jobban, «mivelhogy a legnehezebb matéria, akin életemnek folyásában 
törődtem és mivelhogy abból csináltam is symbolumot magamnak»1 2 
A renaissance fortunáját, amely tele van vak pogány erővel és amellyel 
a cselekvés irracionális mozzanatait igyekeztek érzékeltetni, ő Isten tit
kos akaratával azonosítja : «De hogy igazat mondjak, ez az hatalom, 
akiről szólunk, semmi nem más, hanem maga az Isten, amennyire közben- 
vetiIstenségét,ami mind akaratunkban,mind cselekedetünkben és amaga 
végére viszi a dolgokat mind azokat, akik hasonlók, mind akik hasonlat - 
lanok magok között».3 Zrínyi ezáltal barokk-fogalommá változtatja 
a renaissance szerencséjét. Az isteni fortunát kiküzdő vitéz virtusa sem 
Machiavelli vakmerő és istentelen hősének ereje, hanem Forgách Ferenc 
«virtutes heroicae»-jére formázik. «.. .így az én jó ősöm, ama vitéz Szigheti 
Zríni Miklós megmutatván, hogy tud meghalni, mikor kevántatik, de 
soha ellenségtül meg nem győzettetni és megmutatta, hogy excessus 
virtutis, amely philosophusoktul heroibus attribuáltatik, őbenne volt, 
amikor kelletett.»4 Az istenség felé tekintő, küzdő hérosz, mint amilyen 
a Szigeti Zrínyi Miklós, nem bukhatik el «a világi scénán». Egyetlen méltó 
befejezése drámájának a fölmagasztosulás, a «triumphus». Zrínyi a köz
meggyőződést fogadja el alapul: a magyarságot bűneiért Isten haragja 
sújtja. Büntetés rajta a török ostor. De Szigeti Zrínyi Miklós «Jézus meg
szentelt hadnagy»-a önföláldozásával kiengeszteli Istent és megnyitja 
az utat a nemzetmegváltásra, amelynek most harmad-negyediziglen 
kell bekövetkeznie.5 Zrínyi Miklós azt a választ adja, amely az ő kor
szakának megfelel, a szomorú jelen ellenére reménykedő választ. Meg
maradt az élet és történelemnek részben öntudatos, részben öntudatlan 
színpad- és szerepszerű szemlélete, de elmaradt a tragikus befejezés, 
amely Forgách Ferenc gondolatvilágát annyira elkomorította. Az ifjabb

1 Ld. Gróf Zrínyi Miklós : Szigeti Veszedelem. X I. ének, 28. 1— 2. sor.
2 Ld. Vitéz H ad n ag y : Discursusok. Prózai m unkái. 121. 1.
3 U. o. 1x8. 1. V. ö. Joó T ib o r: Zrínyi tö rténetszem lélete és a barokk. 

Századok. 1932. 285— 294. 1.
* U. o. n o .  1.
5 V. ö. T hury  József i. m. 400—410. 1.; Kardos Tibor : i. m.14— 16. 1.
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Zrínyi Miklós, mikor Pázmányon, Istvánffyn, Bonfinin, Forgách Ferencen 
keresztül a magyar hagyományt építette tovább, az öntudatosulás útján 
támogatást nyert az egykorú európai irodalomtól is. Általában véve iga
zán ebben a korban is azok vitték előre a magyar szellem ügyét, akik 
hasonlóan európai műveltségű elődök hagyományát folytatták, de úgy, 
hogy együtt éltek az európai szellemi élettel a tapasztalat és gondolkodás 
számtalan vérerén keresztül. Más alkalommal bizonyítottuk, hogy Zrínyi 
mennyire beleilleszkedik a kor barokk-irodalmába, hogy ismerte az állam- 
rezon minden jelentékenyebb szerzőjét éppenúgy, mint a barokkos eposz
irodalmat. Azt is bizonyítottuk, részletesen, hogy Zrínyi mondanivaló
jának keretéül Giambattista Marino töredékben maradt eposzát, a «Geru- 
salemme Distrutta»-t használta. Eszerint Isten büntetésül küldi a pogány 
rómaiakat a zsidóságra. Dávid király az égben Máriához fordul, az pedig 
a Megváltóhoz, aki kiengesztelődik és visszaparancsolja a Jeruzsálemet 
támadó erőket. Dávid, Szűz Mária és Jézus párbeszédének helyébe Zrínyi
nél a hősi cselekmény lép. Ezért a részleteket tekintve, a legtöbb az á t
vétel az első és utolsó énekben.1 A kiengesztelő cselekményül Zrínyinek 
és társainak halála szolgált, akik a «disciplina et religio» eszményi har
cosai. Megdicsőülésük a barokk triumphusnak jellemző formáiban való
sul meg. Természetes, mert már Marino említett töredékeposzában is 
diadalívek, pálmák, koronák és angyalok társasága fogadja a fölemelkedő 
lelkeket. Zrínyi pedig így dicsőítteti meg «Jézus megszentelt hadnagy»-át :

«Angyali légió ott azonnal leszáll,
Dicsérik az Istent hangos muzsikával.
Gábriel bán lelkét hét tized magával 
Földrül fölemeli gyönyörű szárnyával.

És minden angyal visz magával egy lelket 
Isten eleiben igy viszik ezeket,
Egész angyali kar szép muzsikát kezdett,
És nékem meghagyd : szómnak tegyek véget.»1 2

Ugyancsak kevéssé lényeges, hogy Zrínyi eposzának keretét maga 
találta-e ki, vagy máshonnan vette. Hiszen, amint láttuk, hagyomány 
és irodalmi példa, itthoni emlékek és külföldi olvasmányok teljesen egybe
nőttek képzeletében, s ha különválasztjuk, csak azért tesszük, hogy szán
dékait jobban megvilágítsuk. Zrínyi eposzának rendkívüli költői erejét 
az adja, hogy amit ír, mélyen megéli, hogy egyúttal hitvallása és pro- 
grammja, hogy a nemzet sorsát mintegy családjára bízza. Amit déd
apjáról ír, az több, mint eposz : bámulatosan személyes vallásos meg
győződés, mellyel a maga életét irányítja. Az élet és irodalom ilyen töké
letes egybeolvadása nincs szerepvállalás nélkül, a nélkül, hogy e hősi 
világot ne örömben föloldódó, triumfáló színpadnak gondolná el. Ifjabb 
Zrínyi Miklós, akit Pázmány Péter arra nevelt, hogy végrehajtsa, ami 
neki nem sikerült, európai ligával kiűzni a törököt, valóban, mint fő
szereplő akarta végrehajtani a disciplina és hit megújítását, a kiengesz

1 U. a. i. m. 17— 19. 1.
2 Ld. Gróf Zrínyi Miklós : Szigeti Veszedelem, 15. ének, 107— 108. versszak.
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telés utolsó mozzanatát.1 De még ebben is a magyar múlt legnagyszerűbb 
hagyományát követte. Azt a fenséges, új embereszményt valósította 
általa meg, amit Mátyás király humanizmusa adott a magyarságnak : 
a te tt és irodalom együttes vállalóját. A tisztességszerzést, amelynek 
csak egyik útja a fegyver, de másik útja a «szép tudomány». Zrínyi «Per- 
oratiója» is ilyen felmagasztosulása a szereplőnek :

«De híremet nemcsak keresem pennámmal,
Hanem rettenetes, baj-vívó szablyámmal.
Míg élek harcolok az ottomán hóddal,
Vígan burittatom hazám hamujával.»

Láthattuk, hogy egy egyelőre szűk csoport, amely a nemzet leg
magasabb őrhelyein, a kancelláriákban öntudatosan továbbfejlesztette 
a magyar humanizmus hagyományait, az európai barokk keletkezésével 
csaknem egyidőben műről-műre hagyományozva, egymással szoros kap
csolatban kialakítja azokat az alapelveket, amelyeket ifjabb Zrínyi Mik
lós ábrázol géniuszához méltóan. A fegyelem és hit kettős, de egy orvos
sága, a történelmi és életszínpad tragikus, majd bízó és triumphus-szerű 
fölfogása a magyar humanizmusban és a késő renaissance-ban gyökerez
nek, de Zrínyi hatalmas, nyugtalan, optimista gondolkodásában a magyar 
barokk alapelveivé válnak s együtt vannak hivatva megvalósítani az 
ország helyreállítását. Igaz, hogy Zrínyi minden cselekvése, írása a nagy 
többségnél egyelőre eredménytelen. De mégis hagyományteremtő. Az 
élet csúcsán megfogalmazza azokat az új eszményeket, melyekre a ma
gyar barokk épül. Természetesen az új történetszemlélet csak egyik ága 
a kialakuló irodalmi barokknak. Ugyanebben a körben vizsgáljuk rövi
desen a barokk államrezont, a «tacitizmus» kifejlődését és nem sokkai 
szélesebb területen a barokk szépirodalom gondolati és stiláris jegyei
nek föltűnését.

Kardos Tibor.

1 K ardos Tibor i. m. 4. 1.
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SZÉCHENYI KÉPE.

Széchenyi István képe a kiművelt magyar emberfő képzeletében 
a magyar pantheon képmásokról ismerős klasszikusai közé tartozik. 
Jubileuma ünnepén, sőt kultuszánaK köznapjain is, lépten-nyomon 
szembetűnnek arcképei. Pénzen és bélyegeken szerepelnek, számtalan 
változatban közkézen forognak. Kritikai katalógusukból következő 
ikonográfiái értékelésük érdemes munkát igér. Képmásai nemcsak a 
nagy lélek testi megjelenésének változásairól tanúskodnak, hanem a 
Széchenyi-fogalom fejlődését is szemléltetik. Sorsuk, számuk, művészi 
mivoltuk, a művészek és megrendelők kiléte, híven tükrözik a kortársak 
és az utókor Széchenyi-képét, a legnagyobb magyarról életében és 
halálában kialakult közvéleményt. Képének sorsát képmásaiban követ
jük a születése százötvenedik évfordulójához vezető úton.

A nagy és kis ember közös sorsa : Széchenyi István korai képmásai 
a család kis közösségének szerető szemével látott képről számolnak be. 
Gyermekkori képét a magyar rokokó főúri miliője veszi körül. Széchenyi 
Ferenc kivételes kultúrájú familiájában, melyben a fiúkat tanító páter 
és a lányok nevelőhője is helyet kapott, a három fiú közül a legkisebbik 
a «legnagyobb magyar». A kép mesterének kedves közvetlenségű szem
lélete korszerű műkedvelő hajlamoknak hódoló családtagra mutat. 
Maga a nagynevű apa sem vetette meg a festegetést, egy hasonló «famille 
aimable»-t ábrázoló képet ismerünk tőle és az ő kezére vall az a kis 
kép is, melyen idilli rózsalugasban jegyesének udvarol. Idősebbik lánya, 
Fanni, egész albumot festett tele a család életének kisebb-nagyobb 
eseményeivel. A kedélyes jelenetekben többször találkozunk Stefferl 
figurájával is. Otthon hosszú házikabátjában kényelmesen sétál. Mint 
a lipcsei csata legendás hőse a harcmezőn huszárai élén rohamra szá
guld. A veszélytől távoli otthonban a vitézkedő öccs, mint játékkatonák 
hetyke kapitánya jelenik meg. A család körében kell keresnünk annak 
a kétségtelenül kifejező készségű képmásnak a mesterét is, melyen a 
temperamentumos fiatal tiszt ulánus uniformisban mutatkozik be. 
A nagy önismerő visszaemlékezése szinte e kép jellemzése lehetne : 
«testileg meghíztam ugyan, de lelkileg olyan tudatlan maradtam, mint 
voltam». Egy intim hálókabátos karikatúra hasonló jó egészségben ábrá
zolja a gyengélkedő gyermekévek után megemberesedett ifjút. A mű
kedvelőket messze meghaladó művészi munkát, de még a családi kör 
meleg hangulatú és némi genealógiai érdekű szemléletét mutatják a 
finom formakultúrájú bécsi biedermeier mesternek, a Magyarországon
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sok k ép m ás t fe s tő  E n d e rn ek , ovális m in ia tű r je i is , m ely ek e t a  h áz assá 
gokkal m eg n ö v ek ed e tt szám ú  c sa lá d  ta g ja iró l k é s z íte tt .  S te ffe rlben  a 
le lk iism ere tes  m e s te r  sem  lá th a to t t  m á s t, m in t a  főúri fam ilia  leg ifjab b  
fiá t, k in ek  h a tá ro z a tla n  a rcá tó l k issé  k ed v e tlen  közöm bösség  t a r t j a  
tá v o l a  köze ledő t.

A ra n g ja b e li tá rs a s á g  körében , k a to n ásk o d á s  és kü lfö ld i t a r tó z 
k o d ás közben  sze rze tt ta p a sz ta la ta in a k  k iegész ítésére  az ifjú  gróf d é l
v id ék i ú tra  in d u lt  és a  c sa lá d  p ik to rá t,  E n d e r t,  is m ag áv a l v i t te . E n d e r  
G örögországban  új k ép m ás t k é sz íte tt ró la , m ely  m ár a c sa lá d i szem 
lé le te t  m essze m ag a  m ö g ö tt h a g y ta  és a  rég i a rck ép tő l e lté rő  é lm én y b ő l 
k e le tk e z e tt . A b y ro n i k o r ro m a n tik u s  u ta s a  k ü rtő k a la p b a n , h a n y a g u l 
v á llra v e te t t  köp en y b en , p u sk áv a l a  v á llá n  je len ik  m eg. A göndör h a jtó l  
és bod ros n y a k ra v a ló tó l k e re te z e tt  k esk en y  arcbó l a  m a l d u  siécle 
szokásos szom o rú ság án  tú l  sz in te  tra g ik u s  k om olyságú  szem ek  n éznek  
szem be. A k ép  a lá  a  re m é n y te len  ra jo n g á ssa l s z e re te tt  sógornőnek , 
L a d y  M eade S elm án ak  m élabús b ú csú sz av a it í r t a : « tächez d ’é tre  
heureux». A h u llám zó  h a n g u la tú  év ek tő l búcsúzó  if jú  b o ldogságkereső  
ú t ja  m ég m essze v e z e te tt. A b o n tak o zó  e re d e ti egyéniség  azo n b an  m ár 
m a g á v a lra g a d ta  a finom  fe jek  k ieg y en sú ly o zo tt m es te ré t. E n d e r  m eg
k ap ó  k ép é t te re m te tte  m eg a p ro b lém á ib a  m in d  m élyebbre m erü lő , 
a  «belső csend» u tá n  té to v á n  vágyakozó  férfinak.

A gondolkodó c sa k h am ar cse lekvővé v á lt .  Az em lékezetes 1825 év 
ta v a s z á n  m ég a n agycenk i és ho rp ácsi tá j  t is z tá sa in  sz a rv a s ra  v ad ászó  
tá rsa sá g b a n  tű n ik  fel finom  fig u rá ja  egy  k ö n n y ű k ezű  m űkedvelő  friss  
élm énye nyom án . Ő sszel m á r m egkezd te  m u n k á já t A k ad ém ia -a la p ító  
fellépésével. A H ite l  nem zetnevelő  p ro g ram m ja  a közé le t kellős közepébe 
helyez te . A k üzde lm ek  k ö ze p e tte  sz e rz e tt h írn év  u tá n  a  sohasem  k e re 
s e t t  népszerűség  is fe lé je fo rd u lt. N épszerűségének  fon tos fokm érő je , 
h ogy  p á ly á ja  fo lyam án  k ép m ása in ak  nagyrésze  a h a rm in c as  években  
k észü lt. A népszerűség  követk ezm én y ein ek  v á lla lá sa  azo n b an  sem m ikép  
sem  v o lt kedvére  való  a nem ze ti h iú ság , a  «fatális m ag y a r nyavalya»  
o sto ro zó ján ak . K icsinek  tű n ő  ügyben  is a  n ag y o t k e res te  és a  k ép 
m áso k  kérd éséb en  is k ö n y ö rte len ü l k ö v e tk eze tes  m a ra d t önm agához. 
M inden k ép e tk é rő  k ísérle tezés elől e lzá rk ó zo tt. K o rsze rű  szokás sze rin t 
h aza i és kü lfö ld i fo ly ó ira to k  k ív á n tá k  k ép é t közölni. A sze rk esz tő k  
a r ra  k é r té k , h ogy  h a  m á r nem  szán  id ő t a  fes tő  e lő tt i  ü lésre , enged je  
m eg leg a láb b , h ogy  p á r  ó ra  a la t t  m e tsze t szá m á ra  le ra jzo lják . E b b e  
sem  eg y eze tt be le  : «ha d iv a t is m a a  m ag y aro k  k ö zö tt Z ríny ihez és 
L eon idashoz h aso n ló n ak  érezni m agunkat» , ő, a m it t e t t ,  k ö te lességbő l 
te t te ,  kü lön  e lism erést nem  érdem el é r te , a  kép m ás k ész íté sé t és köz
lé sé t an n a k  ta r ta n á ,  a  m eg tisz te lte té sb ő l nem  kér. E z  az idegenkedése 
a m űvésze t eszközeivel va ló  d icső ités tő l é le te  végéig m eg m arad t és 
egyén iségének  e red e ti ré teg éh ez  ta r to z o tt ,  h a  kü lső  kö rü lm én y ek  sokszor 
ré s t  is  ü tö t te k  ra jta .

C sa lád i köréből in d u lt  ki és éppen  ezért é r t el s ik e r t  az első tö re k 
vés, m elynek  eredm énye á tv e z e t az in tim  csa lád i k ép e k tő l a közösségek 
rep rezen tác ió s  re n d e lte té sű  képm ása ihoz . K é t b á ty ja ,  k ik  öccsükben  
m ár az országos h írű  n ag y  em b ert t is z te lté k , az  A kadém ia  sz á m á ra  
k ív á n tá k  az a la p ító  em lék é t m egörök íten i. A főúri ig ényeknek  az éb redő
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m ag y ar m űvésze t m u n k ása i m ég nem  tű n te k  eléggé m eg b ízh a tó k n ak  
és m egrendelésükkel a  n ag y h a g y o m á n y ú  bécsi rep rezen tác ió s  k ép m ás
festés m este réh ez , A m erlinghez fo rd u ltak . A kép  a  m űvész  legm onum en- 
tá lis a b b  m űvei közé ta r to z ik . A  m ag y a r d íszb en  á b rá z o lt a la k  n a g y 
sze rű  c sa rn o k b an  áll. A k lassz ic izm us s tílu sá b a n  em elt k as té ly b ó l a  
h á tté rb e n  lépcső  v eze t le a  regényes tá jb a .  A m erling  a bécsi b ie d e r
m eier p ik to r  t is z te le tte lje s  te k in te té v e l k ö ze led e tt a  m ag y a r főú r nem es 
figurá jához. Az a la k  m éltó ság g a l te lje s  b e á llí tá sá b a n  és az a rc  bécsi 
bá j em lék é t őrző fe lfo g ásáb an  nem  az  é rdekes egyéniség  je llem zésére , 
hanem  a  m űvelődés e szm éiért á ldozó  m ag y a r m ág n ás eszm én y én ek  
m űvészi m eg foga lm azására  tö re k e d e tt .  E z t  é rez ték  m eg a kész kép b en  
a z  ősi nem ze tség  ta g ja i  is , k ik  ad o m án y lev e lü k b en  an n a k  az ó h a ju k n ak  
a d ta k  k ife jezést : «vajha legkésőbb  u n o k á in k  is e k ép n ek  a rcv o n a la ira  
p il la n tv á n , a  legnem esebb  sz ív n ek  érzelm eire  fa k a d ja n a k , h a z á ju k a t 
s n em ze tü k e t bo ld o g ító  legszebb  te t te k re  serken jenek .»

É le tén e k  n ag y  esem énye, sok  éve v á r t  eszm ényképének  elérése 
a lk a lm áb ó l, Széchenyi m ag a  re n d e lte  m eg k ép m ásá t, m en y asszo n y a  
S eilern  Crescence grófnő szá m á ra . A  p e s t-b u d a i m űvelődési v iszonyok  
e lő m o zd ítá sán  m u n k álk o d ó  gróf p e s t i  fe s tő v e l, a  rég i po lgári c sa lád b ó l 
szá rm azó , regényes so rsú  S chöfft Á go sto n n a l fe s t te t te  le m ag á t. A grófnő 
m e g te k in te tte  a  m ű te rem b en  készü lő  k ép e t, azo n b an  a szá m á ra  o ly  
k ed v es v o n áso k a t tú l  k o m o rn ak , a  sz im bo likus h á t té rü l  szolgáló  V as
k a p u  sz ik lá in  p ihenő  frak k o s a la k o t a hősi h e ly ze th ez  nem  illőnek  
v é lte . A  készséges fe s tő  e lege t t e t t  a  v ise le tre  v o n a tk o zó  k ív án ság n ak . 
A  gró fo t m ag y a r ru h á b a n  áb rá z o lta , m ellé je  a  sz ik lá ra  o rg án u m án ak , 
a  Je le n k o rn a k  egy  p é ld á n y á t h e ly ez te . A csa lá d i szem lé le tn ek  m égsem  
en g e d e tt és az  ö rökké tö p ren g ő  a rc  szerencsés szem m el m eg ra g a d o tt 
kom oly  k ifejezésén  nem  v á lto z ta to t t .  A görögországi u ta s  fe le tt k é t 
év tized  m ú lt e l, az o n b an  a h a tá ro z o t t  férfiarcból v á lto z a tla n u l aggódó 
g o n d d a l te k in te n e k  k i a  sö té t  szem ek. A  tá j ,  m ely  m in d en  ro m a n tik u s  
m o tív u m  m e lle tt is a  m ag y a r so rsra  o ly  re á lis  ta r ta lm ú v á  v á lt és az 
en e rg ik u s ta r tá s ú  a lak , a  c sa lá d i re n d e lte té sű  k ép e t rep rezen tác ió s  
é r té k ű v é  te t té k . S chöfft, a  g róf te v é k e n y  lén y én ek  iz g a tó  h a tá s á t  szü n 
te le n ü l érző p e s ti  po lgár, v i lá g lá to tt  szem ével h e lyesen  l á t t a  a  «polgárias» 
é le te t h ird e tő  m a g y a r m ág n ást. A táv o lb ó l tisz te lő  A m erlingné l k öze
leb b  k e rü lt  a  tém áh o z , a  n ag y  egyén iségrő l tö k é le te se b b  k ép e t és k a ra k 
te r isz tik u sa b b  k ép m ás t a lk o to tt .

A  c sa lád i é r té k íté le t azo n b an  k i ta r to t t  a  bécsi m es te re k  m e lle tt. 
Széchenyi fe leségével e g y ü tt  f e s t te t te  m eg k is k ép m ásá t a  b ied e rm e ie r 
m in ia tű r  n ag y m este rév e l, D a ffingérrel. Az ő a rca  azo n b an  n em  a k ö n n y ű  
k ife jezést kedvelő  fe s tő n e k  te rm e tt  és a  b á jo s  a rck ép en  a fo rm ák  tö k é 
letessége  nem  é r fel a  ta r ta lo m  h a tá ro z a tla n sá g á v a l. A  m in ia tű r  házi 
h a sz n á la tra , a  táv o llev ő  kedves em lékezetbe  idézésére  szo lgált. A cenki 
k a s té ly  sza lo n ja  sz á m á ra  S ch ro tzberggel f e s t te t té k  le m a g u k a t. Az ősi 
g a lé riáb a  k ívánkozó  kép m ás A m erling  és D affinger n y o m án  m ara d , 
azo n b an  a  közepes te h e tsé g ű  fe stő  sem  D affinger fo rm a i fe lfogásának  
fin o m ság á t, sem  A m erling  képm ásko m p o z íc ió ján ak  m éltó ság á t nem  
é r te  el. E  bécsi m es te re k n ek  S zéchenyi c sak  eg y e t je le n te t t  a  m ag y a r 
m ág n áso k  közü l, a rcán a k  és a la k já n a k  fo rm á ib a n  nem  fe je zh e tték  ki
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a  n ag y  egyén iség  ta r ta lm á t ,  m e rt a z t a  m aga m iv o ltáb a n  m eg sem  
ism e rh e tté k .

Az A k ad ém ia  k épének  e lkészü lte  u tá n  m eg in d u lta k  a k ö zü le tek  
képkérése i. É le n  a  m egyék  h a la d ta k . A  sokszor tá m a d o tt  n a g y m u ltú  
in tézm én y e k  fe lé je  fo rduló  t isz te le té n e k  Széchenyi m á r  nem  b ír t  e llen 
á lln i. E g y ik  a  m á s ik  u tá n  h o z ta  a h a tá ro z a to k a t, hogy  közadakozásbó l 
m e g fe s tte tik  a rck ép é t a  közgyűlési te re m  szám ára , hogy  m ind ig  m ag u k  
e lő tt  lá s sá k  a  kö z jo g i é le t régi fo rm á it új ta r ta lo m m a l te lí tő  refo rm - 
p o litik u s  a la k já t.  E in sle , a  M agyarországon m űködő  d iv a to s  bécsi 
k ép m ásfestő  k a p ta  az  első m egyei m egb izást. Az a rc  nem es kom oly
sá g á t he ly esen  ism e rte  fel, az o n b an  a S chöfftéhez hason ló  felfogást 
fe leslegesen  tú lo z ta . Sok kérés u tá n  Széchenyi b e leeg y eze tt, hogy  a  k o r
sze rű  szokás követe lm én y e in ek  eleget té v e , egy  p e s ti k ö n y vkereskedő  
E in s le  k ép é t C la ro t k ő ra jzáb an  so k szo ro s ítta ssa . Az élelm es ü z le t
em b er a n ép szerű ség  tőkéjébő l m inél tö b b  h aszn o t k ív á n t h a jta n i  és 
a  gróf fe je  kö ré  fe llegeket, k ép m ása  a lá  n ag y  te rv é n e k  a P e s t-B u d á t 
ö sszek ö tő  h íd n a k  k ép é t és m ű v ein ek  je lk ép e it ra jz o lta tta .  Széchenyi 
szenvedélyes szerénységében  a lito g rá fia  lá t tá n  k é tség b e ese tt. N em  a 
k ed v es te rv e it  ügyes kép ek b en  n ép sze rű s ítő  a llegó riákon , h an em  k ép 
m ásán a k  ap o teó z isán  b o trá n k o z o tt  m eg. A k ö v e t le fo g la lta tta  és szíve 
sze rin t s a jn á lta , hogy  a  keresk ed ő  irá n ti  k ö n y ö rü le tb ő l a  kész k ő n y o 
m a to k  te r je sz té sé t nem  ak a d á ly o z ta  m eg. í r ja ,  m ilyen  k e llem etlen  nek i 
az  egész h is tó ria , e llenfelei, ső t h ívei is , a z t h ih e tik , fe lhőkbe ü lt  fel 
p ih en n i, h o lo tt a  főváros poros levegő jében  fá ra d  és k ö rn y eze te  in k á b b  
a  fö ldre , m in t az  égre em lék ez te ti. Ö rü l, hogy  a k a d t  egy  b a rá t ja  —  az 
ügyesen  festeg e tő  W a ld s te in  Já n o s  gróf le h e te tt ,  —  ak i e llen k ép e t 
k é sz íte tt  ró la , m elyen  felhők  h e ly e tt  v ízben  Iábó l, h íd  h e ly e tt  p o r v an  
a la t ta ,  r á  kő  és m ás hu ll, m it jó  tá rsa sá g b a n  nem  szokás m egnevezni. 
Ő, a  m ag a  részérő l, e z t t a r t j a  legh ívebb  képének .

B a rá ti  k ö rének  szívesen  v e t t  k a r ik a tú rá i  közé ta r to z ta k  k e le ti 
u t i tá r s á n a k , W a ld s te in  J á n o s  g ró fnak  k is képe i, m elyeken  m egértő  
s z e re te tte l  és finom  h u m o rra l i l lu s z trá l ta  Széchenyi fá ra d h a ta tla n  köz
é le ti tev ék en y ség é t. Az egy iken  m in t a  P e s ti p o r és sá r  ellen  küzdő  
u tc a se p rő t, a  m ásik o n  m in t a  V ask ap u  szab á ly o zásá ra  k ik ü ld ö tt  k irá ly i 
b iz to s t ,  te tő tő l  ta lp ig  felszerelve, a  D u n á b an  láb o lv a  áb rázo lta .

M egyei m egb izások  a d ta k  a lk a lm a t a  m u ltsz áza d  n ag y  m a g y a r ja it 
százszám ra  m egörök ítő  szorgalm as székely  m este rn ek , B a ra b ás  M iklós
n a k  is a r ra , hogy  a  leg nagyobb  m ag y a rt te rm é sz e t u tá n  m egfesthesse. 
M aga S zéchenyi k ív á n ta , m ik o r a  b ih arm eg y ei re n d ek  k ép m ásá t b írn i 
a k a r tá k , hogy  h a  m á r ő t «kiben csak  az a kis lé lek  ér tá n  v a la m it, m elly e t 
fe s te n i n em  leh e t, de k in ek  sá rg ás  rá n c te li képe és so v án y k a  tö rő d ö tt  
te s te  k ép n ek  sehogyse való», le fe s te tn i szándékoznak , teg y ék  a z t B a ra b ás  
M iklóssal, az «igen becses ’s r i tk a  ügyességgel b iró  festő»-vel, k in ek  
m űve, «ha n em  is  egy  kü lönös és szép a rcú  s szép te s tű  em bernek» m ása , 
de «okvetlen  ta lp ra e s e tt  m u n k a  leend». B a ra b ásn ak  ü lt, m ik o r m agáró l 
az  em lék eze tes  s z a v a k a t m o n d o tta  : «ha n em zetiségünk  erősebb  a la 
p o k o n  fog nyu g o d n i, m in t a  b a ju sz  és s a rk a n ty ú , a k k o r lev ág a to m  a 
bajuszom at» . Az E in sle  és B arab ás  képeirő l m o n d o tta k , m in t a  m eg
ö rö k íté s tő l v a ló  idegenkedése is, rá v ilá g íta n a k  képm ása ihoz  való  viszo-
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n y á ra . M int m inden  m eg n y ilv án u lásáb an , képei k ö rü l is, nem ze tén ek  és 
ö n m agának , te s ti-le lk i m iv o ltán a k  éles b írá la ta  ju to t t  k ife jezésre . 
Felesége szá m á ra  k é sz íte tt  k edveskedő  k a r ik a tú rá já b a n  sem  h íze lg e tt 
m agam agának . E gyén iségének  m egism erésé t e tén y ek  új vo n ássa l te sz ik  
te ljeseb b é .

B a ra b ás  m ag y a r d íszű  képe , m ely e t a  szo rgalm as m es te r  tö b b szö r 
m eg ism éte lt és k ő ra jzb an  is e lte r je sz te tt ,  a  v á rak o zásn ak  m in denben  
m egfelelő, le lk iism ere tes  te lje s ítm é n y  le t t .  A  m odorosán  m egnyerő  
m osoly  felé h a jló  k ifejezés és a  d a liá sá n  m eg m erev íte tt d erék  e lege t 
te szn ek  a  ke llem  és a m éltó ság  közvélem ény  k ö v e te lte  ke llék e in ek . 
A re fo rm k o r k iv á ló ság a it k ép m ása ib an  közös nevezőre hozó m e s te r  a  
te s t i  haso n ló ság o t h ív en  m áso lta , és nem  te h e te t t  ró la , h a  Széchenyi 
sze llem ét n em  é r te  fel. B a ra b á s  ö rö k íte tte  m eg eg y k o rú  v á z la ta i  és 
kőre ra jz o lt  a rcképe i a la p já n  a n ag y  ép ítő m u n k a  fo n to s  m o m en tu m á t, 
a L án ch íd  a lap k ö v én ek  le té te lé t  is. A h arm in cas  évek  em lékezetes t á r s a 
dalm i e sem én y ét a  sok k ép m ás ügyes fe lv o n u lta tá sá v a l b e m u ta tó  h a ta l 
m as v ászn o n  Széchenyi a la k ja , A m erlingéhez hason ló  b e á llítá sb a n  a kép  
k ö zp o n tjáb a n  álló  c so p o rtb a n  fog lal h e ly e t.

B a ra b ás  lito g ráfiá i k iv á ló an  a lk a lm asa k  v o lta k  a nép szerű  te r je sz 
té s re , gondos ra jz u k  és k ö zé rth e tő v é  eg y sz e rű s íte tt  je llem zésük  m ia t t .  
Szám os v á lto z a tb a n  k e rü lte k  grafikai so k szo ro s ítá sra  a  m ár e m líte t t  
E insle-, to v á b b á  a  Schöfft-, A m erling-, D affinger-féle kép m áso k  is .  
Senefelder k ő ra jza  k iváló  p é ld á ja  a nem es m in ta  —  a S chöfft-kép  —  
köznap i m ódon e sz m é n y íte tt v á lto z a tá n a k . Szem élyes szem lé le tre  vall 
H e rrn ek  a kom oly  k ifejezést m é lab u sra  m ag y arázó  lito g rá fiá ja  és az 
o rszág  m inden  tá já n  m egfo rdu lt angol ra jzo lónak , H erin g n ek , az E in s le - 
féle fe lfogást kö v e tő  acé lm etsze te  is .

E  k épm ásokon  Széchenyi, sokszo r a V ask ap u  sz im bo likus h á t te r e  
e lő tt, m ind ig  m ag y ar d ísz ru h á b an  szo k o tt m eg je lenn i. E z t az ünnep i 
ö ltö ze té t G urk , a k o ronázások  n ép sze rű  lito g rá fu sa , S zécheny it, m in t 
zá sz ló su ra t áb rázo ló , s ik e rü lt a rcú  k ép m ásán  a leg p o m p ásab b  k ia d á sb a n  
fe s te tte  m eg. M agyar d íszé t Széchenyi kü lönös t is z te le tb e n  t a r to t t a  és 
csak  é le te  k iem elkedő  a lk a lm a ira  v e tte  m ag ára . E b b en  e sk ü d ö tt  ö rök  
h űsége t C rescencenak  a csendes k risz tin a v á ro s i tem p lo m b an  és ebben  
je len t m eg azon a m ozgalm as ü lésen , m elyen  az  ő d ia d a la k é n t, a L án c
h ídon  m inden  á tk e lő re  kö te lező  h íd v ám o t tö rv én y b e  ik ta t tá k  és a  m ag y a r 
nem es sokszázados adóm en tesség én ek  tis z te le tb e n ta r tá s a  az  új idők  
áldoza tkészségének  a d o tt  h e ly e t. D ísz ru h á ja  h írnév re  t e t t  sze rt és egy  
ügyes p es ti szabó  d iv a tk ép én , P e rla sz k a  m etsze tén , a  g rófot és a  g rófnőt 
ö ltö z te tte  re k o n s tru á lt  m agyaros szab ású  ru h á ib a .

A d íszm agyaros k ép ek  a  n ép sze rű  n ag y  em berrő l ünn ep i k ép e t 
k ív án ó  közönség igényeinek  k ie lég ítésé t szo lg á lták  és a  le lk es  k o r h ag y o 
m ányos szem léle tébő l k ö v e tk ez tek . K özv e tlen eb b  szem lé le te t m u ta tn a k  
a  grófot köznap i ö ltö ze tb en  áb rázo ló  képek . E g y  főúri m űkedvelő , 
A ndrássy  M anó gróf, a  L o v ak rú l író já t  ün n ep li k is képén , m ely  S te rio  
K á ro ly  színes lito g rá fiá jáb an  k e rü lt k iad ásra . S zéchenyi angolos v ise le t
b en , ló h á to n , a  L án ch íd  p es ti h ídfő je  e lő tti  té re n  je len ik  m eg. A kom oly  
k ifejezésű  arcbó l k ite k in tő  szem ek  m essze v iszn ek  a p e s tb u d a i v á ro s i 
é le t k ö rü lö tte  za jló  fo rg a tag áb ó l és je lk ép p é  em elik  a h á tté rb e n  a k é t

98



v á ro s t ö sszekö tő  h id a t és a  folyón úszó gő zh a jó t. S te rio  egy  m ásik  
színes k ő ra jz án  Széchenyi hason ló  v ise le tb en , fiáva l c só n ak b an  kél á t  
a  D u n án  és érzelm ességgel te li  á ldó  m o z d u la tta l te r je sz t i  jo b b já t a  k é t 
v áro s  és a  folyó fölé, m elyekhez  o ly  sok  n ag y  te rv e  és m űve fű ző d ik . 
S te rio  k é t képe szerencsésen  eg y esíti a  k ö zv e tlen  k ép m ás t a  v á ro s 
képbő l te rm észe tesen  következő  szim bolikus szem lé le tte l. A S án d o r- 
a lb u m  képe i k ö z ö tt  a  p e s ti u tcán  p o lg á rm ó d ra  sé tá ló  gróf p á lc á 
já t  t a r t j a  a  h íre s  lov as b rav ú ro s  u g ra tá sa  elé. P re s te l  képe lá t tá n  a 
S zéchenyi p ro g ra m m ja  fö lö tt k ö n nyen  to v a len d ü lő  p o litik u so k  ana ló g iá i 
ju th a t ta k  a  k o r tá r s a k  eszébe.

S zéchenyi k ép m ása  a  h a rm in cas és n egyvenes évek  fo rd u ló já ra  
az  o rszág b an  és kü lönösen  a  fe jlődő  fő v áro sb an  o ly  nép szerű v é  v á lt ,  
hogy  A nd ersen , i t t  já r tá b a n , m in d en  kön y v k eresk ed és k ira k a tá b a n  
sze m lé lh e tte , ső t a  D u n án  gőzha jón  u ta z v a , k a jü tjé b e n  is a  gróf képe  
fü g g ö tt. P o zso n y b an  egy  kávés B a ra b á ssa l fe s tte t te  m eg Széchenyi 
k ép é t és k á v é h á z á t ró la  nev ez te  el.

A sokszáz  k épm ás k iseb b -n ag y o b b  m es te re  közül a  legköze lebb  
k e rü lt  a  leg n ag y o b b  m ag y ar egyén iségének  helyes felfogásához E y b l, 
a  bécsi g ra fik án ak  p á ris i m in tá ih o z  m éltó  m este re . A re fo rm k o r o rszág- 
g y ű lése inek  vezérférfia it so rra  p o r tre tiro z ta  és így  k e rü lt  szem be Szé
cheny i I s tv á n  k ép m ásá n ak  m űvészi m eg o ld ásáv a l is. N em  a m ag y a r 
m ág n ás d ísz ru h á b an  pom pázó  a la k ja , h an e m  az akció  kellős közepén 
p illa n a tra  m egpihenő  p o litik u s  a rca  ra g a d ta  m eg m űvészi k ép z e le té t. 
A m es te ri m u n k áv a l k é sz ü lt lito g rá fián  Széchenyi bő m ag y a r k a b á tb a n , 
k arosszékben  ü l, v á z la tsze rű e n  o d a v e te t t  kezei finom an  eg ész ítik  ki 
a  k ép  közv e tlen  h a tá s á t .  F e je  az a  Széchenyi-fej, m ely  a  m űvészi m eg
ism erés  é lm ényének  e leven  e re jév e l é re z te ti a  leg n ag y o b b  m ag y a r 
a rc á n a k  m inden  m ag y a r g o n d o t m ag á ra  v á lla ló  k ife jezésé t. E  k ép  
l á t tá n  K em én y  Z sigm ond m es te ri so ra ira  em lékezünk  : «Széchenyi 
erős, de nem  a th le ta i ,  m ag as, de nem  tú le m e lt  a lak ú  férfiú vo lt, a  ieg - 
a rá n y o sa b b  növésse l, h a jlék o n y  ta g o k k a l, jó l fo rm á lt m elle l, izm os, 
e d z e tt k a r ra l  és középnagyságú  n a p s ü tö tt  kezekkel. O rcá ja  m ia tt ,  
m ely  széles és eléggé te l t  v a la , in k áb b  lá tsz é k  te s te sn e k , m in t sz ik á rn a k  ; 
b á r  v a lóságga l, h a  nem  is sovány , de kövérségre legkevésbbé sem  v o lt 
ha jló . A rcbőre sö té tsá rg a , rézvörös sz ín eze tte l. H o m lo k a  széles, m ag as , 
gondolkodó és red ő k b e  v o n t ; felső része, a  n ag y sze rű b b  in te lle c tu a lis  
e rők  helye  o ly  dom ború , o ly  te lje s  és széles á tm é rő jű , m inő  igen  r i tk á n  
ta lá lh a tó . E  göndör fek e te  h a jja l  kö rö zö tt m éltó ságos, de sö té t h o m lo k 
n a k  je llem ét k ieg ész íte tte  a  sű rű , nagyszálú , szög le tes ív ű  és eg y m ásb a  
folyó k é t szem öld , m ely  a n n y ira  kom or és a n n y ira  k iv é te les  v a la , hogy  
m ag a  a gróf is é lceket c s in á lt re á , s népszerűsége egy ik  a k a d á ly á n a k  
m ondá. S ö té tszü rk e  szem einek  te k in te te  m a jd  fürkésző , éles, a  kebe l 
t i tk a i t  k u ta tó , m a jd  andalgó , b o ru lt ,a  sze llem éle t és eszm evilág  té -  
v e tege ibe  m erü lő . O rra  v a s ta g tö v ű , m erész h a jlá sú  és tá g  n y ila tú  vo lt. 
S ű rű  n y íro tt  fekete  b a jú sz  ta k a r ta  a  középszerűnél n ag y o b b  sz á já t. 
Á lla re n d k ív ü li e ré ly t ta n ú s ító , erős, cson tos, széles és tö m ö r, az a jk 
szög leteken  a  g u nyor és fá su ltság  k in y o m a táv a l. E g y en esen  t a r to t t  
derék , e legáns, de k iváló lag  kénye lm es ö ltözék, m elynek  d iv a tsz e rű 
ségéhez tö b b n y ire  va lam i b iz a rr  és fe lö tlő  vegyü l ; ezek  e g y ü tt  te sz ik
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a  je llem ző t S zécheny iben , azon  g y é re n  e lő forduló  p ercek  a la t t ,  m ik o r 
sem  elm éje, sem  érzése n incs fe lh a n g o lv a .. .»  E z  a  Széchenyi te k in t  
rá n k  E y b l képérő l. A  leg n ag y o b b  m a g y a r leg h ív eb b  k ép m ása , m ely 
bő l rem e k m ű  le h e te tt  vo ln a , h a  E y b l teh e tsé g e , m ű v én ek  m in d en  
k iválósága  m e lle tt sem  m a ra d t  v o ln a  m élyen  Széchenyi em b eri z sen ia li
tá s a  a la t t .

A n eg y v en es  év ek  d e re k á ra  Széchenyi k ö rü l m e g v á lto zo tt a  v ilág . 
K o ssu th  m a g áv a lrag a d ó  szónok i sz a v á ra  S zéchenyi soha  sem m i esz
közzel nem  é le sz te tt  n épszerűsége  m áró l h o ln a p ra  to v a tű n t .  K ép m ása i 
h ív en  k ö v e tté k  so rsa  fo rd u lá sá t, egy re  keveseb b  képe k ész ü lt. M ás 
m o d e llt k e re s te k  a  m űvészek , m eg fo g y a tk o z tak  a  m egrendelők , az  é r te  
le lkesü lő  h azafiak  és az ő t ünnep lő  k ö zü le tek . A  szab ad ság eszm e h e v ü le té 
ben  senk i sem  k ív á n ta  m ag án  érezn i a  kom oly  a rc  jö v ő ért aggódó te k in 
te té t .  Az irá n y ító  sze rep é rt h a rco lt ö n ze tlen  szá n d ék ú  kü zd e lem b en  
S zéchenyi a lu lm a ra d t. F ig u rá ja  m á r  n em csak  a  b a r á t i  kö r k edé lyes 
k a r ik a tú rá in , h an e m  a  m aró  p o litik a i g y ú n y k ép ek en  is  egy re  g y a k ra b 
b a n  tű n t  fel. C ilinderben  és f ra k k b a n  B écs felé h úzza  az o rszág  gazd aság i 
e re jé t  je lképező  p én zeszsák o k k a l m e g ra k o tt  sz a m a ra t, m e ly e t az eg y sze rű  
m ag y a r ru h á b a  ö ltö z ö tt K o ssu th  szóva l és írá s sa l, kezében  a  P e s ti  
H ír la p o t lo b o g ta tv a , ig y ek sz ik  v is sz a ta r ta n i. M ikor a  L án ch id  m u n 
k á la ta in a k  m eg te k in té se  közben  egy  lá n c  e lsz a k a d  és S zéchenyi a  
D u n á b a  esik , a  p a r tr ó l  té t le n ü l  b á m u ló  n ép  jó t  m u la t  a  v ízb en  evickélő 
g rófon , k i a  b a le s e tb e n  é le tm ű v e  k u d a rc á n a k  je lk ép é t lá t ja .  A friss 
ra jz ú  k a r ik a tú rá k  szom orú  d o k u m e n tu m a i a  negy v en n y o lc  e lő tt i  v á l
to z o tt  kö zv é lem én y  n ép sz e rű  szem lé le tének .

M int a  neg y v en n y o lcas  o rszág g y ű lés  bécsi k ü ld ö ttsé g én ek  ta g ja  
és a  k o rm á n y  közlekedésügy i m in isz te re  csak  tá rs a in a k  k ö szö n h e tte  
képe i sz á m á n a k  sza p o ro d ásá t. A m in isz té riu m  szám os v á lto z a tb a n  
e l te r je d t k ép e i közü l m űvészi sz ín v o n a lu k k a l B a ra b á s  lito g rá fiá i v á l
n ak  k i. S zécheny i a rcáh o z  rég i ra jz a it  h a sz n á lta  fe l és m in t m ások , 
ő is az  e g y ü tte s  kevésbbé je len tő s  h e ly é t j u t t a t t a  nek i. E g y  ügyes 
ism e re tle n  m e s te r  fé lb e m arad t lito g rá fiá ján , a  m in isz te rek  eg y e tlen , 
m in isz te rta n á c s  k e re téb e  k o m p o n á lt cso p o rtk ép én , Széchenyi m e
rengő  a rca  E y b l k épére  em lék e z te t. A n egyvennyo lcas o rszággyű lés 
ü n n ep é ly es  m e g n y itá sá t m egö rö k ítő  n ag y sz ab ású  so k a lak o s k o m po
zíción, m e ly e t B orsos Jó zse f te rv e z e tt ,  a  m in isz té riu m  em elvénye szé
lén  o t t  á ll Szécheny i is . A z a la k  k is  m ére te i m ia t t  az  a rc  k ü lö n ö seb b  
k ifejezése, m ely  a m ag y a r b ied e rm e ie r  k iváló  kép v ise lő jén ek  Széchenyi- 
képe m ia t t  o ly  je len tő s  len n e , n em  érvén y esü l. M in isz te rtá rsa iv a l e g y ü tt  
k e rü lt S zéchenyi a  C h ariv ari sze llem es k a r ik a tú rá já ra  is, m ely  a m i
n isz té riu m m al szem ben  az a lsóház  egyes képv ise lő inek  je le n té k te le n 
ségé t g ú n y o lja  k i. K o m o r a rca  k ilé p  a k a r ik a tú ra  k én y sze rű  k e re te i
bő l és a  h a tá s a  a lá  ju to t t  m űvész  a  k o m éd iábó l tra g é d iá b a  k ívánkozó  
fig u rá t fo rm á lt belő le. H aso n ló  a k épe  a  C h ariv ari m ás k a r ik a tú rá já n  
is, m ely  a  k é tfe jű  sas  sz á rn y a itó l re tte g ő  csirk ék  a la k já b a n  sze re 
p e lte t i  a  m ag y a r m in isz te re k e t. E zek b en  az év ek b en  m á r m űkedvelő  
b a rá t ja ,  az eg y ik  C rouy b á ró  sem  képes d e rű seb b  k ép e t kész íten i a k om or 
arcú , tá v o l ta r tó  te k in te tű  grófról. E z  a s ö té t  a rc  m e rü l fel egy  p r im i
t ív  p ik to r  kezd e tleg es  k ép én  a m in isz te ri h in tó  m élyéből. A k ép  a h iv a -
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tá s a  közben  büszké lkedő  kocsis k ed v é ért k é sz ü lh e te tt és ép p e n  ügy e- 
fo g y o ttság áb a n  tan u lság o san  tú lo zza  a  lá to t ta k a t .  Szécheny i a rc á n a k  
k é tség b e ese tt k ifejezése a fenyegető  te s ti- le lk i összeom lás je lé t m u ta tja .

48— 49 éles cezú ráv a l o s z to tta  k e t té  Széchenyi é le té t. A nem es 
fő, m e ly e t K em én y  le írá sa  és o ly  sok  n ag y  m űvész  k ép m ása  ö rö k íte tt  
m eg, a  n em ze tre  és n ag y  fiára  egyszerre  rá sz a k a d t k a ta sz tró fa  u tá n  
sokáig  nem  m u ta tk o z o tt .  F elépü lése  u tá n  elem i erővel é led t fel a  m űvészi 
m egörök ítés i rá n t  é rz e tt  rég i ellenkezése. «Még n em  s z ü le te tt  az , k in ek  
k ed v é é rt p a p iro s ra  lecs ip e tn i engedném  m ag am at»  ír ja . M inden b a jé r t  
ö n m ag á t h ib á z ta tó  h a n g u la tá b a n  m ég az é le tre  is m é lta tla n n a k  t a r 
to t t a  m ag á t, a  h a lh a ta tla n n á  tev ő  k ép m áso k  eszm éjé t e ré ly esen  el 
k e lle tt  u ta s íta n ia . V aho t fo ly ó ira ta  szá m á ra  k ép e t k é r t  tő le . V á la száb an  
az t a já n lja , v egye elő egy  rég i k ép é t, « p in g á ltassa  sz a k á lla m a t feh érre , 
k ép em et sá rg á ra , m u ltip lik á lta s sa  rán ca im at»  és készen  k a p ja  időszerű  
k ép m ásá t. V ah o t a  sze rencsé tlen  ö tle tte l  E y b l k lassz ik u s kép én  k isérle- 
te z e tt .  R o h n  az E y b l- és E insle-fé le  képek b ő l v o lt k én y te le n  eg y e t 
kom p ilá ln i. P á lffy  L ipó t gróf döb ling i lá to g a tá s a  u tá n  em lékezetbő l 
re k o n s tru á lta  k ép m á sá t. D ile ttá n s  ra jz a  m egrázó  ta n ú sá g té te l.  A grófné- 
n a k  sok  küzd e lm éb e  k e rü lt, m íg  rá v e tte  fé rjé t, hogy  kép m ás kész ítésbe  
beleegyezzék . «Mire v a ló  —  h a n g o z ta t ta  —  hogy  egy  o ly  lén y  tö b b - 
szö rö s ítte ssék , k i a  m ag a  c su p a  egyedü liségében  is rá u n t  m agára.»  
G asse rnek , az ak ad ém ik u s  és la s sa n  h a la d ó  bécsi szo b rászn ak  ju to t t  
o sz tá ly ré szü l, hogy  a  döb ling i re m e te  m e llszo b rá t é le t u tá n  m eg m in tá z 
h assa . 1858 a u g u sz tu sá b a n  k ez d te  m eg a m űvész  m u n k á já t.  A z első 
ü lésen  a  gróf kezelőorvosa  G u szm an n  R u d o lf is je len  v o lt és egyszerű  
sz a v a k b a n  m eg in d ító  m ódon szám ol be az esem ényrő l. A  grófnő c se n 
d esen  ü lt  a  szoba sa rk á b a n , a  gróf fe l-a lá  já r t  és c sa k  felesége szelíd  
s z a v a ira  v ag y  a m in tá zás  k én y sze rű  s z ü n e te it  ész revéve á l la p o d o tt  
m eg. «A tö b b szö rö s íté s  g o n d o la táv a l n em  lá ts z o tt  k ien g esz te lő d n i, n éh a  
k ö n n y es  szem m el és szem reh án y ó lag  te k in te t t  a  g ró fn éra , m in th a  
m o n d an i a k a r n á : É rdem es-e  fá ra d sá g ra  az én fá jd a lo m b a n  feloszló 
lé te lem e t ag y ag - és m á rv á n y b a n  h a lh a ta tla n íta n i? »  K éső b b  k ed v e  
d e rű seb b  le t t .  «Úgy t e t t ,  m in th a  agy ag b ó l v a ló  h a so n m ásá n ak  id ő n k én t 
fo g a n a tb a  v e t t  befecskendezése n ek i b o sszú ság o t sze rezne , m in th a  ő 
az za l eg y e t érezne.» A  m in tá z á s  la s s a n  h a la d t .  S zécheny i n a p ló já b a n  
1859. n o v em b er 29-én te sz  em líté s t G a sse r lá to g a tá sá ró l és i8 6 0  
m árc iu s  8-án , h a lá la  e lő tt  egy h ó n a p p a l jeg y z i f e l : «Gasser um  m ich  
zu  beendigen.» A z év tized es  m ag án y b ó l fe lm erü lt fő m eg d öbben tően  
m e g v á lto zo tt. A  te s t i  és le lk i szenvedés m ély  n y o m o k a t h a g y o tt a rcán . 
H íres  hom loka m ég h a tá ro z o tta b b a n  k ie m e lk e d e tt, ősz szem öldöke, 
szak á lla  és b a ju sz a  —  m ik o r v é te t te  vo ln a  le? —  hosszú  h u llám o k b an  
k e re tez te  élessé v á l t  v o n á sa it. A m élab ú s h a n g u la tú  m in tázás  em léké t 
K iss Jó zse f késői b ied e rm e ie r b á jú  képe őrzi. G asse r m ű v ét Iz só  
M iklós m á so lta  le az A kad ém ia  m eg rendelésére . A D öbling  felé figyelő 
m ag y a r közönség szá m á ra  a B lick  író já ró l k észü lt lito g ráfiák  m este re i, 
a  fá ra d h a ta tla n  B a ra b ás  —  te rm é sz e te se n  d íszm ag y a rb an  — , a bécsi 
K rie h u b e r és so k an  m ások , m in d  G asse r szo b rán ak  v o n ása it ra jz o ltá k  
á t  kőre k iseb b -n ag y o b b  v á lto zá so k k a l. T öbben  a  döb ling i a b lak b a n , 
fu v o láv a l kezében , g a lam b ja in ak  e te té se  közben  áb rá z o ltá k , az e lnyo-
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m a tá s  éveiben  erősen  e l te r je d t  képe iken , m elyeknek  m élabús h a n g u la tá t  
k isé rő v ersek  fo k o z ták  :

«S ig y  áp o lá  g a la m b ja it 
F u v á n  az édesb u s d a lt ,
M elyet a  h a z a sz e re te t 
É s  m ély  kedé lye  sugallt.»

E g y  k ezdetleges k ő ra jzon , m in t a  közlekedés agg  ap o sto la , a  L án c
h íd  e lő tt  á ll, jo b b já t szívére  helyez i, b a ljá b a n  n y i to t t  k ö n y v e t t a r t ,  
m ely b en  egy  v o n a t képe lá ts z ik . A  n ép sze rű  k ő ra jzo k  k ed v e lt m o tív u 
m á t, a  «két k iv á ló  férfiú  k ézszo rításá t» , J ó s ik a  S ám uel b á ró  u to lsó  
döb ling i lá to g a tá sá n a k  érzelm es je len e téb ő l k o m p o n á lták . E z  a L á n c 
h íd , P ető fi és B erzsen y i képe ive l d ís z íte tt  döb ling i szo b án ak , a  nép  
k ép ze le té t fo g la lk o z ta tó  szom orú  em lékű  h e ly n ek  áb rá z o lá sá ra  is  a lk a l
m a t a d o tt .  E  lito g rá fiák  n ag y  része m ár Széchenyi h a lá la  u tá n  k ész ü lt, 
m ik o r tra g é d iá ja  m égegyszer fe lrá z ta  a k ö n n y en  fe le jtő  m a g y a r  köz
v é lem én y t. A G asser szo b ra  u tá n  k észü lt képek  szám a m eg szap o ro d o tt, 
m á r-m á r e lé rte  a  h arm in cas  évek  te rm e lé sé t. A lito g ráfiák , fe s tm én y e k  —  
G asse r m e llszo b rá n ak  g y ász lepelbe  b u rk o lt  és k o szo rú v a l ö v e z e tt 
k ép e i — , szob rok  —  a  m ellszobor k ó p iá i és m ag y ar ru h á s  v a r iá n sa i —  
és a lk a lm i é rm ek  m e lle tt a  k o rsze rű  d ísz ítő  k ed v  is k ié lte  m ag á t 
kép e in ek  a lk a lm az ásáb a n . K arp erecén , m e lltű k ö n , m en tek ö tő csa to n , 
b o tra v a ló  gom bon, t in ta ta r tó k o n  ta lá lk o z u n k  kép e in ek  tö bbé-kevésbbé 
g y arló  m áso la ta iv a l. E lőkelő  hö lgyek  k éz im u n k á ik o n  a  döb ling i a b la k 
ban  v ag y  a  h a lá l p i l la n a tá b a n  áb rá z o ltá k . F e lm e rü lt  a  hag y o m án y o s 
g y an ú , nem  öngy ilkos le t t ,  h an em  a bécsi á rm á n y  te t t e  el lá b  alól 
a  N ag y  M agyar S za tíra  szerző jé t. A m ag y a r v id ék en  kezdetleges kép ek  
k ész ü lte k , a  t i to k  u tá n  k u ta tó  kép ze le t sz ü lö tte i. K aro sszék b en  h á tra -  
h a n y a tlik  a  rá ir á n y í to t t  lövés u tá n . «A k éz t n em  lá tn i,  m in t B ru tu s  
v ag y  m in t C aesar v e sz te tte  az  é ltet?»

A szenzáció  e lm ú lta  u tá n  Széchenyi n ép sze rű  k ép e ib en  é le tm ű v é 
n ek  sz in te tik u s  érték e lése  v e tte  k ez d e té t. M u n k áin ak  sz im bo likus képei 
k ö z ö tt tű n ik  fel a  «nem zet legelső  n ap szám osának»  a la k ja . H ol az ere je  
te ljé b e n  a lk o tó  m ag y aro s v ag y  ango los v ise le tű  férfi, ho l a  p ró fé ta fe jű , 
s ír jáb ó l k ikélő  ag g a s ty á n , hol felesége és fiai képe ive l e g y ü tt  az  E y b l-  
féle fe j. A k ő ra jz o k a t a  m ag áb aszá lló  h aza  h a n g u la tá t  m u ta tó  fogad- 
kozó v e rseze tek  k ísérik :

«Széchenyi n a g y  M ag y aru n k , b á r  é le te  n a p ja  le tü n e , 
Szellem i k in cse ib en  ő rk ö d ik  h o n ja  fe le tt.»

«A zász ló  k ez ü n k b en  lobog,
M elyet eg y k o r k i tű z té l ,
S ha , k i h o rd ja , e lesn i fog,
H e ly é re  u j erő  kél.»

A közönség é rd ek lő d ésé t k ö v e tő  lito g rá fiák o n  szám o s m ás a lk a lo m  
is a d ó d o tt Széchenyi sze rep e lte té sé re . A kü lönféle  tö r té n e ti  k o m p o 
zíciók, «a m a g y a r n em ze tn ek  k itű n ő  em berei a  je len  századból» -— 
D u n á ra , B u d a p e s tre , P o zso n y ra , V iseg rád ra  ny íló  g ó tik u s csa rn o k -
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b a n  so rak o zn ak  —-, a  század  n ag y  író in ak  gyászfá ty o lo s  la n t  köré kom 
p o n á lt képei, az E m ese  á lm á b a n  m egjelenő  n ag y  m ag y aro k , a negyven- 
nyo lcas  m in isz té riu m  h a tv a n h é tb e n  p á rd a ra b k é n t rep ríz re  kerü lő  k é p e i, 
a  tö b b é-k ev ésb b é  h ite le s  eg y k o rú  a rck ép e k e t k ö v e tté k  a  legnagyobb  
m ag y a r egyre é le tte len e b b é  v á ló  a la k já n a k  áb rázo lásáb an . A népszerű  
S zécheny i-szem léle t tö k é le te s  k ép sz e rű  k ifejezése az az ó riási fo rm á tu m 
b a n  k ia d o tt  apo teóz is , m e ly e t a  k iegyezés k o rá n a k  te rm é k en y  lito g rá fu sa , 
K o llá rz  F erenc, ra jz o lt kő re . A «m agyar ak a d ém ián ak , a  k o rtá rsa k n a k  
és a  m ag y a r nem ze t m in d en  tisztelő inek»  a já n lo tt  «jelvényes nem zeti 
képcsoport»  a  «A h az a  n em tő je , p é ld án y a  a  po lgárerénynek»  c ím et 
v iseli. «Az ép íté sze ti ré sz t a  h a lh a ta tla n sá g  tem p lo m a (az üdv lelde) 
k épezi, az egész n em ze t á lta l  em elve. A h a t  oszlop, m ely ek  a m egyék  
cz im ereivel m eg rak v ák , a  h a tfé le  n em zed ék e t á ll i tjá k  je lvényesen  
élőnkbe», K özepén  Széchenyi é le tte len n é  e sz m é n y íte tt «m egható» m ell
szob ra . A z o ltá r  e lő tt  az  o rszág  p rím á sa  á ll, a  gróf k é t fiá t á ld ja  m eg, 
-«kik a H á la d a to ssá g  á lta l  veze tv e , B ékesség, S ze re te t és H it  je lk ép e i
tő l körülvéve» lép n ek  elő. Jo b b ra  «az é rte lm iség  és nem esség  k é p v i
selői», az A k ad ém ia  elnöke, D essew ffy  E m il gróf, a le lnöke , E ö tv ö s  Jó zsef 
b á ró , a  N em zeti M úzeum  ig azg a tó ja , K u b in y i Á goston  és m ások  á lla 
n a k . M ö g ö ttü k  az egy e tem  h a llg a tó i. B a lra  «a n ép  és p o lg árság  csopor- 
to z a t ja ,  je léü l an n ak , hogy  a  tá rsa sá g  m in d en  ré te g e i h á lás  em lék eze tte l 
v is e lte tn e k  a  n ag y  férfiú  irán t» . K ö z tü k  az o rszág  nem zetiségei m in d  
sze repe lnek , a  m ag y a r « térdepelve n y ú j t ja  á t  á ld o z a tá t a  h aza  te rm é n y e i
ből». Az e lő té rb en  a ra n y tá b lá k o n  m űvei és «alkotási ide jébő l va ló  arcz- 
képe» —  az E yb l-fé le  fej m ása  —  és c sa lá d i cím ere lá th a tó . M elle ttü k  
a  m űvésze t és tu d o m á n y  je lk ép e i. «Egy s a k k tá b la  a  c sá k án n y a l és g a 
lam b o k k a l egyesü lten , m e ly ek e t a  gondos kéz o ly  szívélyesen  áp o lt, 
az  ü n n ep e lt hazafi u to lsó  é le tö rö m e it ju t ta t j á k  eszünkbe». «A k ép e t 
befe jez i egy  b ab é r k o szo rú k k a l k ö rü lv e tt  fehér la p  : «Gróf S zéchenyi 
I s tv á n  egy  lap  a  m ag y aro k  tö rténe tébő l» . K ö rö sk ö rü l a m ag y a r m ú lt 
m in d en  h is to rizm u stó l m eg k ö v ete lt kelléke . Míg a  m áso d ik  nem zedék  
kü lönösen  k iem elte  Széchenyi k ép é t, a  m illénn ium  h a rm a d ik  nem zedéke 
m ár K o ssu th  a la k já v a l e g y ü tt  á b rázo lja  a m ag y a r á llam  ezeréves lé té t 
ünnep lő  em lék lapokon . E z  az e lle n té te k e t elm osó békés p á ro s ítá s , m ely  
a  sza b ad ság h a rc  e m lék lap ja in  is fe ltű n ik , m ár a  S zekfű tő l em leg e te tt 
h am is  G oethe-S ch ille r-szerű  elképzelés k ifejezése. A tö r té n e ti  tá v la tb a  
tű n ő  a lak  a rca  e sokszáz képen , m elyek  kö n y v ek , fo ly ó ira to k  és k o t tá k  
illu sz trác ió ik én t a  M agyar P a rlag  leg táv o lib b  tá ja i r a  is e lte r je d te k , a 
h a lá lá t  k ö v e tő  fé lszázad  fo lyam án , a  Széchenyi kép  fe jlődésének  m eg
felelően, m in d  h o m ály o sab b á , m in d  h a lv án y a b b  v o n ású v á  v á lt  és m a ra d t 
«egy h a ta lm a s  tö m eg ű , elm osódó k ö rv o n a lazású  kolosszus, m elynek  a rc 
v o n á sa it  k ik i an n a k  lá t ja ,  m in ek  akarja» .

A n ép szerű  k ő ra jzo k  közönségéhez haso n ló an  a  m ű v e lt e lit sem  
t e t t  tö b b e t a  Szécheny i-kép  t is z tá n ta r tá s a  érdekében . A k ö zü le tek  
sz á m á ra  re n d e lt rep rezen tác ió s  képm ások  m estere i m ásod- és h a rm a d 
kézbő l k a p o t t  m in tá k a t m áso ltak . Az A m erling-féle «legszebb» és az 
E yb l-fé le  «legjobb» k ép m ás ö rv e n d e tt közkedveltségnek . A m erling  
u tá n  K ovács M ihály , J a k o b e y  K áro ly , V a sta g h  G yörgy , D o b y  Jen ő , 
E y b l  u tá n  M araston i J a k a b , G yörgyi A lajos, Jak o b e y  K áro ly  készí-
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t e t té k  a  legh ívebb  k ép e k e t. Az em lékszobrok  k u ltu sz á n a k  szapora, 
te rm é k e i közül E n g e l Jó zse f b u d a p e s ti, M á tra i L a jo s  sopron i, S tro b l 
A lajos cenk i szo b ra  v á l ta k  k i. A szob rászok  is eg y k o rú  fe s tm én y e k e t 
m áso ltak  és m in t egyén i e red m én y t ném i késő i k lassz ic izm u st v ag y  
ro m an tik u s  re a lizm u st k e v e rte k  a  kó p ia  s tílu sá b a .

A század fo rdu ló  tö r té n e ti  fe s té sze te  Széchenyi é le té t m ég nem  
ta r to t t a  tö rtén e le m n e k . É le té n e k  m u n k ás  esem ényei nem  a d ta k  a lk a l
m a t d íszes k o sz tü m ö k  p o m p á já ra , sem  h a tá so s  sz ín p ad i je len e te k re . 
Az A kadém ia  a la p ítá sá n a k  ősz in te  te rm észe tesség ű  p illa n a ta  K a tz le r  
k is k ő ra jz án  a te n o r is ta  és a  kó ru s o p era i eg y ü tte sé v é  v á lt. E  k ísé r
le te t  m ás nem  k ö v e tte , h a  Széchenyi é le téb ő l ak c ió t k ív á n ta k , ez t a 
je le n té k te le n  k ép e t v a r iá ltá k . A M agyar N em zeti M úzeum  és a M agyar 
T u d o m án y o s A kad ém ia  m éltó n ak  t a r to t t a ,  hogy  a k o r sze llem ében  
em léke t em eljen  m ecén ásán ak . T h án  M ór m úzeum i fre sk ó ján , a m a g y a r 
tö rtén e le m  k o rsz ak a it összevon t k ép ek b en  szem lé lte tő  friz  képe i között,, 
o t t  ü l tépelődő  a la k ja  a  néphez  szónokló  K o ssu th  és a  m ag áb a n  és 
n em ze téb en  bízó  D eák  k ö zö tt. H olló  B a rn a b á sn a k  az A k ad ém ia  fa lá t  
d ísz ítő  dom b o rm ű v én  az if jú  h u sz á rk a p itá n y  a k e rü le ti tá b la  elé t e r 
je sz ti n em esle lkű  e lh a tá ro z á sá t. Az em lékm űvészet érdem es m ű v e  
m in d  a k e ttő .

A Széchenyi-képek  szem lé le te  é lm ényszerűen  egészíti k i az í ro t t  
tö r té n e ti  fo rráso k  ta n ú sá g á t. U tó k o rá n a k  képes em léke i n em  a rra  m u 
ta tn a k ,  hogy  Széchenyi egyénisége e levenen  é lt v o ln a  a  m a g y a r m ű v é
szek  és a  m ag y a r közönség k épzele tében . A kor közöm bössége Széchenyi 
h a lh a ta tla n  a la k ja  i rá n t  a k a ta sz tró fa  felé h a lad ó  m ag y a r tá rsa d a lo m  
sz im bólum a. Széchenyi I s tv á n  ö rök  m ag y a r a rca  nem  k e lt é le tre  késő i 
képe iben , hogy  az «olcsó id ő n ek  h a sz ta la n  sokából» m a g á ra  ébressze 
a m ag y a rt. N agy  idő k b en  e lk ö v e tk e ze tt év fo rd u ló ján ak  em lékező és 
Ígéretes n a p ja itó l  k épének  ren eszán szá t m in t ta n í tá s a  helyes é rték e lésé 
nek  d o k u m e n tu m á t v á r ju k .

H álás köszönetét m ondok V iszota Gyula ny. főigazgató ú rnak , 
Széchenyi biográfusának, aki tanácsaival tá m o g a to tt és az anyag g y ű jté 
sénél segítségünkre vo lt.

K A T A L Ó G U S.

(A képek sorrendje a kronológiát követi és csak a képek összetartozásának eseté
ben té r el tőle. A tanu lm ány  tárgyalásának  m enetével m indenben megegyezik. 
A szövegben nem  szereplő képek összefüggésük helyére kerültek. M ultszázadi 

ikonográfiáról lévén szó, érdemi  teljességre tö rekedtünk . 1

1. Sz. I. gyerm ek, Széchenyi Ferenc családi körében. M űkedvelő m ester.
1795 k. Vízfestmény. M agyar Tudom ányos A kadém ia Széchenyi 
Múzeuma.
Képe : Tükör, 1941. szep t. IX . évf. 9. sz.

2. Sz. I. ifjú, ház ikabátban . Széchenyi F ranciska gr. (1783— 1861).
1810 k. V ízfestm ény. Album , a Széchenyi-család b irtokában .
K épe : B ártfa i Szabó László : A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi- 
család tö rtén e te . I I I .  Bp. 1926. 23. 1.
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3- Sz. I. huszárai élén. Széchenyi F ranc iska  gr. (1783— 1861).
1810. k. V ízfestm ény. A lbum , a Széchenyi-család b irtokában .

Képe : H ad tö rténelm i közlem ények. 1928. X X IX . k. 57. 1.
4. Sz. I. m ellkép, ulánus. M űkedvelő m ester.

1810 k. Vsz. olajfestm ény. A Széchenyi-család b irtokában .
K épe : The H ungarian  Q uarterly , 1941. Volume V I. N um ber 3.

5. Sz. I. ifjú, h á lókabá tban . M űkedvelő m ester.
1810 k. V ízfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
K épe : 1. sz.

6. Sz. I. m ellkép. E nder, Jo h an n  (1793— 1854).
1812 k. M iniatűr. A Széchenyi-család b irto k áb an .
K épe ; T ükör id. h.

7. Sz. I. té rdkép . E nder, Johann  (1793— 1854).
1818. V ízfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
K épe : The H ungarian  Q uarterly  id. h.

8. Sz. I. vadászaton . M űkedvelő m ester.
1825. V ízfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenjd M úzeuma.
Képe : 2. sz.

9. Sz. I. egész alak, áll. Am erlm g, F riedrich  von (1803— 1887).
1834. O lajfestm ény. M. T. A kadém ia K épes Term e.
K épe : Tükör id. h.

A z  A m e r l in g - k é p  u tá n  k é s z ü l te k :

a)  Sz. I. derékkép. Kovács M ihály (18x8— 1892).
Olajfestm ény. M agyar Történelm i K épcsarnok (Letét : Szépm űvészeti 
M úzeum ).

b) Sz. I. derékkép. Jakobey  K ároly  (1826— 1891).
O lajfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

c) Sz. I. egész alak, áll. V astagh G yörgy (1834— 1922).
Olajfestmény. Székesfővárosi K éptár. (Kezekben és környezetben eltérés.) 

p)  Sz. I. mellkép. Ehrenreich Sándor Á dám  (1784— 1844).
Rézm etszet, pontozó m odorú. M agyar T örténelm i K épcsarnok.

e) Sz. I . mellkép. S taub, A ndreas (1806— 1839) ra jza  u tán  Schuler.
Acélmetszet. K iadó : Creuzbauer, K arlsruhe. M agyar Történelm i K épcsar
nok, M. T. Akadémiai Széchenyi M úzeuma.

f )  Sz. I. m ellkép. Buem ann, Severin (1808— 1848).
Fam etszet. M agyar Történelm i K épcsarnok.

g) Sz. I. m ellkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 1. f.).
K őrajz. Tévesen m in t Senefelder, Alois (1771— 1834) m űve 1. M agyar Nemze t  
tö rtén e te . Szerkeszti Szilágyi Sándor. IX . Bp, 1897. 364. 1.

h)  Sz. I. derékkép. Doby Jenő (1834— 1907).
Rézkarc. M agyar Történelm i K épcsarnok.

i )  Sz. I. u. a. N yom da: K argl F. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
j )  Sz. I. u. a. N yom da: P isani L. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
k)  Sz. I. vállkép. Benkő Is tv án  (1830 k.).

1836. Rézm etszet. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma. (Öltözetben eltérés.)
l) Sz. I. vállkép. Manielli (X IX . sz. 1. f.).

K őrajz. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma. (Öltözetben eltérés.)

10. Sz. I. té rdkép , ül. Schöfft, Á goston T ivadar (1809— 1888).
1835. O lajfestm ény. A Széchenyi-család b irto k áb an .
K épe : B ártfa i Szabó László : Gróf Széchenyi Is tv án  m űvész ko rtá rsa  
és b ará ta i. M agyar M űvészet. 1930. V I. 599. 1.

A Schöfft-kép után készültek:
a) Sz. I. térdkép, ül. Schöfft József Ágost (1775— 1850).

1836. Olajfestmény. P ápa, Kaszinó. Ingó M űem lékek F k t. A. 167— 17.
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b)  Sz. í. mellkép. Schöfft (vsz. Ágoston Tivadar).
O lajfestm ény. Tévesen m in t Ámerling m űve 1. M agyar Nem zeti Múzeum 
kiállításai. V II. E rn s t Lajos m agyar tö rtén e ti gyűjtem énye. Jegyzékbe v e t
ték  és le írták  V arjú E lem ér és H öllrigl József. Bp, 1932. 100. 1. és A M agyar 
történelem  képeskönyve. A bevezetést í r ta  Gerevich Tibor, összeállította 
G enthon István . Bp, 1935. 202. 1.

c)  Sz. I. térdkép , ül. Schöfft (vsz. Ágoston Tivadar).
Kőrajz. N yom da : Schmid, Pest. M agyar Történelm i Képcsarnok, M. T. 
Akadém ia Széchenyi M úzeuma.
Képe : The H ungarian  Q uarterly  id. h.

d)  Sz. I. mellkép, ül. Senefelder, Alois (1771— 1834), ham is szignatúra.
1835. K őrajz. N yom da : Schm id. N em zeti kép tár. 1. M agyar Történelm i 
Képcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma. (Arcban és beállításban 
eltérés.)

11. Sz. I. derékkép. Daffinger, M oritz Michael (1790— 1849).
1836. M iniatűr. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
Képe : Tükör id. h.

A  D a f f i n g e r - k é p  u tá n  k é s z ü l te k :
a )  Sz. I. derékkép. K riehuber, Josef (1800— 1876).

K őrajz. N yom da: S toufs J ., W ien. M agyar Történelm i K épcsarnok.
b)  Sz. I. derékkép. P etrovits, Ladislaus Eugen (1839— 1907).

Kőrajz. M agyar Történelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
c) Sz. I. derékkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).

i860. K őrajz. N yom da : H aske és tá rsa , Pest. K iadó : W erfer K ., Pest. 
M agyar Történelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

12. Sz. I. té rdkép . Schrotzberg, F ranz (1811—1889).
1844. O lajfestm ény. A Széchenyi-család b irtokában .
Képe : B árfai Szabó László : A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi-család 
tö rtén e te . I I I .  Bp. 1926. Címlap u tán .

13. Sz. I. m ellkép. E insle, A nton (1801— 1871).
1835. O lajfestm ény. Ism eretlen  helyen.

A z  E i n s l e - k é p  u tá n  k é s z ü l te k :
a )  Sz. I. mellkép. Grosz (X IX . sz. 1. f.).

1835. O lajfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
b)  Sz. 1. m ellkép. P lank, Josef (1815— 1901).

O lajfestm ény. Székesfővárosi T ö rténe ti Múzeum.
c) Sz. I. egész alak, ül. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 1 f.).

O lajfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma. (K örnyezetben eltérés.)
d)  Sz. I. mellkép. Clarot, Johann  (1797— 1854 u.).

K őrajz. Az allegóriákat Schindler, Johann  Josef (1777—-1836) rajzolta . 
N yom da : Leqcum  és társa . K iadó : Tom ala F., Pest. M. T. A kadém ia 
Széchenyi Múzeuma, Székesfővárosi T ö rtén e ti Múzeum.
K épe : The H ungarian  Q uarte rly  id. h.

e) Sz. 1. m ellkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 1. f.)
K őrajz. K iadó : Schönberg J ., W ien. M agyar Történelm i K épcsarnok, M. T. 
A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

f )  Sz. I. m ellkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 1. f.).
Szin. kőrajz. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

g )  Sz. 1 . vállkép. R ohn A lajos (1851— 65 k.).
i860. K őrajz. N yom da : Rohn, P est. K iadó : H eckenast G., Pest. M agyar 
Történelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

h)  Sz. I. m ellkép.Rusz K ároly (1862— 73 k.).
Fam etszet. M agyar Történelm i K épcsarnok.

i )  Sz. I. m ellkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
1864. K őrajz. N yom da : Pollák testvérek , Pest. M agyar Történelm i K ép
csarnok.
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i )  Sz. I. derékkép. Preussberger, F ranz (X IX . sz. k.).
Szín. kőrajz. K iad ó : Schönberg, J ., W ien. M agyar Történelm i Képcsarnok. 
(K örnyezetben eltérés.)

14. Sz. I. m int a pesti por és sár u tcasöprője. W aldstein János gr.
1839. V ízfestm ény. Magyar Tudom ányos A kadém ia Széchenyi 
M úzeuma.
Képe : Tükör id. h.

15. Sz. I. m int a V askapu szabályozására k ikü ldö tt k irály i biztos. W ald- 
stein  János gr. (1803— 1876.)
1834. V ízfestm ény. M agyar Tudom ányos Akadém ia Széchenyi 
Múzeuma.
Képe : Tükör id. h.

16. Sz. I. derékkép. B arabás Miklós (1810— 1898).
1836. O lajfestm ény. N agyvárad, B ihar várm egye b irtokában .
Képe : Tükör id. h.

17. Sz. I. egész alak, áll. B arabás Miklós (1810— 1898).
1836. O lajfestm ény. Selm ecbánya, Városi Múzeum. H ont várm egye 
b irtokából.
Képe : Széchenyi Is tv án  naplói. V iszota Gyula kiadása. IV. Bp. 1934. 
cím lap után .

18. Sz. I. m ellkép. B arabás Miklós (1810— 1898).
1848. O lajfestm ény. M agyar Történelm i K épcsarnok.
Képe : The H ungarian  Q uartely  id. h.

A  B a r a b á s - k é p e k  u tá n  k é s z ü l t :
a )  Sz. I. mellkép. B arabás Miklós (1810— 1898).

Kőrajz. Nyom da : T rentsenskv é,s tá rsa , Pest. M agyar Történelm i K épcsar
nok.
Képe : 3. sz.

19. Sz. I. vállkép, k a rik a tú ra . Széchenyi Is tv án  rajza.
Ceruzarajz. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

20. Sz. I. egész alak, áll, a L ánchíd alapkőletételénél. B arabás Miklós 
(1810— 1898).
1864. O lajfestm ény. M agyar Történelm i K épcsarnok.
Képe : Tükör id. h.

21. Sz. I. té rdkép . H err, F au stin  (X IX . sz. 1. f.).
1840. K őrajz. Nyom da : Oncken. K iadó : Gerold. M agyar T örténelm i 
K épcsarnok.
Képe : 4. sz.

22. Sz. I. té rdkép . H ering, George Edw ards (1805— 1879) ra jza  u tán  
Great bach, W illiam (1802—1859 u -)-
1839. A célm etszet. K iadó : M urray J ., London.
Képe : The H ungarian  Q uarterly  id. h.

23. Sz. I. egész alak, áll. Szabó Gyula (X IX . sz. 1. L).
1843. O lajfestm ény. M. T. Akadém ia Széchenyi Múzeuma.

A  S z a b ó - k é p  u tá n  k é s z ü l t :
a )  Sz. I. egész alak, áll. K atzler, Vinzenz (1823—-1882).

K őrajz. N yom da : Schwarz J., W ien. K iadó : K otsányi L. M agyar T örté
nelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

24. Sz. I. vállkép. Ism eretlen  m ester (X IX . sz. 2. L).
i860. K őrajz. N yom da : H aske és tá rsa , P est. K iadó : W erfer K., 
P est. M agyar T örténelm i K épcsarnok, M. T. Akadém ia Széchenyi 
M úzeuma.
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25- Sz. I. vállkép. Ism eretlen  m ester (X IX . sz. 2. f.).
1860. A célm etszet. N yom da : Lorber, Pest. M agyar Történelm i K ép
csarnok.

26. Sz. I. egész alak , lovon ül. G urk, E d u ard  (1801—1841).
1830. O lajfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi-M úzeuma.
K épe : 5. sz.

27. Sz. I. egész alak , áll, feleségével. Perlasca, Domokos (— 1846).
Szín. acélm etszet. K iadó : H onderű , K laszy Venczel. Schön A rnold 
b irtokában .
Képe : The H ungarian  Q uarterly  id. h.

28. Sz. I. egész alak , lovon ül, angolos viseletben. A ndrássy Manó gr^ 
(1821— 1891).
V ízfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
K épe : Tükör id. h. és The H ungarian  Q uarterly  id. h.

A z  A n d r á s s y - k é p  u tá n  k é s z ü l t :
a)  Sz. I. egész alak, lovon ül, angolos viseletben. A ndrássy Manó gr. (1821— 

1891) u tán  Sterio K ároly (1821—-1862).
Szín. kőrajz. N yom da : Storch & K ram er, Berlin. K iadó : Geibel H., Pest. 
M agyar Történelm i Képcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

29. Sz. I. egész alak , angolos v iseletben, fiával, csónakban. Sterio K áro ly
(1821— 1862).
Szín. kőra jz . N yom da : Reiffenstein & Rösch. W ien. M. T. A kadém ia 
Széchenyi M úzeuma, Székesfővárosi T ö rtén e ti Múzeum.
Képe : The H ungarian  Q uarterly  id. h.

30. Sz. I. egész alak, polgári viseletben, Sándor Móric gróffal. P reste l, 
Jo hann  E rdm ann  G ottlieb  (1804— 1885).
V ízfestm ény. Ism eretlen  helyen. Fényképe : P restel. J . G. : Reit-*. 
F ah r- und  Jagdereignisse aus dem  Leben des Grafen M oritz Sándor. 
Mainz, 1868.
K épe : 7. sz.

31. Sz. I. té rdkép , ül. E ybl, F ranz (1806— 1880).
1842. K őrajz. N yom da : Leykum  A., W ien. K iadó : W agner J ., P es t. 
M agyar T örténelm i K épcsarnok.
K épe : T ükör id. h. és The H ungarian  Q uarterly  id. h.

A z  E y b l - k é p  u tá n  k é s z ü l t e k :
a)  Sz. I . vállkép. M arastoni Jak ab  (1804— 1860).

O lajfestm ény. Székesfővárosi K éptár.
b) Sz. I. térdkép , ül. G yörgyi Alajos (1821— 1863).

1861. O lajfestm ény. Székesfővárosi K ép tár. (Környezetben eltérés.)
c) Sz. I. m ellkép. Jakobey  K ároly (1826— 1891).

i860. O lajfestm ény. M agyar Történelm i Képcsarnok.
d)  Sz. I. térdkép , ül. Canzi Á goston E lek (1808— 1866).

1859. K őrajz. N yom da : H aske és tá rsa . K iadó : Rózsavölgyi és társa , P est. 
M agyar T örténelm i K épcsarnok.

e) Sz. I. té rdkép , ül. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
1860. K őrajz. N yom da : Rohn, P est. Iparosok L apja melléklete. M agyar 
Történelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

f )  Sz. I. térdkép , ül. Ism eretlen m ester (X IX . sz. k.).
K őrajz. Nyom da : Lanzedelli C., W ien. K iadó : Lanzedelli C., W ien. M agyar 
Történelm i Képcsarnok. (Kezében tekercs eltérés.)

g)  Sz. I. m ellkép. T atzeit, W. (X IX . sz. 2. f.)
i860. Rézm etszet. Nyom da : Fischer, Buda. M agyar Történelm i Képcsarnok.

h)  Sz. I. m ellkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. k.)
Fam etszet. M agyar Történelm i K épcsarnok.
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i Sz. I. vállkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.)
i860. Fam etszet. N yom da : L änderer és H eckenast, Pest. M agyar T ö rté
nelmi K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

j )  Sz. I. vállkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.)
1860. K őrajz. N yom da : K nopp & Steiner. M agyar Történelm i Képcsarnok.

32. Sz. I. egész alak , k a rik a tú ra , K ossuth Lajossal és a szam árral. Ism e
re tlen  m ester (1847 k.).
V ízfestm ény. M agyar Történelm i K épcsarnok.
Képe : ió . sz.

33. Sz. I. m ellkép, k a rik a tú ra , a Lánchídról a D unába esik. Ism eretlen  
m ester (1847 k.).
K őrajz. Székesfővárosi K önyvtár.
Képe : 9. sz.

34. Sz. I. m ellkép, az 1848-i országgyűlés bécsi küldöttségének tag ja inak  
képei közt. E ybl-kép u tán . K ern, M atthäus (1801-—1852).
K őrajz. N yom da : Höfelich J .,  W ien. K iadá : S teurer I., W ien. M agyar 
T örténelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

35. Sz. I. m ellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja in ak  képei között. B arabás 
Miklós (1810— 1898).
1848. K őrajz. N yom da : W alzel A., Pest. K iadó : W alzel A., Pest. 
M agyar Történelm i K épcsarnok.
Képe : Tükör id, h.

A  k o m p o z íc ió  v á l to z a ta i :

a)  Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. Barabás-kép
u tán . M aszák Ilona. (X IX . sz. v.).
1896. K őrajz. K iadó : Az Országgyűlési É rtesítő  kő- és könyvnyom dája rt., 
Bp. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

b)  Sz. I. m ellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. E ybl-kép u tán .
E ngerth  Tódor (1840 k.).
1848. K őrajz. N yom da : Höfelich J., W ien. K iadó : Fekete G. M agyar T ör
ténelm i Képcsarnok.

c)  Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. E ybl-kép után.
Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. í.).
1867. K őrajz. N yom da : L eitner M. L., Pest. K iadó : Pfeifer F ., Pest. M agyar 
Történelm i Képcsarnok.

d )  Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. Eybl-kép
u tán . Szamossy Elek (1826-—1888).
K őrajz. N yom da : W alzel A., Pest. M agyar Történelm i Képcsarnok.

e) Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. Eybl-kép
u tán . Székely B ertalan  (1835— 1910).
1867. K őrajz. N yom da : Rohn és G rund, Pest. K iadó : Eggenberger F. 
M agyar Történelm i Képcsarnok.

f )  Sz. I . mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. Eybl-kép
után . W eber H enrik  (1818— 1866) ra jza  u tán  Tyroler József (1820— 1860 k.) 
Acélmetszet. M agyar Történelm i Képcsarnok.

g) Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. Eybl-kép
u tán . K atzler, Vinzenz (1823— 1882).
K őrajz. Nyom da : G erhart H ., W ien. K iadó : G erhart H ., Wien. M agyar 
Történelm i Képcsarnok.

h)  Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag jainak  képei között. E ybl-kép után.
K atzler, Vinzenz (1823— 1882).
K őrajz. N yom da : G erhart H ., Wien. K iadó : G erhart H ., Wien. M. T. 
A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

i )  Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag jainak  képei között. Elischer Lajos
(1842— 1892).
1861. K őrajz. Nyom da : Langer E., Pest. K iadó : Valzachi L. M agyar Tör
ténelm i Képcsarnok.
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j  ) Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja in ak  képei között. Elischer Lajos 
1842— 1892).
1861. K őrajz. N yom da : L anger E., Pest. K ia d ó : Valzachi L. M agyar 
Történelm i Képcsarnok.

k)  Sz. I. mellkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja inak  képei között. Janet, Ange
Louis (1815— 1872) ra jza  u tán  Trichon, A uguste (1814— ).
Fam etszet. M agyar Történelm i K épcsarnok.

l)  Sz. I. térdkép, az 1848-i m inisztérium  tag ja in ak  képei között. Ism ereten mes
te r  (X IX . sz. k.).
K őrajz. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

m)  Sz. I. mellképe, az 1848-i m inisztérium  és a király képei között.
K őrajz. K iadó : H azai irodalom. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

36. Sz. I. egész alak, ül, az 1848-i m iniszterek között. Ism eretlen  m ester
(X IX . sz. k .).
K őrajz. Nem kész, E szterházy  P ál feje hiányzik. Vsz. p ró b an y o m atr 
h á tlapon  u. a. M agyar T örténelm i K épcsarnok.
Képe : 12. sz.

37. Sz. I. té rdkép , az 1848-i országgyűlés m egnyitásán. Borsos József 
(1821— 1883) terve  u tán  P ettenkoffen , August von (1822— 1889). 
K őrajz. N yom da : Höfelich J ., W ien. M agyar Történelm i K épcsarnok, 
M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
Képe : T ükör id. h.

A  k o m p o z íc i ó  v á l t o z a t a i :

a)  Sz. I. u. a. Szín. kőrajz.
M agyar Történelm i Képcsarnok.

b) Sz. I. térdkép, az 1848-i országgyűlés m egnyitásán. Borsos-Pettenkofíen-kép
után . Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
1861. K őrajz. N y o m d a: W erfer K ., Pest. .K iadó : ifj. W erfer K. M agyar 
Történelm i K épcsarnok.

c) Sz. I. térdkép, az 1848-i országgyűlés m egnyitásán. Borsos-Pettenkoffen-kép
után . Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
1861. K őrajz. N yom da : H aske és tá rsa , P est. K iadó : W erfer K., P est. 
M agyar Történelm i K épcsarnok.

38. Sz. I. té rdkép , a József és Is tv án  nádorok «Nádori emlék»-én. W eber 
H enrik  (1818— 1866) ra jza  u tán  T yroler József (1820—1860 k.). 
A célm etszet. M agyar Történelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi 
Múzeuma.

39. Sz. I. egész alak , k a rik a tú ra , az 1848-i m iniszterekkel az országgyűlé
sen. Ism eretlen  m ester (1848).
1848. K őrajz. C harivari-ban. M. T. Akadém ia Széchenyi M úzeum a, 
M agyar N em zeti Múzeum Széchenyi K önyv tára .
Képe : 11. sz.

40. Sz. I. arckép, k a rik a tú ra , az 1848-i m iniszterekkel m int csirkékkel a 
kétfe jű  sas szárnyai a la tt. Ism eretlen  m ester (1848).
1848. Kőraiz. Charivari-ban. Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi 
Könyvtára.

41. Sz. I. egész alak , lovon ül. Crouy br. (X IX . sz. 1. f.)
3:845. V ízfestm énj'. M. T. Akadém ia Széchenyi M úzeuma.
Képe : 6. sz.

42. Sz. I. m ellkép, 1848-i m iniszteri h in tó jábán . Ism eretlen  m űkedvelő 
m ester (X IX . sz. 1. f.).
1848. Gouache. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
Képe : 8. sz.
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43- Sz. I. egész alak, lovon ül, m in t 1848-i m iniszter. K atzler, Vinzenz 
(1823— 1882).
K őrajz. «T. Pap Zsigmond birtokában». K ö z li: A M agyar N em zet 
T örténe te . Szerkeszti Szilágyi Sándor. X. Bp. 1898. 73. 1.

44. Sz. I. m ellkép. V ahot Im re ra jza  u tá n  R ohn Alajos (1851—65 k.). 
1858/9. K őrajz. N yom da : Rohn, Pest. N apkelet m elléklete. M agyar 
T örténelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

45. Sz. I. té rdkép , ül. R ohn Alajos (1851— 65 k.). Einsle-fej és E ybl-öltözet.
1858. K őrajz. N yom da : Rohn, P est. M agyar T örténelm i K épcsarnok, 
M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

46. Sz. I. té rdkép , ül. Ism eretlen  m ester (X IX . sz. 2. f.).
K őrajz. N yom da : Stoufs J ., W ien. M agyar T örténelm i Képcsarnok.

47. Sz. I. vállkép. Pálffy-D aun L ipót hg. (1834— 1884)
1859. V ízfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
Képe : 17. sz.

48. Sz. I. m ellszobor. Gasser, H ans (1817— 1868).
1859/60. M árvány. A Széchenyi-család b irtokában .
Képe : Tükör id. h.

A  G a sse r - s zo b o r  m á s o l a t a :

Sz. 1. mellszobor. Izsó Miklós (1831— 1875).
1861. M árvány. A M. T. A kadém ia H eti Ü lésterm ében.

A  G a sse r - s zo b o r  v á l t o z a t a :
Sz. I. mellszobor, m agyar ruhában. Gasser, H ans (1817— 1868)?

«Falk Miksa birtokában». K ö z li: Zichy A ntal : Gróf Széchenyi István  é le t
rajza. I I .  (Magyar T ö rténe ti É letrajzok.) Bp, 1897. 295. 1.

A  G a sser -s zo b o r  m i n t á z á s á n a k  k é p e :

Sz. I. m ellszobrát élet u tán  m intázza Gasser H ans a grófnő jelenlétében. Kiss 
József, i860. O lajfestm ény. Székesfővárosi K éptár.
Képe : K opp Jenő : Ism eretlen m agyar festők a X IX . század első felében. 
Szépm űvészet. 1941. április. I I . 4. 9 3 .1. e. Tévesen m int Izsó Miklós m intázása.

A  G a sse r - s zo b o r  k é p e i :

a)  Sz. I. mellszobra. Schaffer Béla (1815— 1871).
1861. O lajfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

b) Sz. I. mellszobra. Lotz K ároly (1833— 1904).
O lajfestm ény. L. M agyar Nemzeti M úzeum kiállításai.
V II. E rn s t Lajos m agyar tö rtén e ti gyűjtem énye. Jegyzékbe vették  és leírták  
V arjú E lem ér és H öllrigl József, Bp, 1932. 135. 1. és X IV . táb la.

c) Sz. I. mellszobra. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
1860. Kőrajz. N yom da : H aske és tá rsa , Pest. K iadó : W erfer K. M agyar 
Történelm i Képcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

A  G a sser -s zo b o r  u tá n  k é s z ü l te k :

d)  Sz. I. mellkép. Jakobey  K ároly (1826— 1891).
Olajfestm ény. M agyar Történelm i Képcsarnok.

_e) Sz. I. vállkép. K riehuber, Josef (1800— 1876).
K őrajz. Nyom da : Stoufs. K iadó : N eum ann L. T., W ien. M agyar Történelm i 
K épcsarnok.

f )  Sz. I. vállkép. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.) K riehuber után.
Fam etszet. M agyar Történelm i Képcsarnok.

g) Sz. I. vállkép. Pollák Zsigmond (1837— 1912) K riehuber után.
Fam etszet. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
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h)  Sz. I. térdkép, kezében fokossal. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.) K riehubre
után.
K őrajz. N yom da r Lanzedelli, Wien. K iadó : Lanzedelli, W ien. M agyar Tör
ténelm i Képcsarnok.

i )  Sz. I. mellkép. W opalensky (X IX . sz. 2. f.) K riehuber után.
K őrajz. N yom da : Haller. K iadó : Ziegler A., Wien. M. T. A kadém ia Szé
chenyi Múzeuma.

j )  Sz. I. vállkép. Ism eretlen  m ester (X IX . sz. 2. f.) K riehuber u tán .
1860. Kőrajz. Nyom da : W erfer K., Pest. M agyar Történelm i K épcsar
nok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

k)  Sz. I. térdkép. Kriehuber, József (1800— 1876).
1861. Kőrajz. N yom da: S toufs J .,  W ien. K iad ó : Stoufs J., Wien. M agyar 
Történelm i Képcsarnok.

l) Sz. I. mellkép. K riehuber, Josef (1800— 1876).
i860. K őrajz. N yom da : Reiffenstein & Rösch. K iadó : Verby S. M agyar 
Történelm i Képcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

m)  Sz. I. vállkép. Grim m  Rezső 1832— 1885).
i860. K őrajz. N yom da : R ohnA ., P est. K iad ó : V ahot I. M agyar Történelm i 
K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

n)  Sz. I. m ellkép. Telepy K ároly (1828— 1906).
i860. K őrajz. N yom da : R ohn A., P est. K iadó : Telepy K. M agyar T ö rté
nelm i K épcsarnok.

o) Sz. I. térdkép . H offm ann R udolf (1840— 60 k.).
K őrajz. N yom da : H aller. K iadó : P a te rn o  F., Wien. M agyar Történelm i 
K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

p)  Sz. I. térdkép. B arabás Miklós (1810— 1898).
i860. K őrajz. N yom da : Reiffenstein & Rösch. K iadó : Pfeifer F. M agyar 
Történelm i K épcsarnok.

r) Sz. I. térkép . Ism eretlen  m ester (X IX . sz. 2. f .).
Szín. K őrajz. N yom da : G erhart H ., W ien. K iadó : G erhart H ., Wien. 
M agyar Történelm i K épcsarnok.

s) Sz. I. mellkép. K atzler Vinzenz (1823— 1882).
K őrajz. Nyom da : G erhart W ., W ien. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma. 

sz)  Sz. I. u. a. Szín. kőrajz.
M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

t )  Sz. I. té rdkép , kezében könyvvel. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
K őrajz. K iadó : G erhart H ., W ien. M agyar Történelm i Képcsarnok.

u)  Sz. I. m ellkép, döblingi ablakban. Löschinger Zsigmond (1837— 1887).
K őrajz. N yom da : Bäcker, W ien. K iadó : L ukáts. M agyar Történelm i K ép
csarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
Képe : The H ungarian  Q uarterly  id. h.

v ) Sz. I. mellkép, döblingi ablakban. Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
i860. K őrajz. N yom da : W erfer K., Pest. M agyar Történelm i Képcsarnok, 
M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

w)  Sz. I. u. a. Szín. kőrajz.
M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

x )  Sz. I. mellkép, döblingi ablakban. Kollarz, F ranz (1829-—1894).
Szín. kőrajz. N yom da : Reiffenstein & Rösch. K iadó : P a terno  F., Wien. 
M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

y )  Sz. I. mellkép, döblingi ablakban. K atzler, Vinzenz (1823— 1882).
K őrajz. N yom da : Schwarz J., W ien. K iadó : K otsányi László. M agyar Tör
ténelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
Képe : T ükör id. h.

z)  Sz. I. egész alak, Jó s ik a  Sámuellel, Döblingben. Ism eretlen m ester (X IX . sz.
2. f.).
i860. K őrajz. N yom da : H aske és tá rsa , Pest. K iadó : W erfer K. M agyar 
T örténelm i Képcsanok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
Képe : 14:. sz.

49. Sz. I. egész alak, ül, ho ltan  karosszékében. Gaál F erd inánd  (XIX. sz.
2. f.).
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Melléklet ifj. Vayer Lajos cikkéhez.

2. szám.
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3. szám. 4. szám.



Melléklet ifj. Vayer Lajos cikkéhez.

5. szám.

6, szám.



Melléklet ifj. Vayer Lajos cikkéhez.

7. szám.

8. szám.

MAGYAR
1U&0MANYOI. AKA9ÖÜV 

KöNYYlARA



9- szám.

io, szám.

Melléklet ifj. Vayer Lajos cikkéhez.



Melléklet ifj. Vayer Lajos cikkéhez.

i i . szám.

12, szám.
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Melléklet ifj. Vayer Lajos cikkéhez.

13. szám.

14. szám,
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15. szám. 16. szám.



Melleidet i f j. Vayer Lajos cikkéhez.

18. szám.

17- szám.



Melléklet dr. Vajkai A . cikkéhez.

D r .  V a j k a i  J . j e l v é t e l e .

i. ábra. Betegek m osakodása az andocsi M ária-tavában.

D r .  V a j k a i  A .  j e l v é t e l e .

2. ábra. H ajtű k k el te le tűzdelt fatörzs. (Andocs.)



Melléklet dr. Vajkai A , cikkéhez.

_ D r .  V a j k a i  A .  f e l v é t e l e .

3. ábra. Láncon lógó kődarab a celldömölki kegytem plom ban.

D r .  V a j k a i  *1. f e l v é t e l e .

4. ábra. F ák ra  kö tözött rongydarabok. (Csobánka.)



Melléklet dr. Vajkai A . cikkéhez.

D r .  V a j k a i  A .  f e l v é t e l e .

5. ábra. Offereket vásárló asszony. (Andocs.)

6. ábra. E sterházy  grófné fogadalmi képe 1708-ból Sümegen.



i 8 6 i . V ízfestm ény. M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.
Képe : 13. sz.

50. Sz. I. egész alak, áll, angolos viseletben, m űveinek jelképei között. 
Ism eretlen  m ester (X IX . sz. 2. f.).
i860. K őrajz. N yom da : W erfer K., Pest. M agyar Történelm i K ép
csarnok, M. T. Akadém ia Széchenyi Múzeuma.
Képe : 15. sz.

51. Sz. I. egész alak, áll, m agyar viseletben, m űveinek jelképei között. 
Ism eretlen  m ester (X IX . sz. 2. f.)
i860. K őrajz. N yom da : F rey , Pest. M agyar T örténelm i Képcsarnok.

52. Sz. I. té rdkép , öregkori, m űveinek jelképei között. K atzler, Vinzenz
1823— 1882).
i860. K őrajz. N yom da: Bäcker M., W ien. K iad ó : K optsányi I. és 
B äcker M. M agyar T örténelm i K épcsarnok, M. T. Akadém ia Széchenyi 
Múzeuma.
Képe : Tükör id. h,

A  k o m p o z íc ió  v á l to za ta :
a)  Sz. I. térkép, öregkori, m űveinek jelképei között. Ism eretlen m ester (XIX . 

század, 2. f.).
K őrajz. N yom da : Reiffenstein & Rösch, W ien. K iadó : G iessendorí & Bäcker. 
M. T. Akadém ia Széchenyi Múzeuma.

53. Sz. I. mellkép, öregkori, m űveinek jelképei között. W ürbel Th. (X IX . sz. 
2. f.).
i860. Kőrajz. Nyom da : Schwarz J ., W ien. K iadó : K otsányi L. 
M. T. Akadém ia Széchenyi Múzeuma.

54. Sz. I. egész alak, áll, sírjából kilép, öregkori, m űveinek jelképei között. 
W einem H. (1857—61 k.).
i860. Fam etszet. V asárnapi Újság m elléklete. M. T. Akadém ia Széchenyi 
Múzeuma.

55. Sz. I. m ellkép, feleségének és ké t fiának képei és m űveinek jelképei 
közö tt, Eybl-fej. Pesky Ede (1835— 1910).
1863. Kőrajz. Nyom da : Rohn és G rund, Pest. K iadó : K ertész J. 
H ölgyfu tár m elléklete. M agyar Történelm i K épcsarnok, M. T. A kadé
mia Széchenyi Múzeuma.
Képe : 16. sz.

56. Sz. I. egész alak, áll, öregkori, a század nagy m agyarjai között. Ism eret
len m ester (X IX . sz. 2. í.).
K őrajz. N yom da : Lanzedelli J ., W ien. M agyar T örténelm i K épcsarnok.

57. Sz. I. m ellkép, öregkori, a század első felének nagy m agyar írói között.
Ism eretlen m ester (X IX . sz. 2. f.).
i860. K őrajz. N yom da : W altzel. K iadó : Engel és Mandello, Pest. 
M agyar T örténelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi Múzeuma.

58. Sz. I. m ellkép, Eybl-fej, a M agyar írók arcképcsarnoka c. lapon. 
S trohm ayer A ntal József (1830—70 k.).
K őrajz. N yom da : R eiffenstein  & Rösch, W ien. K iadó : V ahot I. 
M agyar T örténelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

59. Sz. I. m ellkép, B arabás-fej, a T örténelm ünk korszakalkotói c. lapon. 
B arabás Miklós (1810— 1898).
K őrajz. N yom da : R eiffenstein & Rösch, W ien. K iadó : D zinay I. 
M agyar T örténelm i K épcsarnok, M. T. Akadém ia Széchenyi Múzeuma.

60. Sz. I. egész alak, áll, Eybl-fej, nagy m agyarok közö tt, m űveivel, az 
Em ese álm a c. lapon. Orlai P etrich  Soma (1822— 1880) terv e  u tán  
M arastoni József (1834— 1895).
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1865. K őrajz. Nyom da : D eutsch tes tvérek , P est. T örténelm i K ép
csarnok I. Családi K ör m elléklete. M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

61. Sz. I. m ellszobrának képe, Gasser-fej, apoteózis, fiait m egáldó prím ás, 
hívei és m űvei, a A haza nem tője — példája a polgárerénynek c. lapon. 
Teyely F erd inánd  és George Ágoston te rv e  u tán  Kollárz, F ranz (1829 — 
i 894).
i860. K őrajz. N yom da : R eiffenstein & Rösch, W ien. M agyar T ö rté 
nelm i K épcsarnok, M.' T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.
Képe : 18. sz.

A  k o m p o z íc ió  v á l t o z a t a :  

a)  Sz. I. u. a. Szín. kőrajz.
M agyar Történelm i Képcsarnok, M. T. Akadém ia Széchenyi Múzeuma.

62. Sz. I. egész alak , ül, nagy m agyarok közö tt, a A m agyar szabadságharc 
em léke c. lapon. Szendrei János te rv e  u tá n  U dvarlak i Béla (1849—1885). 
Szín. kőrajz. N yom da: G rund V., B udapest. M. T. Akadém ia Széchenyi 
Múzeuma.

63. Sz. I. egész alak , áll, K ossuth Lajossal és D eák Ferenccel Pannonia 
körül, a M agyarország 1000 éves alko tm ányos fennállásának öröm 
ünnepe c. lapon. Halász Is tv án  terve  u tán .
Szín. nyom at. N yom da : Z am arski L. C. K iadó : H alász Is tv án , 
B udapest. M agyar Történelm i K épcsarnok, M. T. A kadém ia Széchenyi 
M úzeuma.

64. Sz. I. egész alak , áll, nagy m agyarok közö tt, Á rpád körül, a H onalkotó  
Á rpád vezér dicsőítése a honalap ítás 1000. évfordulója öröm ünnepén c. 
lapon. H alász Is tv án  te rv e  u tán  K acziány Ödön (1852—1933) ra jza  
u tán  Lenz A.
Szín. nyom at. Nyom da : S teyrerm ühl. K iadó : H alász Is tv án , B uda
pest, M. T. A kadém ia Széchenyi M úzeuma.

65. Sz. I. egész alak, áll, nagy m agyarok kö zö tt, K ossuth Lajos m elle tt a
Pannonia M agyarország 1000 éves d iadalünnepén jelen időben c. lapon. 
Szín. nyom at. M. T. Á kadém ia Széchenyi M úzeuma.

66. Sz. I. a  pozsonyi k erü le ti táb la  ülésén felaján lja  egyévi jövedelm ét az 
akadém ia a lap ítására . K atzler, Vinzenz (1823— 1882).
K őrajz. N yom da : Schw artz J ., W ien. K iadó : K o tsánv i L. M agyar 
Történelm i K épcsarnok, M. T. Akadém ia Széchenyi M úzeuma.

A k o m p o z íc i ó  v á l t o z a t a i :
a)  Sz. I. u. a. esemény képe.

Fam etszet. Pesti H írnök, i860. 
h) Sz. I. u. a. esemény képe.

Fam etszet. V asárnapi Újság. 1880.
c), Sz. I. u. a. esemény, dom borm űben. Holló Barnabás (1866— 1917). 

Bronzdom borm ű, M. T. Akadémia.

67. Sz. I. egész alak , ül, K ossuth Lajos és D eák Ferenc közö tt. Than Mór
(1828— 1899).
Freskó, M. N. M úzeum.
Képe : Tükör id. h.

NB. i. A felsoroltakon k ívül ada t van a következő  képekre :
a )  S tasitzky  nevű  festő képe t k ész íte tt az ifjú Széchenyi Istvánró l.

A kép a pannonhalm i k ép tá rb an  van. (Lyka K áro ly  : M agyar m űvészet 
1800— 1850. Bp, é. n. 285. 1.).
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b) Ender Johann-nál az Akadémia alapítása után Wesselényi Miklós br. 15 
aranyért megrendelte Széchenyi István képét olajba festve. (Bártfai 
Szabó László : A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi-család története. 
III. Bp, 1926. 164. L).

c) Alt Rudolf Amerlinggel egyidőben lefestette Széchenyi Istvánt. Wald- 
stein János gr. 1834-ben írja a grófnak, hogy a kép kész, nála van, 
sikerült, 60 forintot fizettek érte. (Bártfai Szabó László : Gróf Széchenyi 
István művész kortársai és barátai. Magyar Művészet. 1930. VI. 597.1.).

d) Daffinger Moritz Michael mégegyszer, 1847-ben, lefestette Széchenyi 
Istvánt. (A képet közölte : Viszota Gyula : Sz. I. írói és hírlapi vitája 
Kossuth Lajossal. II. Bp, 1930. Címlap után.) A kép vízfestmény és 
Metternich Clemens hg. birtokában van. A reprodukció alapján egyelőre 
nem értékelhettük.

2. Czakó Elemér : Széchenyi István a legnagyobb és leghívt bb magyar.
Bp. 1941. c. művében 40. 1. Széchenyi István képmásának tartja Alco- 
niére Tivadar (1797—1865) képét, mely a Székesfővárosi Képtár bir
tokában van és melyen romantikus tájban, Vaskapuhoz hasonló szik
lák és Dunaszerű folyamon úszó gőzhajó előtt, ágaskodó lovon exotikus 
magyar díszben, ül az ábrázolt alak. Az attribútumok meggyőznének, 
azonban az arc autenticitása kortárstól, minden romantikus túlzás 
mellett, sem elégít ki.

3. A felsorolt képek között csak egy szobor — a Gasser műve és változatai —
szerepel. Széchenyi többi szobrára és érmeire v. ö. a szövegben mon
dottakat. Ikonográfiái katalógusuktól eltekintettünk.

4. A jubileumi év művészi munkái közül már meg kell említenünk kettőt.
Andrássy-Kurta János márványszobrát, melyet Balatonfüreden állí
tottak fel és Vargha Nándor Lajos Magyar múlt című fametszet-soro
zatának Széchenyi-lapját, mint a mai magyar művészet két Széchenyi
hez méltó emlékét.

ifj. Vayer Lajos
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NÉPI ORVOSLÁS A DUNÁNTÚLI 
BÚCSÚJÁRÓHELYEKEN.

A búcsú, a paraszti életforma nagy élménye a népi orvoslásban 
jelentős szerepet tölt be ; legtöbbször már a búcsú keletkezése is össze
függ valamilyen csodálatos gyógyulással. Kibontakozását, kialakulását 
az egyik dunántúli búcsú járóhellyel kapcsolatban a múltkoriban már 
mekíséreltük felvázolni.1 A búcsúhely születésében fő tényező kétség- 
elenül a paraszti közösség ereje és szava. Az egyik búcsúhely híressé 
válik, a másik elveszti jelentőségét, szinte nyom nélkül elenyészik (pl. 
Budaörs).1 2 A szent helyek nem állandó értékek, inkább felfogások, kor
szellemek, korhangulatok kifejezései. A búcsúhely gyógyereje is változó, 
így például Andocson is elismerik, hogy Csatkán többen gyógyultak 
meg, mint Andocson. Mindkét hely híres búcsúpont, az egyiknek mégis 
más (esetleg több) értéket tulajdonít a népi szemlélet, mint a másiknak.

Az alábbiakban ép e különbségeket hangsúlyozzuk. Természetesen 
a népi szemlélet egységes, egyöntetű voltánál fogva nem térhettünk ki 
néhány egyéb, nem a népi orvosláshoz tartozó búcsúszokás megemlítése 
elől. Kizárólag a gyógymódok és gyógyulások felsorolásával aligha köze
líthetjük meg a paraszti szemlélet e nehezebben érthető területét. 
A kulcs, mint mindenütt másutt is, magában az emberben van, szük
séges tehát, hogy szemléletéről, teljes lelki alkatáról egységes képet 
kapjunk.

I. A búcsújárók.
A búcsújárás életforma. Mindenütt akadnak szenvedélyes búcsú

sok, akik, mihelyst szerény viszonyaik megengedik, elmennek búcsúba. 
Gyűjtik a búcsúkat, akár a műgyűjtő a képeket. Ebben pedig bámulatos 
kitartást és eltökéltséget tapasztalhatunk, hisz a legtöbbje földhöz 
ragadt szegény ember, aki ép csakhogy valamikép meg tud élni.

Vegyünk egy példát. Nagy búcsújárók Keszthelyen a G. testvérek, 
két hatvan éven túli özvegyasszony, polgári életükben temetőgondozók. 
A búcsúkat már gyermekkoruktól fogva járják, kisebb korukban még az 
anyjukkal. Hajlamuk kialakulásában egyaránt részt vesznek a vele
született tulajdonságok és a környezet, a szülők szemlélete. A búcsú
járás náluk magasabb életforma, az élet teljesebb, tökéletesebb átélése. 
Szegény emberek, sorsuk tele bajjal, küzdelemmel. De a sírkertek közt

1 Vajkai A urél:  A csatkai búcsú. Ethnographia. 1940: 50. skl.
2 E. Bonomi: Budaörs, ein vergessener W ahlfahrtsort. B udapest, 1936.
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gyomlálgató szegény asszonynak mégis sikerül annyit összekuporgatnia, 
hogy zarándoklatra megy Nagy Máriacellbe. A paraszti élet kézzel
fogható, jól körülhatárolható javak birtoklására törekszik, földre, 
házra, egy jó ekére vagy akárcsak egy alkalmatos taligaszögre. Vájjon 
tudna-e más téren, a tulajdonába vehető tárgyakon, vagyoni kincsein 
kívül, a már alig érzékelhető, a szellemi javak síkjában fekvő élmények 
kedvéért akkora áldozatot hozni, mint amennyit egy külföldi utazás 
bonyodalmaival és nagy költségeivel járó zarándoklatért hoz? Aligha. 
Pedig a búcsú, ha még oly messzire is vezet és oly nagy áldozatot 
kíván, ha az egyéni kezdeményezés erőpróbája is, végeredményben csak 
a közösség kifejezése. Az egyén kezdeményezése, de a közösség képében 
válik valósággá.1

Messzire, Nagy Máriacellbe nem juthat el minden ember. Meg
rettenve és csodálattal hallották tőlem, hogy Páduában voltam, Szent 
Antal sírjánál. Keszthelyen ennél közelebbi búcsúhelyekkel kell meg
elégedni : Sümeg, Búcsúszentlászló, Vasvár, Máriacell, Andocs. Sümegre 
az említett asszonyok egyike vagy tizenöt éve jár ; akkor megoperál
ták, a műtét sikerült, fogadalomból jár azóta évente esetleg kétszer is.

Az országutakon poroszkáló búcsúsok közt csoportok alakulnak 
ki, mint minden nagyobb emberi sokadalomban, a hasonló szemléletű 
egyének kiválnak és összetömörülnek. A búcsús csoport a maga zárt
ságában, menetelésének fáradságában és vidámságaiban, a táplálkozás, 
lakásgondok, az időjárás feletti aggodalmaiban és körültekintéseiben 
egy különálló, lezárt társadalmat képez, különböző rétegekkel, elől az 
egyhangú mormogással lépkedő vezetővel, nyomában a nyájjá tömörült, 
a verseket visszhangosan ismételgető (főleg asszonyi) néppel, hátrafelé 
a mindinkább szétszóródó, elfáradó vagy pajkosabb búcsúsokkal. Fel
tűnő, hogy a lengő zászlók árnyékában a sok ének és olvasódünnyögés 
megett mennyi tréfa és vidám história terem. Csak mutatóba egyet : 
szentes búcsúra mentek a bakonytamásiak és a pápateszériek, ftrose- 
cióval, gyalog a sok nép. Útközben az egyik teszéri asszony kimerültén 
egy útszéli szent szobrához ült. Odaérkeznek a tamásiak ; megkérdezi 
az előimádkozó az öreg német asszonyt: «Mien szent ez?» — «Ivásznit», 
feleli svábul az asszony. «No» — mondja akkor az előimádkozó — 
«imádkozzunk szent Ivásznithoz.»1 2

Ima, ének, rózsafűzér, vegyesen vidám beszélgetésekkel, tréfákkal. 
A jámborság útja, de közben a különböző falubeliek úgy összevereked
hetnek, hogy még a zászlaikat is eltörik egymáson. Mondták is az egyik 
jól sikerült búcsúról: «Ilyen jó búcsúra nem emlékszik még az öreg anyám 
se : két halott és három sebesült volt.»3 Sok tréfa és csintalanság tör
ténik a pajtában is, ahol útközben meghálnak. De ugyanaz a csoport 
másnap zokogva búcsúzik Mária szobrától, őszintén és megrázóan.

1 Természetesen i t t  csak a szentes búcsúkról szólunk ; ezektől megkülönböz- 
te tendők  a falvak  helyi búcsúi : a  réteses búcsú (Keszthely környéke, 1. Néprajzi 
Értesítő. 1939 : 189), a torkos búcsú (Kalocsa vidéke, Ethn. 1937 : 176), a vendégség 
(Budapest környéke). Szépirodalom ban legtöbbször az utóbbiak  szerepelnek, pld. 
az ozorai búcsú. Vas Gereben: N agy idők, nagy emberek. A fürgedi béres.

2 Sokoropátka.
3 Cserszegtom aj.
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Zokogásukban egyéniségük feloldódik, az én széthull, elveszti biztos 
talaját, a közösség ereje ellentmondást nem tűrő hangon szólal meg. 
Egyes búcsúcsoportok megható szépen búcsúznak Mária szobrától, 
legalább is ez a hír járja. Ilyenkor a más falubéliek a kegyszoborhoz 
furakodnak és ámulva bámulják a térdrehullt, zokogó tömeget. Az erő, 
a közösség másokat is magával ragad, a többiek is fuldokló sírásba 
kezdenek.

Mi volt a búcsúnak e magható élménye, amitől ennyire lemondóan 
búcsúzni kell? — Mi töltötte ki, ha csak néhány órára is annyi vergődő 
szegény ember bensejét? — Egy más, teljesebb élet, pompázatos dísz
leteinek színpadán, ragyogó templom, színes képek és szobrok, orgonaszó, 
kesernyés tömjénszag, de aminek alapját végeredményben a sok egybe
gyűlt ember adta meg, azonosra hangolt szellemiségükkel. A kegy- ‘ 
szobortól voltakép mint valóságos személytől búcsúznak, fejedelemtől, 
aki vezér a búcsúra vándoroltak kis országa felett. A zokogásban a 
közösség hangja zendült meg, de ugyanakkor elismerte az uralkodó, a 
vezér felsőbbségét. Hogyne búcsúznának zokogva a királynőtől, aki szin
tén mélységesen át érezte e tragikus órákat: mert amikor jöttek, Mária 
szoborarca piros és vidám volt, most, amikor elmennek, arca szomorú.1

II. Búcsúponyvák,
A búcsúvezetők útjukban vaskos, bekötött könyvekből imádkoznak 

és énekelnek. E kopott, agyonnyúzott testes kötetek sok, jól-rosszul 
összevarrt, összeragasztott, rendszerint csak 8 lapos ponyvafüzetet tar
talmaznak, megtoldva kézzelírott énekekkel, imádságokkal. Bámulatos, 
hogy mennyi ponyvát gyűjtenek össze. Mintha itt is, akár a búcsú
helyek látogatásában, valami titkos gyüjtőszenvedély nyilatkozna meg.
Az egyik búcsúvezetőnő gyűjteményében 96 darabot találtam. A pony
vák meglehetősen változatos tartalmúak : ájtatos énekek és imádságok 
mellett találunk színes leírásokat a búcsúhelyek keletkezéséről, a világ 
folyásának meghökkentő eseményeiről (mint elemi csapások, elvete
mült gaztettek, torzszülöttek születése stb., legtöbbször verses formá
ban), de amellett ráolvasást, varázshatású szövegeket, sőt még szép- 
irodalmat is. Egyetlen búcsúvezető gyűjteményéből, kopott könyvéből 
megismerhető a nép teljes könyvtára.

A füzetek irodalomtörténeti elemzése nem a mi feladatunk. Sokkal 
fontosabb ennél a ponyva élete, szerepe, a paraszti életben való beillesz
kedése. De a ponyvairodaimat már azért is fel kell említenünk, mert a 
legtöbbjükben szó van szent kutakról, a kutak gyógyító vizéről és 
általában betegeknek a búcsún való csodálatos meggyógyulásáról.
A búcsúhely keletkezésének verses története mindig megemlékezik vala
milyen csodálatos gyógyulásról. A történetek meglehetősen hasonlók, 
ami érthető is, legfeljebb különböző képességű szerzők izzadták ki. 
Néha nagyon hamar, ahogy erre a szakácsi jelenésben példát talál
hatunk : 1925 nyarán a somogymegyei Nagyszakácsiban szűz Mária 
megjelent és a nép vagy három hétig Szakácsiba tódult, amíg a hatósá-

1 A gölnicbányaiak lőcsei búcsúja.
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gok véget nem vetettek az egésznek. De e rövid idő elégséges volt ahhoz, 
hogy a szakácsi csodáról két ponyva jelenjen meg. A ponyvákat egyik 
búcsúvezetőnőnk gyűjteményében megtaláltam szépen bekötve. Jel
lemző, hogy a tulajdonos nem hitte a csodát, a ponyvát azonban meg
vette és a többihez köttette. A ponyvák gyűjtése tehát inkább formai, 
minden komolyabb kritika nélkül.

A búcsúkönyvek sok kézen vándorolhatnak át, kölcsönbe adják. 
Odahaza a templomban is használják. Egyes énekeket jobban szeretnek, 
általában azonban menetközben váltogatják a dalokat. így pl. amíg 
Keszthelyről Sümegre érkeznek, mindig más dalt énekelnek. Érdekes, 
hogy noha a könyvet minden búcsúban használják, abból csak az éneke
ket ismerik, a történeteket, a leírásokat már alig. Az alábbi felsorolás
ban közölt ráolvasást a könyv tulajdonosa nem ismerte. Másrészt két
ségtelen, hogy sok legendát ismernek,1 de ezeket nem a ponyvában 
olvasták, hanem valahol másutt hallották. Meglehet tehát, hogy a 
ponyvába is a nép köréből került és nem fordítva. A ponyva csak szö
veget közöl, de úgy látszik, hogy a szöveg dallamot is sejtet vagy egy 
búcsúvezetőnő szavaival: «magamtól addig ismétlem, próbálom az 
éneket, amíg rámegy az ária.» Addig dúdolja az éneket, amíg lassan 
valami dallam rétegződik a szöveg köré.

A ponyva elsősorban a környék híresebb búcsúhelyeivel kapcsola
tos énekeket, elbeszéléseket tartalmaz, ritkábban távolabbi kegyhelyek
ről, messze történt eseményekről szól. Manapság is árusítanak a búcsú
kon 4—8 lapos kis füzeteket, ezek azonban kizárólag énekekből állanak. 
Megveszi a nép a búcsúhelyek komoly történeti leírásait is, de csak 
azért, mert ezek a könyvek rendszerint sok búcsúéneket is tartalmaznak.1 2

Az alábbiakban egy keszthelyi búcsúvezetőnő gyűjteményében talál
ható és a népi orvoslással kapcsolatba hozható érdekesebb ponyvákat 
sorolom el, megemlítve a minket érdeklő érdekesebb adatokat.

1. Legújabb csudatörténet a kétfejű gyermekről. Ezt hirdeti pedig 
a kétfejű gyermek az angyalok által 1882-ik esztendőben. Hogy a nagy 
káromkodásokkal hagyjanak alább, már minden csoda megvolt és még
sem tértek a bűnösök a jóra, a rettentő káromkodást ne kövessétek, 
hogy az Isten sújtó ostorát elkerülhessétek és légyen nagy termés 1882- 
ben, ezt hirdeti a kétfejű gyermek.

2. A mi urunk, Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak szent köpeny je. 1908.
A trieri köpeny és az ottani ereklyék leírása. Végén egy érdekes imádság:

«Imádság újholdkor. Dicsértessék áldassék, felmagasztaltassék Jézus szent 
Teste és Vére, Istensége, Embersége és onnan az ő keserves kínszenvedése, 
az oltári Szentségben, a Sakramentomban. Uj hold, imé Uram uj hold,

1 Pld. a bucsfenyő legendája. V. ö. Népr. Ért. 1939 : 199. és 16. sz. búcsú
ponyvánkat.

2 A búcsúponyvákra vonatkozólag 1. még Ethn. 1940 : 64. Kiegészítésül 
megem líthetem  e szentes gyűjtem ényekben található , a világ végét megjósoló 
apokalip tikus verseket, am iket a szentes em berek komolyan hisznek és a mai 
időkben igazoltnak találnak. (Pld. «Jövendöllés, m ellett a Benediktinusok k rip tá 
jában  ta lá ltak . . . stb.» Kézirat a Balatoni Múzeumban, valószínűleg 1847-ből. — 
«A bűn hatalm a vagy a nagy világcsapás. A boldogságos Szűz M ária «La Saletti» 
jövendöléséből». Eger, 1903.)
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új király, én én a te dicsőséges feltámadásodra, Uram uj hold, uj király, 
alázatosan kérlek ebben a szentséges órában: meg ne fogd tőlünk, a mit a 
világ adhat, én, én Uram uj hold, új király, teljes Szentháromság egy Istent 
alázatosan kérlek, szerencsés halált add megnyernünk s örök örömöket, 
szerelmes Jézusom! Amen.»

3. Egy szörnyű nagy beteg nőnek csodálatosan történt meggyógyulása 
a sümeghi szt. Ferenc r. szerzetesek templomában. Én, Kovács Sándor, e 
füzet kiadója, 14 éves koromban 1850-ben Dorottya szűz mártyr búcsú
jára idejöttem, a szószéken ez időben Csigó quardián prédikált, ö hozta 
elő a bécsi asszonynak csodálatos meggyógyulását. Ma 48 éves vagyok 
s magam is sok betegségből gyógyultam ki a bold. Szűz Mária segít
ségével.

Ének a betegek gyógyítójához.

Üdvözlégy sümegi fájdalmas Anya,
Itt a gyógyulást bűnös várja,
Bűnösök pártfogója 
A sümegi szűz Mária.

Palástodon függő arany ezüst láncz,
Azok, azok azt példázzák volt itt gyógyulás,
Mert sebeinknek orvosa 
A sümegi szűz Mária.

A Dorottya mártir szűznek névnapján 
A bécsi asszony itt nagy orvost talál.
Betegeknek gyógyítója 
A sümegi szűz Mária.

Bizonyítják eztet a szent oltáron,
Üstből kifüggesztett szemek és lábak,
Mert irgalmasságnak szent Anyja 
A sümegi szűz Mária.

4. Egy igen szép Csodatörténet mely Zalamegyében történt Zala-Eger- 
szegen alúl Csatár község erdejében.

A tarta lom ból : 1896. évben Kovács Is tvánnak  álm ában m egjelent 
szűz Mária, hogy m enjen ki a ké t C satári hegy közti kis E rdőbe, o tt  egy 
szép bükkfa a la tt forrást talál. Azon a helyen im ádkozzanak, «mert ezen 
forrás lesz a vakok szeme m egvilágítására és a betegek gyógyulására, öz
vegyek, árvák  v ig a sz ta lá sá ra ...  I t t  m egm utatja  a szent forrásnál az ég 
csodajeleit». — Kovács k im ent az erdőbe és im ádkozni kezd ett, m ire nagy- 
fényesség tű n t fel. Később m ások is k ijö ttek , a fényességet lá tták , im ád
koztak , énekeltek , sokan m eggyógyultak.

Már sokat meggyógyit szíved könnyei,
Sántáknak, bénáknak elmúlnak sebei.
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5- Legbiztosabb hét mennyi zár. 1891 1
6. Legszebb énekek. 1. A betlehemi kovács világtalan és béna leá

nyának csodálatos gyógyulásáról. 2. A kis Jézus köntöséről. 3. A szent 
kereszthez. Kiadta : Kenderesi Danyi Péter Pál, szőllősgyöröki lakos.

7. Öt igen szép ének a szent kereszthez és a csatkai szent kúthoz. írta  
Yárbé János Kéthelyen.

Ezen szent hely sok ideig el volt rejtve,
A hivektől sok évekig elfelejtve.
De a szent kút megmaradott,
Forrása el nem apadott,
Az áldott víz sok betegek gyógyulását,
Eszközölte romlott sebek tisztulását.

8. A vértanú hite. Egy csoda történet, vagyis, szivet szivér. A nagy 
máriaczelli «Zarándokóleány» búcsújárása a rablók között. A szt. olvasó 
csodálatos ereje és zsákmánya, stb. Kiadta Kenderessy Danyi Péter 
Pál. Szőllős-Györök. 1899.

Arany lánczon csüng ott, egy zarándoklány szíve.
Szólottám tihozzátok kedves keresztények,
Öreg Máriaczellbe ezt megnézhetitek,
Két tyúktojás van ott, egyik vas abronccsal,
Másik három szegekkel megvagyon patkóivá.

9. Csodatörténet Gyarmaton (Somogy).
G yarm aton az erdő szélén egy kis lány leg e lte te tt, am ikor a víz m el

le tt  M ária m egjelent. A helyre sokan elzarándokoltak , M ária ism ételten  
m egjelent. Volt a  faluban egy gazdag em ber, ak i nem  h itte  a dolgot. Azt 
m ond ta  ez az em ber : két szemére vak lova van , elviszi azokat a víz m ellé, 
ha m eggyógyulnak, h inni fog. E l is v itte , a lovakat m eg ita tta , meg is gyó
gyu ltak . A zonban még ekkor se ak a rta  elhinni a je len tést, m ire m egvakult.

10. Igen szép új ének a vasvári szent kúthoz s az özvegyek és árvákhoz. 
írta  : Kovács Géza. 1894.

A vasvári zöld erdő csodaszép helyében 
Régen fenn a szűz Mária választott szép helye. . .
Jertek tehát bűnösök drága szűz anyához 
Jertek betegek, némák, itt a gyógyforráshoz,
Melyet nyitott szűz Mária 
A betegek gyógyítója a számotokra 
Szívből jött könyörgésteket itt meghallgatja.

11. Legújabb énekek az Űr Krisztusnak megjelenéséről és eljöveteléről. 
Csatári és szent Missio énekek. írta és kiadja Kovács Sándor. . . Sümegen.

1 A H ét mennyei závnak hordozása vagy a háznál való ta rtá sa  m ár régóta 
használatos ; főleg szülés könnyítésére vették  igénybe. V. ö. N agy Ferenc: Az egy, 
igaz és boldogító hitnek elei. . . Eger, 1767. 124. — K á lm in y  L a jo s: Boldogasszony 
ősvallásunk istenasszonya. Budapest, 1885. 14.
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Legújabb ének a csatári szent forráshoz.
A csatári zöld erdő csoda szép völgyében, *
Jelentkezik szűz Mária a buzgó híveknek,
Fényességét meg mutatja,
A szent forrást föl nyitotta,
Betegeket meggyógyítja, kik esedeznek.

12. f f t  Jesus Christus gloriae venit in pace: Deus homo factus est, 
et verbum Caro facium est. Christus vincit, Christus regnat. Christus imperat. 
Christus ab omni malo nos defendat. Kiadja Kálmán József. (Keszt
hely.)

«Ez az igaz és valóságos Tóbiás áldása. Aki ezeket a szókat nyom
tatva és a jeleket karakter alatt magával hordozza : az ö ellenségét 
meggyőzi és az ellenség öt sem bírói perben, sem háborúban meg nem 
győzi. Ő ment minden bajtól, betegségtől, döghaláltól, Ínségtől, tűz, víz 
és villám általi véletlen haláltól; jámbor élet és kellő vigyázat mellett 
minden veszélytől ment az Isten segítségével, semmi rossz ember meg 
nem ronthatja és sem kárt nem tehet neki, amit elkezd, jól be végzi, 
mindenben jól megyen dolga, legyen az vevésben vagy eladásban. 
Aki ezen punktumokat a jobb felén hordozza, minden sérvtől ment 
lészen ; a mely asszonyember nehezen szül, annak a jobbmellére kell 
tenni ezen levelet és fájdalom nélkül fog szülnk

f Corson j  Josiassimus f
(/)

Ez az áldás jó mindenféle fegyver és lövések ellen ; 
W 2 a ki magával hordozza, meg nem sértetik dobással, 
•*— c veréssel, vágással és szúrással, ezektől ment és az 
.g g ellenségtől, még a láthatatlantól is ment ; a kisértetek, 
u < úgymint az ördög kisértetek sem testében, sem lelkében 
£  nem árthatnak neki és minden szerencsétlenségtől
g  ment leszen.
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Ez az áldás jó annak, a ki ártalmas ördöngős Q
kiöntés vagy levetés s kiásáson által megyen, vagy £•
gyalog, vagy kocsin ; ha valami baját érezné, vagy c
sánta, vagy béna, vagy aszkóros, ha vele hordozza : ^
az Isten segítségével semmi sem árthat neki és meg-
oltalmaztatik. w.- 0C/i
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Nostrius f Christus

Ez az áldás jó a hamis ellenségek ellen, kik irigy
kednek, gyűlölködnek. A ki ezen levelet jobb felén 
hordozza, annak semmi ellensége nem leszen és az 
Isten segítségével se gyónás, se elégtétel előtt hirtelen 
halállal meg nem halhat és megoltalmaztatik a véletlen 
kártól és szerencsétlenségtől.

■easouiuatsr ĵ 4 Epuaf)

Aglus j Solim f Saserlusan

Ez áldás jó kereskedésben, mind vizen, mind szá
razon ; legyen vevésben, eladásban, mindenkor jól 
megy dolga, nem csalatkozhatik meg, akármihez fog, 
mind végeztéig jól foly dolga és más egyéb dolgában is 
szerencsés, soha semmiben sem veszithet.

sn|suq3 j  suouSoj^ ui sn^smp)

A
rx f Jesus f C

hristus

f Xorson f Jessiasimus j

Ezen áldás jó az ártalmas pestis ellen és a testek
ben járó betegség ellen ; dögvész, járványkor, jégeső, 
villámlás és mennydörgés ellen: tolvajokból, gyilkosok 
és utonállóktól az Isten segítségével se házánál, se 
utón meg nem fogathatik, meggyőzi az ő ellenségét.

4 uoscjoassniy 4 q ; o e q 4

Krisztus keresztje legyen mindenkor szerencsém... Ezen áldás 
sokszor és több ízben me gpróbált at ott ; a mely ember magánál hor
dozza ezen levelet és minden reggel a Szentháromság tiszteletére három 
Miatyánkot, három angyali Üdvözletét és egy Hiszekegyet mond, az 
ment minden ellenségeitől • sem fegyver, sem puskalövéssel neki nem 
árthatnak, ő minden ártalmas betegségtől, döghaláltól és minden vélet
len veszélytől ment lészen. Amely asszonyember ezen levelet magával 
hordozza, az ne búsoljon a szüléskor. A ki ezen levelet magánál hor-

123

Je
su

s 
C

hr
is

tu
s 

f 
Tu

m
ex

In
 S

ol
as

 f
 i

n 
Sa

nc
tu

m
Je

su
s 

I 
C

hr
is

tu
s

Te enim
 N

ullius f Ir
Zasen f Em

anuel



dozza, meg fogja tapasztalni, micsoda hatalma és erőssége legyen ezen 
levélnek.» (Utána imák.)

13. Három legújabb ének a csodákkal tündöklő szép szűz Máriának 
megjelenéséről. Kiadja : Iván Antal, Kis-Vásárhely.

Csoda ének.
Jöjjön ide egész világ Vasvár községbe 
Vasvár zöld erdőben egy bükfa töviben 
Szűz Mária forrást nyitott tisztelőinek 
Csergedezik az számára minden betegnek.
A menny és föld királynéja ide leszállót!
Minden rendű betegeknek gyógyforrást nyitott 
Sok betegek gyógyultak itt, néma, vak is már 
Emberi nemnél elméd megáll ezen nagy csudán.

Második ének. A vasvári hét fájdalmas szűz Máriához, minden 
betegeknek kegyes orvosához és Vasvár községben a szent kereszt 
tövéből csergedező 7 forrást megnyitó Jézus szűzanyjához testi és lelki 
üdvünkre.

Mária, Mária, oh kérünk tégedet,
Gyógyítsd minden rendű, rangú betegeket.
Vasvári szűz anya, kérünk az egekre,
Hints balzsamot, gyógyírt a sebesültekre.
Tekints a némákat árvák édes anyja 
Lásd hogy esdekelnek te szent trónusodra.
Vasvári szűz anya, esengve kérünk itt,
Oldozd föl a néma nyelveknek húrjait.
Szánd meg szegényeket, nem bírnak szóllani,
Üdvözlégy Mária, nem tudják mondani.
Tedd haranggá anyánk a néma nyelveket,
Hogy a nagyvilágba zenghessék nevedet.
Mária, Mária, fájdalmas szűz anya,
Minden betegeknek orvosló doktora.
Nyissa meg Mária a vakok szemeit,
Láthassák velünk itt szentséges képeit.
Nyíljon a vakoknak az a rózsa világ,
Kinek üdvözletét zeng az egész világ.

14- Az acsuvai csodajorrás vagy a négy hitetlen bűnhődése. Igaz tör
ténet. Elbeszéli : Schupp Gábor.

Acsuva községtől egy óra járásra 
Biharvármegyének épen határában,
Erdő közepében, fákkal körülvéve 
Jóttevő forrása bugyog a környéknek.
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Messze vidékekről vándorolnak ide,
Messze vidékeknek Istenfélő népe,
Vakok, nyomorékok — s a kinek van hite,
Megfürdik a vízbe s meggyógyul izibe.

Az egyik faluban volt négy hitetlen, káromkodó, rossz ember, akik 
közül az egyik lány állandóan betegeskedett. Tanácsolták a lánynak, hogy 
menjen el Acsuvára, ott meggyógyul legott. 1905 júniusában el is ment a 
négy hitetlen Acsuvára, de csak azért, hogy megszégyenítsék azt a nagy 
csudát». Épp nagy zivatar tört ki, amikor a forráshoz értek.

«Nos Isten, hogyha vagy — szólt Harville Pál 
Tégy csodát, e forrásnál meggyógyul-e a lány,
Pedig míg nem látom, nem hiszek én semmit,
Arra meg várhatok az utolsó napig.»

A kitört zivatar elől eg}̂  nagy fa alá húzódtak.
A beteg lány vízért könyörgött : |

«Édes apám én kendet arra kérem,
A csoda forrásból hozzon vizet nékem.
«Megfürdök én benne, hátha meggyógyulok,
Mert oly beteg vagyok, majd hogy nem meghalok.

De a hitetlen apa vizet nem hozott. Alig, hogy «bevégzé hitetlen 
mondását», a fába mennykő csap be és mind ott pusztultak.

15. Mennyei istenes énekek. A huszadik század első nagy csudája, 
vagyis a szűz Mária képe föltalálása a barmok által a Molvai határban, 
ki a törökök által elrejtett 381 évig a földben volt. Közli Szabó Juli Nikla.

Szép magyar hazánk kebeskebelében,
Dráva folyam mentén Molva községben,
Molva községnek szép kies határában,
Megjelent Mária égi koronával.

A tizenkét esztendős L. István a kápolna helyén ökröket legeltetett, 
amikor Mária képét az ökrök kiássák ; a képet a plébános udvarába viszik,

Ki tizenkét évig súlyos beteg vala,
Ezen pillanatban mindjárt meggyógyula.

16 Mennyei istenes énekek. Szűz Mária szent fiát altatja. Az alvó 
kis Jézus mosolygásáról. Részletek leírása a Szent Család egyiptomi futá
sából. Azon csoda dolgokról, melyek a Szent Családdal az útban történ
tek. Közli: Szabó Julai Nikla (Somogy megye).

A szent család menekülése közben sokat szenvedett, éhezett, szom
jazott. Mária keservében sírva fakadt :

Mária könnyét nem hordta el a vízár,
Meglátja mindenki, aki csak arra jár,
Hová Szűz Mária bús könnye lepergett,
Ott egy illatos kis fehér virág termett.
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Minden évben virít, ismeri a világ,
Mária könnye ez1 a neve gyöngyvirág,
A virág kelhéből gyógyító harmat hull,
Használni lehet ezt, a nagy fejfájásról.

Egy vad fényű bokor, árnyába le ültek,
Oh de nem soká tart, öröme a szűznek.
E fának tövise, Mária szűz kezét,
Melylyel Jézust tartá, mélyen megsebezték.

Mária, vércseppje, hull a fa tövére,
Lombtalan ágait pirosra festette,
Most megrendült ága a kegyetlen fának,
Ki megsebzé kezét fájdalmas anyának.

A tövises fáról, a piros vérharmat,
A magas egekbe irgalomért hatnak,
A teremtő Isten van itt, a vad fényűvel 
Nagy csudát művelt szűz Mária vérével.

Ezentúl sírófa lett, a fának neve,
Gyógyszerül használja egész világ népe,
Gyógy balzsam szivárog virágja kelhéből,
Fakadt, szűz Mária, kezének véréből.1 2

Melylyel a bús anya megkente szűz kezét,
Rögtön meggyógyittá vérben borított sebét,
A fájdalom után, melyet előbb érzett,
Szentséges fiára nagy örömmel nézett.

Mária fejét egy kőre hajtja és elszunnyad ; mire felébred, arany
hajából három szál a kő mohájába nőtt, ebből lett az árvalány. Később

E helyen a hol a szent Család megmosdott,
A mindenek ura, ott forrást fakasztott,
Nagy gyógyerő rejlik, a csoda vízérben,
Örökre Mária kútja lett a neve.

Fáradt zarándokok, mindnyájan utasok,
Szegény sebesültek ide hallgassatok,
El ne felejtsétek, a síró fa nevét,
Aki megsebezte szűz Mária kezét.

Isten fűbe, fába orvosságot adott,
Ki megteremtette, egykor e világot.

1 Vas m egyében  a M á r i a  k ö n n y e  =  B r i z a  m e d ia .  (E th n . 1894 : 37.)
2 E g y  m ásik  hasonló  tö r té n e tb e n  a  b u c s f e n y ö  ( J u n i p e r u s  c o m m .)  szerepel. 

( V a j k a i  A . :  C serszeg tom aj. N é p r .  É r t .  1939 : 199.)
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Dicséri az Urat szűz Mária kútja,
Ahol a kis Jézust, egykor megmosdatta,
Mely világ végéig, fent maradt emlékben,
Gyógyít mindeneket, testben és lélekben.

17. Mennyei istenes énekek. A sok csodákkal tündöklő máriaradnai 
szűz Máriához és a hitetlen ember megtéréséről s annak süket, néma gyer
mekei meggyógyulásáról szűz Mária szeretetéről. Közli: Szabó Julianna, 
(Somogymegye) Nikla.

Az utolsó oldalon a következő ráolvasás található : «Hasznos imád
ság szemverés ellen. Fölült Jézus a márványkőre, arra ment három szűz leány, 
az egyik így szála, oh édes Jézuskám, szebb vagy te a holdvilágnál, a másik 
azt mondta, oh édes Jézuskám, szebb vagy te a ragyogó csillagoknál, a har
madik azt mondja, oh édes Jézuskám, szebb vagy te a fényes napnál, arra 
menta boldogságos szép szűz Mária s szála, mi lelt kedves fiam Jézuskám, 
feleié Jézus, ment erre három szűz leány, a fenti szavakat nékem elmondot
ták. Ekkor a szűz anya elment a Jordán folyam szent vizéhez, hozott onnan 
vizet, Jézust megmozsdatta e szent igékkel, az én Jézusom nevében, minden 
gyermekről, leányról, asszonyról, emberről távozzon el az igézett úgymond 
a márványkövön lefolyt Jordán vize. — Háromszor kell elmondani: Dicső
ség atyának, fiúnak, szt. léleknek nevében 3 miatyánk, 3 üdvözlet, 1 hiszek
egy. Amen.A

18. Alapos ének az andocsi boldogságos Szűz csodatevő képének ere
detéről. Kiadta : Vadál Antal és neje, Molnár Katalin, Mesztegnyén.

Az andocsi csodatevő szobrot Szt. József faragta angyali segítséggel ; 
Jeruzsálemben a szent sírboltban rejtették el, innen Gergely pápa egy 
szigetre vitette, onnan Nagy Konstantin Rómába. A később Magyarországra 
került szobrot Szent István halála után Kalocsán helyezték el egy kápol
nába, ahonnan angyalok vitték át Andocsra a kápolnával együtt.1 2

Ez volt a legelső csodálatos kép 
Mely hazánkat ékesíti,
Kegyelembe részesíti,

Sok nagy nyomorult nyert nála gyógyulást,
Sok megátalkodott bűnös jobbulást.

II I .  Kegyszobor és kegykép. Fogadalmi kápolna. Ima a kegyhelyen.
A kegyhelyek keletkezésében leggyakrabban két tényező szerepel : 

a csodálatos M ária-kép (szobor) vagy a szent forrás. A Mária-szobor, 
kép mindig helyi jelentőségű, úgyszólván a környezet talajából fakadt 
valóságos egyéniség, aki különbözik más búcsúhelyek Máriáitól. Bizo
nyos mértékben a gyógyításban is specialisták a kialakult helyi szoká
soknak megfelelőleg.

1 H ason ló  ráo lv asás t 1. B o r n e m i s z a  P é t e r :  Ö rdögi k is irte tek rö l. 1578. Az 
igézetrő l. {P ég i  M a g y a r  K ö l tő k  T á r a .  I. k ö te t. 2. k iadás, 1921, H o r v á th  Cyrill. 
447.) —  N é p ü n k  és N y e l v ü n k ,  1929 : 189.

2 Az andocsi kegyszobor hasonló  legendá ja  ism eretes K alocsa k ö rnyékén . 
E t h n .  1937 : 3 3 -
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Nevezetesebb dunántúli csodatevő Mária-szobrok és képek : Andocs. 
A Mária-szobor valószínűleg gótikus. (Legendáját 1. előbbi összeállítá
sunkban 18. sz. alatt.) — Boldogasszony (Moson m.). Temploma 1529-ben 
elpusztul, de a Mária-kép csodálatosan megmarad a romok közt ; ide 
járnak a hívek, több hirtelen gyógyulás történik.1 — Budapest. A Hideg
kúti Boldogasszony képe előtt egy vak ember meggyógyul.1 2 3— Budapest. 
A Krisztinavárosi Boldogasszony képét 1690-ben hozzák pestis fogadalom
ból Olaszországból, mint egy ottani kegy kép másolatát. A képhez való 
könyörgésre az 1739. évi pestis megszűnik.8 — Budapest. Mária Makk 
Boldogasszony képe. Egy súlyos beteg 1732-ben fogadalmat tesz, hogyha 
meggyógyul, díszes festésű olajfestményt fog egy (a Mária Makk helyén 
állott) fára helyezni; felépülése után fogadalmát teljesíti, a kép előtt 
sokan meggyógyulnak.4 — Budapest. Mária Remete. A kegyképet egy 
svájci asszony hozza és az erdő szélén egy tölgyre függeszti. Sok gyógyu
lás történik, 1817-ben kápolnát építenek.5 — Budapest. Az Óbudai 
Boldogasszony szobrát Zichy csináltatja a XVIII. század elején a mária- 
celli szobor mintájára.6 — Celldömölk. Kegyszobra a máriacelli szobornak 
1729-ben készült másolata.7 — Máriagyüd. Az eredeti gyüdi kép Eszé
ken van, Gyüdön csak a másolata.8 — Osli (Sopron m.). A hagyomány 
szerint az 1390-ben épült templomban súlyos betegek gyógyultak meg, 
a képet Kismartonból hozták 1604-ben.9 — Solymár. A kápolnát 1733- 
ban építik pestis-fogadalomból, abban Mária-kép.10 11 — Sümeg. A feren
cesek templomát 1649-ben építik, a Piaeta-szobor előtt 1699-ben törté
nik az első csodálatos gyógyulás. — Szekszárd. Mária képe előtt sokan 
meggyógyulnak.11 — Turbék. Kegyképe a passaui kegyképnek másolata, 
1741-ből.12 Kaposfüredi legenda szerint disznók túrták ki a turbéki 
képet.13

A búcsúra érkezett ember meggyógyulásáért elsősorban imádkozik.14 
A gyógyulás az elbeszélések szerint gyakran éjfélkor következik be. 
Andocson is hallottam, hogy egy néma gyermek éjfélkor szólalt meg.15 
Andocson az ottani műkedvelők előadásában 1939-ben egy színdarabot 
láttam, amiben szintén imára gyógyul meg egy villámsujtotta béna lány.16

1 P. Horváth A . : A bo ldogasszonyi kegyhely  tö r té n e te . N eusiedl am  See. 1926.
2 J ordánszky E le k : M agyar O rszágban , s az ahoz ta r to z ó  R észekben  lévő 

bó ldogságos Szűz M ária  kegyelem  képe inek  röv id  le írása . Pozsony, 1836. 78.
3 J ordánszky, 33.
* Paulovits S . : M agyarország  kegyhelyei és azok  csodái. B u d ap est, 1930. 

13— 15. Bonomi J e n ő : M akkos M ária. Katolikus Szemle, 1939.
5 Paulovits, 40.
6 J ordánszky, 30.
7 J  ordánszky, 80.
8 J ordánszky, 87.
9 Paulovits, 44.

10 J ordánszky, 75.
11 Paulovits, 52.
12 Hal P á l:  S z ig e tv á r 1688. és 1689-ben. S zigetvár, 1939.
13 S a já t g y ű jt.
14 V. ö. Vajkai A .:  A c sa tk a i búcsú . Ethn. 1940 : 66. Szám os a d a t  ta lá lh a tó  

az  egyes búcsúhelyek  le írásában . (P ld . P .  Horváth A . id. m űv ., P. Pethő : Az andocsi
búcsú já ró h e ly  ism erte tése . V ác, 1929.)

16 Ethn. 1940 : 66.
18 P. Kelemen A lá n :  Az andocsi szűz koroná ja .
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Fogadalomból kápolnákat, kereszteket1 emelhetnek, a kápolnák 
utóbb búcsú járóhellyé alakulhatnak. A Somló-hegy déli oldalán Szűz Mar
git kápolnája áll. Szent Margitot2 a szülő asszonyok oltalmazójának ta rt
ják, emlékére július 13-án búcsújárást tartanak e kápolnához.3 Arra 
vonatkozólag azonban, hogy a kápolnához jelenleg is jönnének terhesek, 
Somlóhegy környékén adatot nem kaptam. Sok fogadalmi kápolnát ko
lera ellen emeltek, de amiket eddig láttam, búcsúhellyé nem emelked
tek (pl. Pilisborosjenő közelében egy 1834-ben épített kápolna). Foga
dalomból azonban gyakran megy a beteg ember búcsúba,4 esetleg az 
egész falu népe is.5

A búcsún elhangzó imát a betegek legtöbbször más egyéb cseleke
detekkel toldják meg (pl. a kút vizében való mosdás, fogadalmi tárgyak 
ajándékozása, stb.). E cselekedetekben bizonyos közös, általános emberi 
vonásokon kívül egészen meghatározott helyi sajátságokat figyelhetünk 
meg. Ezekről alább szólunk.

IV . A szent kút vize.
A szent kút vize a gyógyításban fontos szerepet játszik. Sok búcsú

helyen nincs is csodatevő Mária-szobor, hanem csak szent kút (Csatka, 
Vasvár), másutt viszont víz nincsen, csak csodatevő szobor vagy kép 
(Sümeg). Kutat azonban, ha eredetileg nincs is, előbb-utóbb teremtenek 
a szent helyen. így valószínűleg az andocsi Mária-tava is újabb kelet
kezésű, eredetileg a kegyhelyen csak a templomban lévő Mária-szobor 
lehetett.

A szent kút vizét sokféle módon használják fel a gyógyításra. Ando- 
cson a kút medencéjében főleg az öreg asszonyok lábukat mosogatják, 
sokan a vízzel szemüket törlik.6 Olyan sokan tolonganak a medence 
körül, hogy a távolabbállók nem is jutnak a kúthoz : ezeknek az elől 
lévők nyújtanak vizet a tenyerükben. Fejfájás ellen a fejüket is meg-
t

1 P ld . a  városlőd i izzadó k eresz t (E th n . 1939 : 66), b á r  a  váro s lőd i k e resz t
hez csak  m agánosán  ván d o ro ln ak  a  be tegek , nem  b ú csú b an . A  keresz t ke le tk e 
zésének  egy  ú ja b b  tö r té n e té t  h a llo tta m  F a rk asg y ep ü n  : egy lá n y  a z t  m o n d ta , 
hogy  szebb , m in t M ária, m ire  m egbetegü lt, m eg h a lt. A  lá n y  szülei á l l í to ttá k  
o d a  a  ke resz te t, a z ó ta  nedves az egy ik  o lda la . —  D u n á n tú li római adat foga
da lm i kő em elésére : egy  P u sz tam aró to n  ta lá l t  fogada lm i k ö v e t, fe lírá sa  sze rin t 
C . Ju liu s Commodus a gyógy ító  n im fák n ak  szen te lt. (Archaeologiai Közlemények. 
10/V II: 37-)

2 Szent Margitra  vonatkozólag 1. Vajkai— Wagenhuber: A  magyar népi 
orvoslás vallási és egyházi vonatkozásai. Ú j Élet. 1937 : IZ9-

3 Cseresnyés Sándor: A N ag y  Som ló hegyrő l. 1848. 3.
4 S zigetvár k ö rn y ék én  m ég a  re fo rm átu s  asszonyok  is e ljá rn a k  m eddőségük  

m egszün te tésére  a  tu rb é k i b ú csú ra . (Gönczi Ferenc: Som ogyi gyerm ek. K aposvár, 
193 7 - 19— 20.)

5 F eke te  vá ro sb an  1735-ben k o le ra já rv án y  ü t  ki, a  község fogadalom m al 
fo rd u l a  bo ldogasszonyi M áriához, m ire  a  já rv á n y  h ir te le n  m egszűnik . A zó ta  já r  
B oldogasszonyba a  processzió. (P . Horváth A . 56.) —  P estis  egy  fa lu t e lh ag y o tt, 
m e r t a  fa lu  népe fogadalom ból b ú csú ra  m en t L o re tó b a . (A . M ohi: D er G n ad en o rt 
L o re to  in  U ngarn . E ise n s ta d t, 1894. 101.) —  A fogadalm i b ú csú k  k ö n y v észe té t 
1. Magyarság N é p r a j z a .  IV  : 322.

8 Az alábbi adatok, ha a forrás nincs külön megjelölve, 1939. évi dunántúli 
^gyűjtésemből valók.

9 M agyarságtudomány. 129



mossák. Általában azonban nemcsak a betegek mosakodnak, hanem az 
egészségesek is, ahogy ezt Csatkán tapasztaltuk. A medence vizéből nem 
isznak, csak a forrásból. A forrás vizéből sokan haza is visznek. Andocs- 
ról egy asszony Szakályba vitt haza egy liter vizet valamelyik falubeli 
idegsokkos asszonynak, aki azt mondja, hogyha e vízben megmosdik, 
egy évig jól van. Egy másik asszonynak a kinövése lejött Andocson, 
ahogy bement a vízbe és abban megmosdott • haza is vitt Kaposfüredre 
vizet. Hazaviszik a vizet szemfájás, fogfájás ellen, megmosdanak benne. 
Van Andocson a falu végében egy másik forrás is, felette kis Szent János- 
szobor. I tt szokták megkeresztelni az első búcsúsokat. Érdekes, hogy 
ennek a János-forrásnak a vizét is felhasználják gyógyításra. Egy sió
agárdi asszonynak a szőlőtőke felsértette a lábát. Mária tavában és a 
János-f óriásban megmosta, mire meggyógyult. «Jobb, mint Hévíz», 
mondják sokan az andocsi Mária-forrásról.

Hasonlókép használják fel a többi szent kutak vizét is. Felső-segesd- 
ről majdnem minden búcsús visz haza «szentölt» vizet a kútról. Akinek 
elfogy a szentölt víz, ismételten eljön Segesdre. A vizet különben nem
csak gyógykezelésre, de egyéb célokra is használják. Égiháborúkor a 
szőlőt locsolják vele, nehogy a jég elverje ; az istállót villámcsapás ellen 
szentelik meg a vízzel.

Szemvíznek, seb-mosogatásra használják Búcsúszentlászló vizét is. 
Egy sándorházi asszony állandóan abban mossa szemét, használ neki. 
A szent kút vizét elsősorban szemvíznek használják, erre sok példát 
találhatunk másutt is.1 Eltávolítja azonban a szent víz a szeplőt is.1 2 Egy 
keszthelyi búcsús asszony Vasvárról hozott haza egy pint szent vizet ; 
az üvegben oda bort vitt, hazafelé szent vizet. A vízzel fájós lábát moso
gatja, múlik is tőle. Mosás után a vizet a kertbe, virágok közé önti, ahol 
nem tiporják, mondva közben : «Te boldogságos szűz Mária, segíts meg, 
gyógyíts meg.»

A dunántúli szent kutak gyógyerejére vonatkozó egyéb adatok : 
Bodajk. A kútnál sok gyógyulás történt. — Csatár (Zala m.). A forrás
nál Mária jelenik meg, a víz gyógyerejűvé válik.3 — Csatka. A forrásnál 
Máriát látják, sok gyógyulás.4 — Csobánka. A szent kút vize női bajok, 
gyermekbetegségek ellen használatos.5 — Jásd. A kút vizében gyakran 
megjelenik Mária, a vizet gyógyításra használják.6 — A mucsi szent kút 
vize szembajok ellen jó.7 — Röjt. A templom melletti forráskútból ittak 
a hideglelősök, más nyavalyákban szenvedők és meggyógyultak.8 — 
Vasvár. Az erdőben Mária gyógyforrást nyitott.9 — A szent kutak vize

1 R. K r i s s : D ie Schw äbische T ürkei. D üsseldorf, 1937. (Bozsók, Egregy, 
K i s n y á r á d ,  M á r i a k é m é n d . )

- Rábagyarmat. Vasi Szemle. 1939 : 354.
3 Búcsúponyva  4, 11.
4 Búcsúponyva  7, Ethn. 1940 : 56.
5 Ethn. 1894 : 320.
6 Ethn. 1940 : 52.
1 Ethn. 1908 : 99.
s Jordánszky, 149. Ethn. 1935 : 28.
* Búcsúponyva  10, 13.
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mindenféle bajok ellen jó.1 — A szent kútnál a betegek sebes lábaikat 
mossák, utána a rongyot a közeli fákra dobják. 2

Megemlíthetjük még itt, hogy Dunántúl helynevei közt többször 
szerepel a Szentkút.3

V. A kegyhelyen hagyott tárgyak, búcsúszokások.
A búcsúhelyeken a beteg ember (de gyakran az egészséges is) a leg

különbözőbb tárgyakat hagyhatja, kezdve az értéktelen rongydarabtól 
az igen becses ékszerekig.4 A helyi divatok itt különösen szembeszökőek. 
Minden búcsúhelynek megvan a maga sajátos hagyománya, ami esetleg 
kapcsolatba hozható a búcsúhely keletkezésének legendájával, történeté
vel vagy a különleges helyi adottságokkal, a tájjal, földrajzi viszonyok
kal, a környék népének lelki alkatával, de sok más esetben teljesen 
érthetetlenek és mindeddig meg nem magyarázhatók.

Andocson majdnem minden nő kihúz a hajából egy hajtűt és a szent 
kút mellett heverő kidőlt fatönkbe szúrja ; más búcsúhelyen viszont 
egyetlen szál hajtűt sem találhatunk. Celldömölkön a templom egyik 
kápolnájában láncon jókora nagyságú kődarab lóg. A legenda szerint 
a kődarab kútásáskor egy munkás fejére zuhant ; a munkás meghalt, 
de buzgó imára csodálatosan feltámadt. Azóta függ láncon a nehéz kő, 
amit a hívek most búcsújáráskor gyógyításra használnak. (Hogy más 
napokon is erre használják, azt nem figyelhettem meg.) A búcsúsok a 
követ kezükkel érintik, majd e kezükkel fejüket, szemüket simogatják, 
keresztet vetnek, a kezüket csókolják. Mások meg közvetlen homloku
kat dörzsölik a kőhöz, az asszonyok hajtűjüket a kőre helyezik. Az emlí
tett cselekedeteket a fejfájás megelőzésére vagy a már fennálló fájás 
megszüntetésére végzik, de valószínűleg a fej más betegségei ellen is. 
A szem símogatása hihetőleg a szem fájdalmát mulasztja el. Nem szük
séges ép, hogy az ember fejfájós legyen, e szokásoknál az utánzás fon
tos lelki hajtóerőként szerepel. A celldömölki kő esetében a kőnek a fej
hez való közvetlen vagy közvetített érintése, hajtűk otthagyása érthető : 
a kő egy munkás fejére esett, a munkás meghalt, de utóbb csodálatos 
módon feltámadott. Feltételezhető tehát, hogy a kőben valami erő lap
pang, ami a fej betegségeit meggyógyítja.

Másutt hasonló összefüggések már nehezebben mutathatók ki. 
Andocson a ferencesek kertjében a különböző gyógyításokra felhasznált 
Mária kút partján öreg fűzfák (salix alba) állanak. Magát a fűzfát is 
felhasználják gyógyításra : az egyik 64 éves tolnanémedi asszony a

1 R á b a g y a rm a t. E th n . 1935 : 28.
2 G ö cse j. E th n . 1905 : 352.
3 B aran y a , E sztergom , G yőr, Som ogy, Vas, V eszprém  várm egyék . V an 

ezenk ívü l m ég B ú c s ú k ú t  (B aranya), B é lp o k lo so k  k ú t ja  (Sopron, V eszprém ). H a n u s z  
I s tv á n :  H azán k  cso d ak ú tja i. F ö ld r a j z i  K ö z le m é n y e k . 1894 : 1— 15. —  A szen tgál- 
m e lle tti B é lp o k lo so k  k ú t já t  b etegek  m a  is h aszná lják . {E th n . 1939 : 66.) Az u tó b b i 
kü lönben  v a ló b an  k ú t, m íg  a p u te u s  le p ro so ru m  a  régiségben in k á b b  p o k lo sv e re m .  
(M a g y a r  N y e lv ,  1922 : 46.)

4 A k is c e l l i  M ária k ép e t B a t th á n y i  L a jo s  n ád o r értékes ko ro n áv a l a já n d é 
k o z ta  m eg, am i F e ss le r  sze rin t egy m ag áb an  is elegendő le t t  v o lna  egy betegápo ló  
in té z e t fe lá llítá sá ra . (F e ss le r  I g n á c :  D ie G esch ich te  d. U ngern . 340.)
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fűzfa négy sarkáról ágakat nyesegetett le, és ahogy megfigyelhettem, a 
körülállóknak is készségesen adott belőle. Az asszony a fűzből otthon 
főzetet csinál, teknőbe önti és abban a beteg gyermeket megfürdeti. 
Ha a főzet gőze fölfelé száll, életben marad a gyermek, ha szétterjed, 
harmadnapra meghal. A fürdőt egy héten háromszor kell ismételni. 
Lábait is mosogatja benne, mert lábfájás ellen is jó. Hozzátette, hogy a 
szomorú fűzfa jó gyógyszer máshonnan is, de a Mária kútja mellől a 
legbiztosabb.1 Ugyanitt, a Mária kútja mellett, egy kidőlt vén fűzfa 
törzsébe szúrják a búcsúsok hajtűiket, fejfájás ellen. A hajtűk elhagyá
sát még megérthetjük, de hogy miért ép Andocson fejlődött ennyire 
divattá e gyógyeljárás, már nem, hisz a csodakutak mellett másutt is 
vannak fák.

Az andocsi hajtűdivat elárulja, hogy a búcsúsok túlnyomó része 
nő. Az asszonyok azonban segítenek urukon is : a férfi hajából néhány 
szálat kitépnek és azt hagyják a fűzfa törzsén. Jellemző, hogy e műve
letet az asszony végzi el, mintha a gyógyítás művelete kizárólag női 
tevékenység volna. Az andocsi fatörzsben találhatunk egyéb holmit is 
(fésű, hajcsatt, hajfürt, rongydarab, gyufaszál, kétfilléres, gombostű), 
de ezek száma a sokezernyi hajtűhöz viszonyítva elenyészően csekély. 
A fatörzsből különben egy kis darabot a búcsúsok le is faragnak és haza 
visznek : szilánkjaival fájós fogukat piszkálják1 2, a fájós fejüket dörzsö
lik vagy füstölik. A gyógyítás területe azonban, a fűzfatörzzsel kapcso
latban nagy általánosságban mégis a fej marad.

Más búcsújáróhelyeken a viaszoffereken kívül alig hagynak vala
mit is a hívek. A híres csatkai búcsún a templomban egy kegykép rámája 
mögé rejtve csak néhány apróságot találtam (hajfürt, inggomb, hajtű, 
csontból kifaragott kis alak), kinn a szent kút környékén semmit. 
A betegek Jásdon sem hagynak tárgyakat.3 Bodajkon hajtű, fésű, botok 
találhatók. Itt a Kálvárián Szent Péter szobra áll, állítólag azt a búcsú
sok botukkal érintik.

Az említett helyeken az apróbb holmit a templomban valamelyik 
emlékezetes helyén (Cellben a kövön, Csatkán a kegykép rámáján) vagy 
kinn a forrásnál a fákra aggatva hagyják. Fákra aggatott rongyokat 
egyedül a pestmegyei Csobánkán találtam, igaz, itt annál többet. Csobánka 
búcsúj áróhelye nem régi keletű. A leírások szerint 1840 táján a kör
nyéken lázas megbetegedés lépett fel járványszerűleg ; a betegek közül 
sokan ittak a közeli forrás vizéből, mire meggyógyultak. A forrást Láz- 
kutacskának (Fieber-Bründl) nevezték el. 1842-ben egy pásztor Máriát 
és Jézust pillantja meg a forrásban (Maria-Bründl), azóta búcsúhely.4

1 A k eg y h e ly rő l h a z a h o z o tt zöld á g n a k  kü lönben  is gyógyere je  v a n  : a  
szegedi b ú csúsok  a  r a d n a i b ú csú ró l zöld  b o ró k afen y ő ág a t h o zn ak  h aza , az á g a t 
b e tegek  fü rdőv izébe  tesz ik . (Kovács János:  Szeged és népe . Szeged, 1901. 324.)

2 F á jó s  fo g a t á l ta lá b a n  v il lá m su jtó ttá  fa  forgácsával, sz ilán k jáv a l szo k tak  
p iszkáln i. (Kalotaszeg. E thn. 1891 : 273. —  Alföld. E thn. 1905 : 318. Népr. Ért. 
1907 : 242. — Gönczi F .:  G öcsej, 205. — Bozsók, V eszprém  m . s a já t  g y ű jt.)  —  
F á jó s  fo g a t a  k ö rm en e ti m ozsárbó l k ilő tt  fáv a l p iszk á lják . K álm ány L a jo s : Szeged 
népe. I  : i n .

3 A já s d i b ú c sú t 1. Ethn. 1940 : 52.
4 P illm ann A lfonz:  A csobánka i M ária -k u tacsk a  kegyhely  rö v id  tö r té n e te . 

B u d ap est, 1933.
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A búcsúhely kialakulásában a környékbeli németeknek főszerepük lehe
tett, ma is igen látogatják. A búcsú napján idezarándokló beteg ember 
valami rongyot, kendőt a szent forrás vizébe márt, azzal beteg testét 
lemossa, majd a rongyot a forrás közelében álló fák valamelyikének 
törzsére csavarja. 1940 augusztus végén 82 darab rongyot, zsebkendőt 
számoltam össze kilenc fa törzsére csavarva. Néhányon meglátszik, 
hogy sebre volt kötözve. Az egyik rongyzacskóban hajfürtöket találtam. 
A rongyok egész éven át ott maradnak a fákon, évente csak egyszer 
távolítják el azokat. Már az 1890-es évekből találunk feljegyzéseket, 
hogy a kút körüli bokrokra rongyokat, főleg gyermekruharészeket, fej
belieket, színes hímzésű főkötőket aggatnak női- és gyermekbetegségek 
ellen.1 Jellemző, hogy csak rongyot hagynak itt, más holmit, pl. hajtűt 
nem. A kút környéke, a rongyokkal körültekert fák meghökkentő képet 
adnak, különösen itt, Budapest közelében. A nagy városnak a falura 
gyakorolt hatása meglehetősen egyenlőtlen és a kérdés, tekintetbe véve 
a kevert nemzetiségű, főleg német lakosságot, nem oly egyszerű. A német
ség a tehnikai újításokat, amennyiben életét célszerűbbé teszik, rugal
masan átveszi, másrészt azonban hagyományaihoz, ha különben azok 
a modern, megváltozott viszonyok közt sem korlátozzák életének mene
tét, szívósan ragaszkodik. A környező falvakban mindenütt villany- 
világítás van, autóbusz vagy villamosközlekedés a fővárosba, több 
helyen rádió szól, de a sváb paraszt ruházkodásában még nem polgá- 
rosult el, Csobánkán sok ráolvasást tudnak, a szent kút melletti fák 
pedig tele vannak aggatva rongyokkal.1 2

A fákra aggatott rongyokban, apró tárgyakban stb. általában az 
ártó szellemeknek hozott áldozatot sejtik.3 Levezethető azonban az 
egész egyszerűbben is : a beteg ember a testébe költözött idegen tárgy
nak érzi betegségét, fájdalmát, amit ki akar hajítani magából; a fáj
dalmat jelképesen távolítja el azáltal, hogy a fájdalmas testrésszel 
érintkezésben lévő holmijától (pl. egy rongydarabtól) megszabadul.

A kegyhelyen, különösen a szent kutak közelében terebélyesedő 
fáknak mélyebb értelme is lehet. A Zrínyiek birtokán elhagyatott helyen 
egy szentnek tartott hársfa állt. Keresztények és törökök új hold első 
vasárnapján nagy tömegekben jöttek ide, a pap misét mondott, a nép 
imádta, csókolgatta a hársfát, mintha valamilyen megdicsőült szent
nek a teste lett volna. Hitték, hogy a hársfa csodát művel, a betegeket 
meggyógyítja, ha a fának fogadalmat tesznek.4 A veszprémmegyei

1 E thn .  1894 : 321— 2. a  T u r i s t á k  L a p j a  I .  év fo ly am a a lap ján .
2 A  csobánka i b ú csú ra  főleg B u d ap est kö rnyékérő l, de m ag áb ó l B u d ap estrő l 

is jö n n ek . K ijö n  a  fo rráshoz a  b e teg  csobánka i asszony  is, de nem  a  búcsú  n a p já n , 
h an em  m áskor, h a jn a lb an , szó tlan , b o ro g a tá s t csináln i. A  közeli fa lv ak  szerb jei 
Illé s  n a p k o r lá to g a tjá k  m eg a  szen t k u ta t .  P a p ju k  a  k u ta t  felszenteli, m indenk i 
isz ik  vizéből, haza  is v isznek  belőle a  be tegeknek . A  k ú tn á l a  p a p  a  b e teg  fejére  
im ádságos k ö n y v e t tesz  és im ádkozik . A szerbek  a  fá k ra  nem  a g g a tn a k  ro n g y o k a t. 
(P om ázi gyű jtésem bő l, 1940.)

3 W l i s l o c k i  H e n r i k :  F á k ra  a g g a to t t  fogada lm i rongyok  a  m ag y a r n ép h itb en . 
E th n .  1894 : 320. —  C se fk ó  G y u l a : Szállóigék, szólásm ódok. B u d ap est, 1930. 145. —  
E g y éb  d u n á n tú li a d a to k  a  fá k ra  a g g a to t t ro n g y o k ró l: a  to ln am eg y ei M u c s i n  a  
k ú t  m e lle tti fá k ra  ro n g y o k a t tesznek . {E th n .  1908 : 99.) —  H e té s b e n  a  be teg  sebes 
lá b á t  a  s z e n t  v i d i  k ú tn á l m egm ossa, a  ro n g y o t fa á g a k ra  d o b ja  fel. {E th n .  1905 : 352.)

4 1629. év i a d a t. T a k á t s  S . :  R a jzo k  a  tö rö k  világból. I I I :  309.
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Németbánya község határában az erdő szélén, nagyon szép tájképi kör
nyezetben még ma is áll egy szentképekkel teleaggatott, korhadt törzsű 
öreg bükkfa (Bildbaum).1 Senki se meri kivágni, mert egyszer vér folyt 
belőle. A faluból a németek elébe járnak imádkozni, virágokat helyez
nek a fa elé, állítólag betegek is látogatják. Ennél részletesebb adatokat 
azonban nem sikerült megtudnom a környéken.

Az esztergommegyei Péli Szent Keresztnél búcsúkor a hívek az ott- 
lévő szilfák héját rágják le fogfájás ellen. 1904-ben látta ezt egyik adat
közlőm, akkor a szilfáknak már alig volt héjuk. A fa itt is (akár Ando- 
cson) a fogfájásban segít.

Egyszer a somogymegyei Nagy szakácsiban is megszomjazta a nép a 
búcsúhelyet. Eleget látták a nagy Mária ünnepeken a közeli, alig 20 
kilométerre eső híres kegyhelyre, Segesdre vándorló búcsúsokat. Vagy 
tizenöt évvel ezelőtt egy kis pásztorlány a falu határában a híd alatt 
(mások szerint a híd melletti akácfán) meglátta Szűz Máriát.2 A dolog
nak hamar híre szaladt, jött a nép processziókban, messzi falvakból, 
2—-3 héten keresztül, amíg a hatóságok be nem tiltották az egészet. De 
addig is a búcsúsok már a fát, amin szűz Mária megjelent, lekérgelték, 
lehasogatták, elhordták, ma már nyoma sincsen. Az elcipelt fadarabokat 
gyógyításra használták, a beteg testrészt húzták le azzal, fürdőt készí
tettek belőle. Az adatokat Segesden hallottam. Szakácsiban, ahogy 
láttam, nem szívesen emlékeznek vissza az eseményekre.

Megemlíthetem még itt a következő búcsúszokásokat : a Balaton 
mellékén a nehézséges beteget búcsújáró helyre viszik ott fekete ruhát 
vesznek neki, amit addig visel, amíg le nem szakad.3 Magyaróvár mellett 
három tölgy közelébe járnak ki az emberek búcsúba. A tölgyek mellett 
egy vadgesztenyefa á l l ; a fáról három gesztenyét szednek le és szédülés 
ellen zsebükben hordják. Még öreg tanároknál is található három gesz
tenye.4

1 K ép é t 1. F ö l d v á r y  M i k s a :  A B akonyhegység  és a  B ak o n y a lja  te rm észe ti 
em lékei. K ü lö n n y o m a t az E r d é s z e t i  L a p o k  1933. év i fo lyam ából. 59.

2 Az egyik , ez időben  író d o tt b ú csú p o n y v a  így  versel a je lenésrő l :
Ju liu s  h ó n a p já n a k  a ran y o s  n a p já n  
N agy  fényesség tü n d ö k lik  szakácsi h a tá rá n ,
A ve M ária  m enyei rózsa,
A nagyszakácsi h íd ra  leszá llt M ária.

A h íd  m e lle tt négy  fá ra  m ik o r leszá lltá l,
F eh é r fodros fe lhők  k ö z t o t ta n  m egálltá l,
M eg h erv ad t a  levele az ag ácfának ,
H ogy  h ig y jék  el a  n épek  a n ag y  cso d ád a t. A m en.

E z a he ly  i t t  szen t fog lenni, a  h íd  m e lle tt v íz fog jönn i.
I t t  a  be tegek  gyógyu lnak , vakok , ném ák  szó lást k ap n ak .

3 J a n k ó  J á n o s :  A b a la to n m e llék i lakosság  n ép ra jza . 415.
4 A rra , h ogy  a  szédülés e llen  szokásos v o lt zsebben v ad g esz ten y é t ta r ta n i , 

a d a to t  ta lá lh a tu n k  a  rég iségben  is : «Ha em b er szédül. H ordoz  m ag ad n á l 2 . 3 .  v ad  
gesz tenyét, k iv á lt a  m ely  sep tem b erb en  vagyon  szedve b izonyosan  m inden  féle 
szédü lést m eg gyógy  i t  ha  az em ber m ag án á l v ag y  seb jib en  hordozza» s tb . (E gy  
X V II I .  századbeli kéz ira to s o rvosló  könyvbő l. V e s z p r é m i 'á r m e g y e i  M ú z e u m . )  —  
H ason ló  a d a t a X IX . századbó l is. (E th n .  1926: 141.)
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VI. Fogadalmi tárgyak.
A búcsú céljaira készült, különböző anyagú fogadalmi tárgyak 

legtöbbje valamilyen emberi testrészt vagy háziállatot, házat ábrázol. 
Anyaguk legtöbbször viasz, ritkábban értékesebb fém (ezüst).

A viasz fogadalmi tárgyakat1 magyarjaink általában off érnék, viasz
testnek, viaszfigurának vagy egyszerűen csak testnek nevezik. A néme
teknél W acksopfer, Wockshand, Wocksleib, Wocksfuss stb. (Lókút), a Cso- 
bánka-környéki szerbeknél lutka. A viasztárgyak divatja búcsúhelyen
ként változik. A csatári, a csatkai, a csobánkai, a máriaremetei búcsún 
még meglehetősen sok offert adnak el, az andocsi búcsún csak egy 
bábosnál láttam offert, Celldömölkön, Búcsúszentlászlón egyet se. Ter
mészetesen sok függ attól, hogy az egyházi hatóságok mennyiöen tűrik 
meg árusításukat. Búcsúszentlászlón pl. már régóta betiltották.

Andocson a bábos a nagy búcsú napján délelőtt kb. 70 darabot 
adott el, darabját 10 fillérért. Offerei: férfi, nő, kéz láb, féltest, gyomor, 
ló, disznó. Békát2 most nem láttam, noha különben a békát itt ismerik : 
«Ha a mianya fölmegy a gyomorfejbe, meg is fujtaná az embert, sem
miféle étkezés nem tetszik a gyomornak, megveszik. Ilyen esetekben 
békaoffert ajánlanak fel. Andocson sincs az of femek külön elnevezése, 
egyszerűen kezet, lábat, testet kérnek a bábostól. Egy asszony hossza
san válogatott az offerek közt, végül is két disznót és egy nőalakot 
vett, mert beteg két disznója és a lánya. Azt is láttam, amikor egy 
cigány két viaszlovat vett. Lova beteg volt, de meggyógyult — mondta 
— most hálából vette az off ereket. Cigányok általában véve gyakran 
vesznek off ereket. Andocson az off ereket az oltárra teszik, és ha lehet, 
ott el is égetik. Közben imádkoznak a szűz anyához, hogy gyógyítsa 
meg a beteget. Az állatoffert a barmok védszentjének, Szent Vendelnek 
oltárára teszik.

Búcsúszentlászlón régebben az offerek divatosak voltak, gyertyá
val együtt az oltárra tették. Az offerek, ha el nem égtek a túlbuzgó 
búcsús jóakaratából, a sekrestyéstől ismét visszakerültek a báboshoz, 
úgy, hogy ugyanazt az offert háromszor, négyszer is eladták ; a bábos 
darabszámra adta el, kilószámra vette vissza. Andocson az offerek felét 
a bábosnak eladják, másik feléből gyertya lesz a zárdában. Offerek e 
körforgásáról hallottam a Péli Szent Kereszt búcsúján is.

A csatári és csatkai búcsúkról részletesen másutt már szólottám.3 
■Csobánkán, mint a legtöbb helyen, elsősorban a németek és majdnem 
kizárólag nők veszik az offereket. Szívet az vesz, akinek a szíve fáj,4 
házat akkor, ha baj van a gazdaságban, nem tudnak megegyezni, vagy 
hogy a ház le ne égjen, rendes, csendes legyen benne az élet, egészségben 
maradjanak lakói.

1 A viaszofferekre vona tkozó lag  1. Népr. Ért. 1905 : 43, 300. 1913 : 89. 
Ethn. 1907 : 228, 1908 : 96. A v iasz  a  gyertyaégetésse l k a p cso la tb an  jö t t  d iv a tb a , 
g y e r ty á t  a  kegyhelyen  m a is ég e tnek  a búcsúsok.

2 E th n .  1940 : 71.
8 E th n .  1940 : 70.
4 Ú gy lá to m  azonban , hogy  az é rték eseb b  ezüst sz ívet a  n y e r t kegyelem ért, 

h á láb ó l a ján d ék o zzák  a  h ív ek  és sem m iféle v o n a tk o zásb an  sincs a  szív  betegségé
vel. (V. ö. P .  B a r t a l  I n c e :  M áriabesenvő  tö r té n e te , 82. skl.)
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A legszebb és legnagyobb viaszof fér eket eddig Budán találtam, a 
máriaremetei búcsún. Veszi itt a viasztestet nemcsak a falu népe, de a 
jól öltözött pesti polgár, férfiak is. A máriaremetei búcsú különben 
már a városi kisiparos, kispolgár, proletárnép búcsúja és noha Hidegkút 
alig egy kilométerre fekszik Remetétől, csak kevés falusi embert láttam 
a búcsú napján (1940. szeptember 14.) és van köztük, aki offerről nem 
is hallott. A viaszoffereket — aházofferen Mária is látható — Klockner 
óbudai bábos készíti. Remetén az offereket a templom lourdes-i kápol
nájában a szobor elé dobják.

Segesden vagy öt éve hagyták el az offereket. Sümegen még árusít
ják. Aki itt offert vett, térdencsúszva megkerüli az oltárt és aztán 
helyezi arra, ahol a pap megszenteli. 1

Az értékesebb fogadalmi tárgyakat leggyakrabban ezüstből készí
tik és valamilyen emberi testrészt ábrázolnak. Ritkábban még ma is 
ajándékozzák (Esztergom.)

A legtöbb értékes fogadalmi tárgyat Celldömölkön láttam a temp
lomban, a külön e célra berendezett szobában. Hatalmas tárlók tele 
vannak ezüst szívekkel, lábakkal, alakokkal, szemekkel, empire pólyás- 
babákkal, pénzzel és egyéb értéktárggyal, de más egészen különleges, a 
betegségekkel kapcsolatba hozható holmival. így például van ezüst
kanál, nyitott zsebkés, aranybetűs fehér márványtábla, szemüveg, bot, 
mankó, festett képek, szinnyomatok, rózsafűzér stb. A búcsú napján 
az offeres szekrényeket állandóan sokan bámulják, előtte imádkoznak, 
a Mária szobrot csókolják. Viaszoffer azonban nincs, legfeljebb gyertyá
kat ajánlanak fel.

Hasonló, de a cellinél sokkal szerényebb gyűjteményt láttam 
Andocson. Máriaremetén a kegykép két oldalán bekeretezve vagy 150 drb. 
ezüstoffer látható, hasonlókép Esztergomban is, a Bakács kápolnához 
tartozó sekrestyében. (Szív, szem, kéz, láb, imádkozó alak, ház, gyöngy
sorok, ékszerek stb. három keretben.)1 2 Segesden csak egy bot és egy 
mankó az egész gyűjtemény, Vasváron semmi sincsen. A csatkai gyűjte
ményről már másutt szólottám.3

Régebben a kegyhelyek offergyüjteménye gazdagabb volt. 1646-ban 
egy beteg a loretói Máriának gyémántos aranyszívet, gyertyát ajánl fel. 
Mohi leírása szerint ugyanitt a loretói gyűjteményben aranyszív, ezüst 
kanna, pénz, gyémántgyűrűk, aranykarkötők, nyakláncok vannak.4 
Említett búcsúponyvánkban is szó van arról, hogy a sümegi Mária 
palástját aranynyaklánccal, ezüstszemekkel, lábakkal ékesítették.5 
Jordánszky könyvében közölt Mária oltárok többhelyt offerekkel van
nak feldíszítve (pl. Máriakéménd). Nem tudjuk, hogy az irodalomban 
régebben ismertetett igen gazdag offergyüjteményekből napjainkban 
még mennyi van meg. A boldogasszonyi kegyhely kincstára értékes tár

1 Diszeli adat.
2 A Bakács-kápolnában lévő Segítő Mária képéhez Nagyboldogasszonykor 

látogatnak el a búcsúsok. Más búcsúnapokon is az átvonuló processziók feljönnek 
a kápolnába.

3 Ethn. 1940 : 69.
* Mohi, 98, 192.
5 Búcsúponyva 3.
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gyakkal van tele.1 Papdon csoda nincs feljegyezve, de az otthagyott 
tárgyak, mankók ezt bizonyítják.1 2 Érdekesek a vas fogadalmi tárgyak 
a vasmegyei Kupfalváról a Lékai Múzeumban,3

Az értékesebb tárgyakon kívül otthagyhatnak a betegek más hol
mit is. Egyszerű felajánlás, ajándékadás, hogy Mucsin a kútnál eleven 
tyúkot kötnek egy fához,4 Cikón a szemfájósok fehér tyúkot áldoznak.5 
Magával a betegséggel kapcsolatba hozhatók a már említett hajtűk, 
rongy darabok, otthagyott mankók,6 stb. A legérdekesebb fogadalmi 
tárgyat Búcsúszentlászlón láttam. I tt a templomban bekeretezve egy 
kiszáradt kígyó csontváza látható magyar és német szöveg kíséretében. 
A kézírásos német szöveg valószínűleg a XVIII. századból származik, 
a nyomtatott magyar a múlt századból: «1713. Majus 29-kén Egy réf- 
komáromi asszony, vízzel véletlen e Férgeket megitta, belrészében 7 
évig növekedtek ; nagy kínokat okoztak, semmi orvosi szer nem hasz
nálván : e szenthelyen fogadását teljesítvén, az ájtatos nép láttára 
megszabadult».7

VII.  Fogadalmi képek.
A kegyhelyen található fogadalmi (ex voto) képek rendszerint 

ágyban fekvő beteget, valamilyen szerencsés kimenetelű balesetet vagy 
más valami eseményt, amiért a fogadalom történt, örökítenek meg. 
A kegyhelyek gyűjteményeiben régebben sok kép lehetett, a feljegyzések 
legalább is erről tanúskodnak,8 de a képek nagy része idők folyamán 
elkallódott. Sok képnek német a felirata és valószínű, hogy inkább a 
németségnél volt divatban.

A dunántúli búcsújáróhelyek legszebb fogadalmi képe Sümegen 
van. Az 1708-ból származó, nagyméretű olajfestmény egyik sarkában 
díszes ágyban fekvő asszony látható, a másik oldalt a hálaadó ajándé
kozó, fenn pedig a felhők közt a sümegi csodatevő fájdalmas anya 
szoborcsoport képe. Fogadalmi képeinknek ez a leggyakoribb formája, 
rendszerint azonban meglehetősen gyarló kivitelben. A sümegi képen 
felirat nincs, de a feljegyzésekből tudjuk, hogy Esterházy grófnét ábrá
zolja, akit első anyaságában megsegített a sümegi Mária.9 A sümegi 
fogadalmi kép, eredetét tekintve, inkább az orvostörténelem megfelelő

1 Horváth A .:  A boldogasszonyi kegyhely története, 29.
2 Paulovits.
3 Népr. Ért. 1904 : 265. — R. A ndree: Votive und Weihegaben des katholi

schen Volkes in Süddeutschland. Braunschweig, 1904. 90. — Kiegészítésül meg
említhetem itt, hogy a lengyelt őstelepből több 6 cm hosszú agyagláb került elő. 
(Offer? Arch. Közi. 16/X III : 89.)

4 Ethn. 1908 : 99.
5 Rudolf K riss:  Die Schwäbische Türkei. 99.
6 Ethn. 1940 : 67.
7 A lenyelt kígyó meséjének bőséges irodalmát 1. Történelmi Tár, 1901 : 221, 

Ethn. 1908: 274, M agyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek, I I :  103, I II:  
285. — M agyar Nyelv, 1933 : 187. — Régi orvosi könyvekben, kéziratos feljegy
zésekben számtalan gyógyszerét találhatjuk a lenyelt kígyónak, békának.

8 Pld. a bisztrici Boldogasszony képe előtt történt csodákat festett képeken 
örökítették meg. 1737-ből és 1783-ból voltak ilyen képek. Jordánszky, 121.

8 Idézi Darnay K álm án  (Testőrszerelmek, 127).

1B7



fejezetében volna sorolható, de a tárgykörünket, a népi orvoslást nem 
kívánjuk szűk határok közé szorítani és az egyetemes orvostörténelem
től mereven elválasztani, különösen, amikor ez sok esetben meg se 
valósítható. Külön ki kell emelnünk a sümegi kép igen értékes művelő
déstörténeti vonatkozásait, mint pl. a ruházat, az orvosságos üvegek 
részletes, jó ábrázolását. Feltűnő, hogy felirata nincs, amikor a leg
több fogadalmi képre feljegyezték a szerencsés gyógyulás történetét is.

Sok fogadalmi kép van a vasmegyei Celldömölkön a kegytemplom
ban. A nagyobb, szebb képeket a templomhajó és a sekrestye falára 
akasztották, sok más kisebbet egy folyosó falára és végül magában a 
fogadalmi tárgyak helyiségében.

1. Fogadalmi kép 1765-ből. Alul térdeplő ajándékozók, fenn a 
mennyekben felhők közt a csodatevő celli Máriaszobor. Felirata : Vario- 
Lis errepta Vovet Tibi Virgo SaCrata, Fida haeC accrescens A Madonna 
Donus. Olaj, kb. 100x140 cm. Viselettörténetileg igen érdekes kép.

2. Fogadalmi kép 1750-ből. Felirata : Salvasti nos de afflictione 
Pr. 4.3. F. 8. Salvabit infirmum Jac. I. V. 13. Ex voto Georg Krautsack 
Lederer Meister, in der Obern Wardt, und Elisabetha seine Ehewürthin 
Samentlich hieher ly  verlobt30. Olaj, kb. y o x io o  cm.

3. Fogadalmi kép 1767-ből. Két ágyban fekvő asszony, kis gyer
mek születése.

Celldömölkön még több fogadalmi kép is van, de ezek nem beteg
ségekkel vagy gyógyulással állanak összefüggésben.1 Pl. J759. Ex voto 
Visen lakozo Horváth János ezen kijét ide ajánlota a Boltogságos 
Mária tisztessigire mivel az Fiát az vizben meg tartota melly esett Boldog 
Azony Fogantatás napján.» Egy másik képen eltört kocsi látható (1754), 
egy harmadikon tűzvész (1763).

Andocson szintén van a kegytemplomban az emeleten egy kis 
szoba, amiben fogadalmi tárgyakat őriznek. Itt három ex voto képet 
találtam :

1. Fogadalmi kép a XVIII. sz. végéről. Ágyban fekvő asszony kis 
pólyás babával, sarokban az ajándékozó képe, fenn a csodatevő Mária
szobor két női szent kíséretében. Olaj, 48x62 cm. Valószínűleg szeren
csés szülés alkalmából ajándékozták.

2. Fogadalmi kép a XIX. sz. közepéről. Ágyban fekvő beteg előtt 
férfi és nő térdreborulva imádkozik, fenn az andocsi Mária-szobor. 
24x31 cm.

3. Fogadalmi kép 1839-ből. Templomban egy asszony kis gyerme
két az andocsi Máriának nyújtja. Felirata : Egy szerető Anya egyetlen 
fiának tsudás meg gyógyulásáért a szűz anyának tiszteletére e képet ajánlja. 
Melly törtint Andocson 2$dik Áprilisban i8jgdik évben. Vízfestés, 
53X6i cm.

Az említett régi ex voto képeket mind egyenesen az ajánlás céljára 
festették ; a festmény tartalma összefügg az ajánlással. Újabban a 
hívek inkább egyszerű nyomatokat vagy festett szent képeket ajánlanak

1 Az egyik celldömölki képet Keszthelyen így magyarázták : egy nő nagyon 
öltözködött, sokat nézett a tükörbe. Mondja egyszer : boldogságos szűz Mária 
nem lehet szebb, mint én. Erre rögtön kifolyt a szeme.
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fel. Sümegen a templom, illetve a zárda egyik folyosójának falán egy 
körülbelül 50x60 cm nagyságú, Veronika-kendőt ábrázoló festmény 
látható a következő felirattal: «Köszönöm Szűzanyámnak, hogy négy 
árvámat meggyógyította. Enying. V. m. 1935. IX. h. 4-én. özvegy 
Péntek Istvánné». Az andocsi templom gyűjteményében több egyszerű 
szentképes nyomtatvány van, amit a búcsúsok a nyomatok mellé helye
zett feliratok bizonysága alapján valami betegséggel kapcsolatban aján
lottak fel. Pl. «Hálából ajánlja meg gyógyulásának emlékére Karikás 
Vendelné Kerekszaló 1934 III. 15.» — «Hálából ajánlom Andocsi Szűz 
Mária neked, hogy vakságomból meggyógyítottál. Bekecs Ferenc Győr 
1934. V. 23».

A szerencsés gyógyulás emlékére állíthatnak képet, szobrot a szent 
hely környékén is. Egy beteg asszony fogadalomból minden szombaton 
kijött a csobánkai szent kúthoz, mire meggyógyult. Hálából a kútnál 
egy szentképfoglalatot építetett a következő felirattal: «Heilige Maria 
bitte für uns 1936. Lörincz Grüli Maria».

A fogadalmi képek divatja lejárt, elsősorban egyházi kezdeménye
zésre, és így a szerencsésen fellábolt beteg napjainkban legtöbbször egy
szerű kis márványtáblát ajándékoz szerény felirattal: «Hálából N. N.» — 
«Szűz Anya megsegített», stb. Űj segítő szentek is keletkeztek (Szent 
Antal, Szent Terézke, Judás Taddeus), akiknek oltárát vagy kegyképét a 

városi ember a lakóházához legközelebb eső templomban is megtalál
hatja és elláthatja aranybetűs fehér márványtáblával. Egynémely városi 
templom mellékoltára ma már hasonlóvá kezd lenni a híres kegyhelyek
hez, annyi márványtáblát akasztottak ki oldalára. A kegyhelyek tisz
telete, akárcsak régen, ma is folyton alakul, változik. A búcsúk jelentő
sége azonban a falusi életben nem kisebbedett meg és még ma is egyike 
a parasztság legnagyobb élményeinek.

Dr. Vajkai Aurél
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A SZÉKELYFÖLD TEMPLOMAIRÓL.

Amikor Orbán Balázs a székely műveltség legnagyobb ismerője 
megírta népe kulturmonográfiáját, hat nagy kötetre volt szüksége, 
hogy változatosan gazdag felismeréseit előadhassa. Az azóta megismert 
történelmi és etnográfiai anyag további pótköteteket tenne szükségessé. 
Vakmerő vállalkozásnál is több volna egy rövidreszabott tanulmányban 
teljes képet adni : adatok, megfigyelések és szempontok következ
nek csak.

Észak-Erdély, a Székelyföld felszabadulása páratlanul széleskörű 
érdeklődés középpontjába állította e tájat, népét és műveltségét. Dacára 
az utazási nehézségeknek, valóságos zarándoklás indult meg, egyesek 
már lelki fertőzésről, divatról beszélnek, bármily érthető is volt ez a 
láz. Amilyen nagy volt az érdeklődés, olyan sokféle szintű is volt és ki
derült, hogy a csonka ország mily kevéssé ismeri Erdélyt. A dolgok 
mélyére nézve, kiderül, hogy ez nemcsak arra vezethető vissza, hogy 
az elmúlt húsz évben csaknem egy emberöltő óta kevesen járhattak 
Erdélyben, hanem méginkább arra, hogy az 1914 év előtti évtizedek 
csak igen kevéssé foglalkoztak ez országrész értékeivel, úgyszólván 
mitsem tettek azért, hogy kultúránk e részét hozzáférhetővé tegyék, 
felfedjék a múlt ködéből, ismertessék és közreadják. Ha Erdélyről 
tájékozódni akarunk, úgy kiderül, hogy Orbán Balázs nagyszerű «Szé
kelyföld»^ e és az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben című 
munka fejezetei ma is a legfrissebb forrásművek és az újabb vezetők 
is mind ezek nyomán készültek. Erdély műemlékei, Erdély népmű
vészete leiratlan. De ha valaki véletlenül igen nagy fáradsággal egy 
épületről, egy táj házairól képet is tud magának alkotni, akkor kiderül, 
hogy az alapok, a szempontok hiányzanak ahhoz, hogy komoly, ér
tékítéletet alkothasson magának. Épp ezért nem szabad csodálkozni 
azon, hogy például a népművészet alkotásairól megalapozatlan, meg
mosolyogtató, sőt már bosszantó véleményekkel találkozunk. Székely
torony, székelykapu, kopjafa — e szavak mindenkinek nyelvén ott 
éltek az elmúlt nyáron — de az elgondolkozottabban visszatértek a 
megmondhatói, hogy e naívul használt, divatossá vált szavak mögött 
rendszerint a legnagyobb tájékozatlanság rejtőzik. Tagadhatatlan, 
hogy van valami megkapó abban, amikor homályos fogalmakba 
roppant lelkesedés burkolódzik — de azért mégis megmosolyogtató, hogy 
ez évben országszerte székelytornyos templomokról ábrándoztak az 
egyházközségi elnökök, sőt a városházpályázatok kiírói azt remélték,
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hogy a 80 m. magas toronyra fiatornyos sisak kerül majd. Szegény és 
gazdag egyszer majd a Balaton vagy a Duna partján építendő kis nya
ralójához székely nagykaput tervezett — amint ilyent állított Benczúr 
Gyula, a Starnberger Seen villája kertjébe. Kopjafa végződés díszlett 
mindenütt : kopjafákra akasztották a naptárak lapjait, s a szebblelkű 
honfiak sírjára Nagyváradtól Sopronig fából, kőből faragott, műkőből 
öntött kopjafát tűztek, sőt a bankpalota vasbetonoszlopaira is ez a 
dísz került. E jelenségek erősen reávilágítanak arra, a mélyebb ismeretek 
nélküli álláspontra, amely nem is annyira az utolsó évtizedek indokolt 
mulasztásaiból, mint a régebbi idők mulasztásaiból ered.

De ez a művelődésbeli hiány voltaképpen még sokkal mélyebbre- 
ható, amint ezt a Székelyföldön járva erősen érezhetjük. Egyelőre 
problémánk első megvilágítására egy példával érzékeltetjük ezt. Bizo
nyos, hogy az esztergomi bazilikáról minden középiskolát végzett lá
togató megmondja, hogy az klasszicizáló stílusú és az érettségizett 
meg is magyarázza, hogy e jelző mit jelent. Erdély legtöbb temploma 
előtt a legtöbben értetlenül állanak, azt műtörténetileg osztályozni nem 
képesek, sőt a műtörténész is azzal segít magán, hogy kijelenti, miszerint 
e táj építészete tele van helyi zamattal, az a messzi európai stílusok 
póri leszármazottja — tehát többé-kevésbbé bevallja, hogy azt nem tudja 
teljes komolysággal értékelni, annak csak jóindulatú vállveregetést 
juttathat.

Ez az, amit bevezetőleg el kellett mondanom, hisz e tények, az 
általános magatartásbeli hangulat az, amivel szembe kívánok helyez
kedni, illetve pontosabban szólva, azt az álláspontot kívánom felvázolni, 
amellyel e történelmi tradícióktól duzzadó föld és népe, évszázadok 
óta alkotta, évszázadok óta élő, növekvő műveit nekünk nézni és ma
gyarázni kellene. I.

I.

Vagy 150 éve annak, hogy az építészetből építőművészet lett 
«megfagyott muzsika», mert a XIX. század elejéig, sokhelyütt annak 
közepéig — a kitűzött célokkat, az előírt tervprogrammot józanul és 
hiánytalanul megvalósító tereket építettek. Persze olyan ösztönöség
gel, mesterségbeli tudással és készséggel művelték ezt, hogy igen gyakran 
az elkészült épület műremekként hatott, tekintet nélkül a feladat mi
ne műségére, nagy, avagy parányi, fejedelmi, polgári vagy népi, ünnepi 
vagy köznapi mivoltára. S az építész szeme előtt a cél legteljesebb szol
gálata lebegett, a cél minél tökéletesebb kielégítése és épp az így elért 
tökéletesség adta meg az egykor s ma megbecsült művészi értéket.

De amikor az építészetet az újszülött, gyermekcipőkben járó szel
lemtudomány : az esztétika építőművészetté tette, szükségét érezték 
általános és részletes művészeti törvények megalkotásának. A részletek
ben ezeket a múlt művészetéből vélték kikövetkeztetni és így született 
meg az anekdotizáló, majd a tudományos művészettörténet, amely 
mind részletesebben felkutatta az elmúlt évezredek művészetét. Ez a 
tudomány bizonyára a kornak abból a páratlan történelmi érdeklődésé
ből nőtt — amely a fejlődési történeti szempontot a természettudományra
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is kiterjesztette. Eredetileg noetikus tudomány volt — később sokféle 
vonatkozásban normatív tudománnyá vált, így elsősorban és legerősebb 
mértékben az építészet terén. Miután többé-kevésbbé felkutatták az 
európai nemzetek művészettörténetét és joggal megcsodálták a múlt 
nagy alkotásait, a történelmi fejlődésből levezetett eredményeket az 
építészet terén örökérvényű, pedánsan követendő szabályoknak kezdték 
tekinteni és majd ennek, majd annak a kornak stílusát minősítették 
az igaz építőművészeti alkotás múlhatatlan szabályának.

A művészettörténeti tudomány egyik alapgondolatává vált a művé
szet autonómiájának feltételezése — a XIX. századvégi művészeti 
gyakorlatot, a l’art pour l’art elvét megelőzve, a művészet fejlődés- 
történetét az önmagáért valósága jegyében magyarázták és igen kevéssé 
keresték, hogy milyen erők, milyen vágyak teremtették meg a művet. 
Részletesen leírták, hogy mit ábrázol a kép minden apró kis négyzet
centimétere, megvitatták a kompozíció módszerét és aprólékos, detektív- 
munkával igyekeztek kideríteni a mester nevét, a mű megalkotásának 
évét — viszont a művész szellemi mondanivalója kevésbbé érdekelte 
a pragmatikusan vizsgálódókat.

Az ilyentén szempontú művészettörténet igen soká nem ébredt 
tudatára annak, hogy módszere, szemlélete folytán kisiklott alóla az 
élet, az az élet, amely a műremeket megteremtette és azt évszázadokon 
át életben tartotta. Szem elől tévesztette azt, hogy a művészet nagy 
korszakaiban a mester nem a saját maga esztétikai vágyainak kielégíté
sére alkotott — mint a XIX. századi művész, hanem azért, hogy ki
fejezze azt, ahogyan érzett, ahogyan a világot látta, éspedig mindig 
mint korának gyermeke, mint a kor lelkének kifejezője. A művészet
tudomány alig vette észre, hogy a művészt a kor azért foglalkoztatta, 
hogy lelkét, annak vágyait megszólaltassa. A tudomány szemléletben 
Tizian a színek királyává vált s ezért nem a dúsgazdag velencei pat
ríciusok színpompás életének kifejezőjét látták benne. Tintoretto az 
óriási méretű dekoratív kompozíciók mesterévé vált és nem vették észre, 
hogy ő a nagyvárosi zsúfoltságú Velence nyüzsgő népének kifejező 
erejű festője volt.

Másfelől ez a tudomány a mester kezei alól kikerült művét szigorúan 
elválasztotta további életétől, múzeumi üvegbúra alá helyezte és min
dent, ami azután a művel történt, a mű elleni merényletnek.tekintett, 
így látta, ha a gótikus katedrálishoz kápolnát toldottak, abba barokk 
epitáfiuinokat függesztettek, pedig az ilyesmi épp annak a jele, hogy 
a későbbi kor, amelynek formavágya már egészen mást kívánt, életben- 
tartotta a művet, mivel azt szerette. Hisz az ilyen jelenség épp a mű 
vitalitásának tanújele : apró szobrokból székesegyházak dédelgetett 
ereklyéi lettek, oltárok vándoroltak, mert a szeretet mindig új és új 
életet öntött beléjük, mert szépségük túlélte az ízlésnek változásait.

E történelmi tudomány mind szélesebb elterjedésének furcsa kö
vetkezményei voltak : a templomokat «megtisztították» attól, amit 
későbbi korok hozzájuk toldottak, beléjük raktak ; nem egyszer jelen
tős műemlékeket is lebontottak és újjáépítettek, mivel a teljes «meg
tisztítás» művelete nehézségekbe ütközött volna. S ha minderre nem 
volt mód, a legenyhébb eljáráshoz fordultak : a művet értéktelenítették
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és érdektelennek nyilvánítottak : «a századok megrontották», hangzott 
a végsőéit élet.

A hazai «nyugati emlőkön nőtt» művészettörténeti tudomány is ez 
utakra tért, hasonlóképpen befolyásolta az értékelést, a helyreállító és 
fenntartó munkát — valamint egyáltalában az építészetet. A történelmi
leg levezetett építészeti szabályokat nálunk is életbeléptették, a száza
dokon át élő, növekvő forma vált ozásokon áteső műemlékeinket is meg
tisztították, avagy teljesen újjáépítették (Kassa és Pécs dómjai) — s ami 
legalább ugyanennyire sajnálatos, azokat a műemlékeinket, amelyeket 
semmiképpen sem lehetett megtisztítani, újjáépítéssel szabályossá tenni, 
tudományos eleganciával, hazafias felbuzdulással a nyugati fejlődésből 
levezetett értékrendszerbe símán beleilleszteni, azokat a provincializmus 
jelzőjével megbélyegezve kapcsolták ki művészeti leltárunkból. Igen 
sajnálatos ez azért is, mivel a művészettörténet, mint a tanárképzés 
tárgya, ezzel elvágta annak az útját, hogy a tanárok és tanítók a széles 
rétegeket a kisebb hazai műalkotások megértéséhez vezessék, azokhoz, 
amelyek kevésbbé nyugatiak, sőt ellenkezőleg, a hazai élet televényéből 
nőttek és évszázadokon át a nemzet életének közepében állottak és 
így nemcsak az alkotó kornak emlékei, hanem magukon viselik az 
azóta eltelt évszázadok során reájuk rakódott életrétegeket is.

Úgy tetszik, hogy a csonka országban ezt kevésbbé észleltük. 
A kevés megmaradt történeti műemlékünk egy évezred építő akarásá
nak legszebb darabjai közé tartozik — az Alföld száz és száz kisebb 
középkori temploma, kastélya elpusztult. Más a helyzet Erdélyben, 
a Székelyföldön. Egyedül a Csiki- és Háromszéki-medencékben tucatjá
val állanak templomok, amelyek sok évszázad előtt épültek, évszázado
kon át elevenen éltek — épp azt a tudomány által mellőzendőnek minő
sített életet élték. A magyarság számára való értéküket a művészet- 
történeti ortodoxiával felmérni, mondanivalóikat megérteni alig lehet. 
Hogy megközelíthessük ez emléket, bele kell nézni abba a múltba, 
abba a műveltségbe, abba az emberi életbe, amely az időtengelyén 
mögöttük áll, amely egykoron létrehozta, azután módosítgatta, tol- 
dozgatta falaikat.

Elismerjük, a művészettörténet tudománya, a maga öncélúságá- 
ban joggal állíthatja, hogy ez nem volna tiszta szemlélet, mert a művet 
olyannal kapcsolja össze, ami nem művészet. S ez álláspontja kétségte
lenül logikus, mert hiszen a maga tudományelméletének megalapozása
kor arra az álláspontra helyezkedett, hogy csak a mű sajátosságait 
keresi és a művészin túl nem vizsgálja azokat az emberi erőket, amelyek 
a művet, mint vágyódások kifejezőjét, létrehozták. Logikus e felfogás, 
mert a művészi alkotást a mester egyéni teremtésének tartja, miért 
is későbbi sorsát a mester szándékaiban nem foglaltnak kell minősíteni. 
Viszont mindebben benne van a jellegzetes XIX. századi logikai hiba, 
mely szerint a művész csak saját örömére alkot. így elfeledkezik arról, 
hogy a művész kornak, embertársainak megbízói szerepe nélkül csak 
keveset alkothatott volna. Úgy, ahogy a művészettörténet látja, tu
lajdonképpen csak a barkácsoló, faragó pásztor alkot, amikor botját 
faragja, csiszolja — már a sulykolófát díszítő parasztfiú a kedvesére 
gondol. A leginkább sántít ez az álláspont az építészettel szemben,
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mert az mindig az élet számára alkot és teremt, akár királyi reprezen
tációra szolgáló palotát, akár a hívők Isten vágyódását befogadni hiva
to tt templomot, akár az egyszerű, mindennapi élet keretéül szánt, 
egyszerű lakóházat alkot.

Azonban ez a művészetszemlélet a magunk esetében a nemzet 
művelődési kincseiből, azok tudatosításából jelentős értékeket zárt ki, 
amint azt különösen erősen éreztük Erdélyben. Itt és ezért áll a magyar
ságtudomány, ez az összefoglalásra hivatott tudomány, igen nagy fel
adatok előtt. Meglehet, hogy az erdélyi építészetnek az elmondottak
ban sejtetett szemlélete nem lesz tiszta művészettörténeti tudomány — 
de úgy érzem, múlhatatlanul szükség van e kincsnek olyan kivizsgálására, 
értelmezésére és értékelésére, amely Erdély műemlékeinek gazdag nem
zeti értékeit felderítheti, amely kulcsot ad az öreg házak, templomok 
szellemi tartalmainak feltárására. Ez az új szemlélet lesz alkalmas 
arra, hogy véget vessen azoknak a ferde és felületes szempontú ítéletek
nek, jóakaratú, de eltévelyedett gyakorlati szándékoknak, amelyekkel 
ma olyan sokszor találkozunk.1

II.
A nyugat felől érkező, a Mezőség festői lankáin nem egyszer — 

például Tordánál avagy Harinánál — hegyekké púposodó, áttekint
hetetlen magaslatokon át éri el a Székelyföldet. Nehezen járható, kisebb- 
nagyobb hágókat kell ismételten megmászni, míg odajutunk. Valóságos 
gyepüt kell leküzdeni, míg a hegyes-dombos és mégis tágas, mindig 
újra nagy távlatú Székelyföld feltűnik előttünk. De még ezt a földet 
is a keresztül-kasul ágazó, gyakran szorossá szűkülő folyóvölgyek nagy
láncai tagolják. Újra hágókat kell megmászni, amíg végigtekinthetünk 
a medencék során. így és ezáltal a Székelyföld különálló tájakra tagozó
dik, s ezek mindegyike sajátos jelleggel bír, mindegyikének népe és 
a népe alkotta kultúrája érezhetően különbözik a másiktól. Külön világ 
a Maros völgye, a Nyárád-menti lapály, s az azt északra és délre sze
gélyező zeg-zugos hegyvidék. Udvarhely élesen elkülönbözik Csíkszék
től és Háromszéktől. A közös kapocs a lelkületében mégis egységes 
székelység, amely minden tájon másképpen, más természeti adott
ságokra támaszkodva valósította meg kultúráját.

Kevés olyan európai táj van, amely egy 800—1000 kilométeres 
körutazás során a természeti és emberi benyomásoknak azt a gazdag
ságát képes nyújtani, mint a székelység földje. Marosvásárhelyen az 
élet nyüzsgése mögött ott virul és ragyog egy évszázados mély kultúra. 
A református temetőnek cserefából rótt cinterme körül csoportosuló 
sírok felirataitól szálak vezetnek a kollégium könyvtárába, Bolyai 
szobájába, a Teleki tékába, a legmagasabb szárnyalású szellem szép
séges csarnokába. Az itt még széles Marosvölgyön felfelé utazva, Maros- 
szentgyörgy, Nagyernye, Gernyeszeg, Abafája, Marosvécs kastélyai, 
emelkedett úri kultúrától beszélnek. Tágas, bőséges, gazdag világ, 
amelynek ősi kultúráját a marosszentannai román templom és XIV. 
századi freskója bizonyítják. Az Istenszéke után összeszűkül a völgy,

1 A kérdés megérdemelné a m egvitatást, akár az ellenvélem ényt is. (Szerk.)
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romantikus, sziklák szegte ösrengeteg borította szoroson kelünk át, 
hogy a gyergyói medence nagyvonalú tágasságába lépjünk. Bár a tájat 
a figyelmesebb szemlélő számára ma is uralják a szárhegyi Lázár kastély 
romjai, itt már inkább a paraszti, földművesi életforma a jellemző. 
Ezer és ezer kisföldű család szorgos munkájának eredménye teszi ter
mékennyé a keletről a Közrehavas, Tatárhavas, Piricske — nyugatról 
az Öregtető, Juharos, Baráttető bércei között zöldelő mértföldes meden
cét. Roppant méretarányú táj ez, melynek gazdasági élete igen saját
ságos : Gyergyóditró .határa felnyúlik a Tölgyesi szorosig, Gyergyó- 
szentmiklósé elterjed a Békásszoros rengetegéig. Sokszerű gazdálkodás 
folyik itt : a medencében mezőgazdaság, a mérhetetlenül kiterjedt 
határ hegyes részein az erdőgazdálkodás, havasi legeltetés. Az élet 
e két gazdálkodás szoros kapcsolata : a havasi szálfából épül a ház, 
a havasi juhok adják a ruhák, takarók anyagát. De ami a lényeges, 
e kétlaki gazdálkodás végeredményben igen hasonlít az alföldi mező
városok gazdálkodásához. Akár ott, úgy itt is egy nagy faluban, mező
városban összpontosul az egész határ élete — vagy legalábbis így volt, 
amíg Ditró és Szentmiklós körül újabb községek nem keletkeztek : 
Újfalu, Alfalu. Jellegzetesen magyar ez a telepedésmód — élesen eltér 
ettől, ahogy a román népesség házai vagy húsz kilométer hosszban 
sorakoznak a völgy fenekén, ahová a határon át, a havasokról leszivár- 
gott a románság.

A Gyergyói világot a marosfői vízválasztó magaslatoknak idilli
kus, szinte árkádiai telepedése választja el a sok tekintetben más, zor
dabb jellegű Csíki világtól. Ma vonaton utazva átsiklunk ezen a szép
séges választóvonalon, valamikor a ritkán járt rengeteg élesen elválasz
totta e két medencét, népét és műveltségét. A gyergyói medence világát 
és sajátos, szavakkal szinte megfoghatatlan realitás jellemzi — Csík
országot a legigazibb székely mithosz, amely úgyszólván lépten-nyomon 
valóságként érezteti ma is a régmúlt idők életét.

A legélesebb érezhetni ezt, amikor elhaladunk az országúton Karc
falva délceg tornyú, büszke templomvára előtt, avagy amikor szétné
zünk a havasról lenyúló Cseretető végső nyúlványára épített Csíkrákosi 
vártemplomnak eredeti művű kőlábas tornácáról, s széttárul előttünk 
Felsőcsík, s középütt lassan kanyarog az Olt kékeszöld vize, a Hargita 
felé nyugatra vizenyős rétek zöldéinek, keletre a bércek felé hullámzanak 
a dombok megművelt lankái — s a Pogány havas, Patakfeje lábánál 
húzódik az ősi falvak sora, Szépvíztől Csobotfalváig.

Ha a völgy közepén húzódó országúton — az újabbkeletű Mádé- 
falva, Csíkcsicsó, Csíktapolca házsorai között Csíkszereda felé tartunk, 
egészen különös az, hogy keletfelé falvakat nem látunk, csak nyúlánk, 
fehérlő templomtornyokat, Szépvíz, Szentmiklós, Borsova, Deine, Pál- 
falva és Csíksomlyó fehérlő tornyait, lábuknál a cintermet kerítő fehér 
falat. Hol vannak a falvak, amelyek e templomokat építették? Ha 
letérünk az állami útról, s dűlőutakon elérjük a templomokat, akkor 
fedezzük fel a templom mögötti lonkokon, völgyekben a sárral becsapott, 
s fehérre meszelt faházakat, amelyek a nagykapukkal ékes kerítések 
mögött rejtőznek.

A telepedésnek ez a különleges módja rendkívül érdekes és sokat- 10
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mondó. Mindenekelőtt az a magyarázata, hogy a székelység egykoron 
nem a medence fenéki lapályt árvizekkel fenyegető Oltpartot szállotta 
meg, hanem a havasok alatti terraszra telepedett, tehát a biztonságo
sabb tájékra. De nemcsak a természet veszélyeztette a letelepedőket. Ez 
évezredes határföldön kelet és nyugat határán az ember is veszélyeztette 
az embert. Kelet felől a bércek rengetegei védték a székelységet s ezen a 
gyepűn csak néhány szoroson keresztül férkőzhettek be kelet rabló 
népei, s ezek a tágas völgybe, a folyó partjaira rohantak le, hogy az Oltót 
követve, a Maros völgyét elérjék. Előretörésüket a Hargita nyúlvá
nyaira épített várakból figyelték — a falvak pedig megbújtak a szem
közti terrasz mögötti völgyecskékben. Védelmüket szolgálta a falu 
egyetlen kőből rakott épülete, az Isten háza, melynek tornya őrtorony 
volt, a cinterem kőfala pedig valóságos erőd, amelyben összegyülekez
tek az asszonyok, az öregek, s a gyermekek. Ha a férfiak leszálltak a 
völgybe, végső esetben, ha a hadiszerencse nem kedvezett, a falakon 
belül az ottmaradottak megvédhették magukat, s jószágukat. Katonás 
életberendezés volt ez — és lényegében ismét ősi magyar életberendez
kedés. Amint az alföldi első telepedésekben, a folyóparti téli szállásokban 
élt a család, míg a férfiak a vezérek idejében nyugatra viharzottak, 
avagy később a nyári legeltetés kisebbkörű vándorútját végezték — 
úgy élt itt a székelység. A legelőben, fában gazdag rengetegek és a 
dombok oldalán elnyúló szántók között, a terraszokon alakultak ki a 
szálláshelyek, az élet maradandó központjai, ahova visszatért a szántó
vető ember, ahova visszatért a havasi pásztor, a rengetegekben fát döntő 
férfi. A magyar életmagatartás alapformájának hegyi változata az, amit 
itt Csíkban világosan megfigyelhetünk.

A déli Al-csíki medencében ugyanezt találjuk. Bánkfalva, Csík- 
kozmás nagyobb, régi eredetű települései hasonlóan elhelyezettek. A falu 
középpontja itt is a magaslaton épített, fallal kerített templom. Külö
nösen érdekes ez az elrendezés Csatószegen és Tusnádon : északról 
jövet síkon járunk és csak a templomot látjuk, amely a síksággá terpesz
kedő terraszon áll, a falu házsorai pedig apró, vízmosta völgyekben, 
árkokban bújnak meg, úgyhogy csak mikor a templomváron túlértünk, 
akadunk reájuk. Egészen hasonlót találhatunk — talán még fokozot
tabb formában — Kézdiszéken ; Ikafalva, Futásfalva valóságos árkok
ban rejtőztek el az elől, aki rossz szándékkal kereste a falut. A Fekete
ügy síkjáról egyáltalán nem látni ezeket a falvakat.

De a telepedésnek ezt a védelmi szempontját talán legszebben pél
dázza Háromszék fővárosa : Sepsiszentgyörgy. A távolról jött magyar 
városrendezőt igazán meglepi a mai város szép urbánus rendje : Sepsi
szentgyörgy terraszosan rendezett főtere a legszebb magyar városképek 
egyikét nyújtja. De ez a főtér körüli város új város, XIX. századi város. 
A régi ősi telepedés az északkeleti, ma kisvárosi, szinte falusi jellegű 
rész, amely felett a Debrenpatak-parti dombokból előrenyúló hegyfokon 
áll, a még a mostani rossz állapotában is több öles, gyilokjáró nyomai
val teljes templomvár. A kerítőfal kapuját alkotó erőteljes toronyból 
ellátni délre Illyefalván túl Prázsmárig, Bodoláig, keletre Kovásznáig 
és Zaboláig. így és ezáltal a csodálatosan szép, Kárpátok bércei övezte 
tágas Háromszéki medence falvai, s azok templomvárainak lánca, Uzon,
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Borosnyó, Kovászna, Zabola, Gelence, Osdola, Bereck, Lemhény, Kézdi- 
szentlélek, Torja, Csernáton, az ősi Maksa, már önmagában is egyetlen, 
-összefüggő várgyűrű volt, amelyet kiegészített a bérei váraknak az a 
külső magaslati gyűrűje, amelyet a Csíki várlánccal a Bálványos mesék
kel terhes vára kötött egybe, fel Csíkszereda váráig és onnan Csíkráko
sig és Karcfalváig.

Régi okiratok, memoriálék a történetíró számára ismertté teszik 
a gyepűvédő székelység délkeleti határvédő szerepét. Azonban úgy 
tetszik, ennél is többet jelent az, hogy a táj egész telepedésrendjében 
ma is világosan tükröződik a székelységnek ez a nemzeti elhivatottsága. 
Kitűnik ez abból, hogy a Csíki falvak egyes részei ma is viselik azokat 
az ősi neveket, amelyek a hadi és törzsi szervezettségből erednek. Olda
lak kellenének e ma is élő falurész neveknek felsorolására. Csak néhány 
példa teljes felsorolás helyett :

Csatószeg részei: Alfalu, Szentegyháza, Templomalja.
Tusnád részei: Szerethszeg, Alszeg, Sátorszeg.
Nagykászon részei: Feltiz vagy Felsőfalu, Altiz, Csaburdé.
Impérfalva részei: Vizága, Tekerő, Balimáj, Doboj.
Bánkfalva részei: Itt-Kétfalva, Simonszege, Márkus vagy Patak

foka.
Csíkszentgyörgy részei : Körisvényfalva, Jenőfalva, Altizes, 

Lactizes, Gáltizes.
' Csíkszentimre részei: Pálszeg, Sándorszeg, Felszeg, Tengeszeg.
Csíkszentkirály részei: Kincsesszeg, Tiva, Elvei.
Csíkmindszent részei: Sidóktize, Ambrusoktize, Hadaktize.
Tizesek, szegek voltak a falvak egyes részei. A nevek és a tizesek 

kifejezése elárulja, e beosztásnak hadi és törzsi eredetét, elemzésükből 
kitűnik azok törzsi eredete.

Ismeretes, hogy az alföldi községeket és városokat is csak újabban 
osztották kerületekre, avagy negyedekre, ami római eredetű elnevezés, 
eredetileg tizedekre, szegekre, végekre voltak osztva, sőt tudjuk, hogy 
Debrecen városi életének alapját képezték a tizedek, amelyek vagy száz 
év előtt még a közigazgatás alapsejtjei voltak. Hasonló falurész elneve
zésekkel a nyugati végeken Göcsejben és az Őrségen is találkoztunk. 
Mindebben tehát ismét egy ősi telepedési szervezeti vonással találko
zunk, amely a székelység és a magyarság életberendezkedésének közös
ségét igazolja,.

Kétségtelen, hogy ez az ősi, a vándorlások idejéből úgyszólván 
napjainkig fennállott — de a mádéfalvi veszedelem idejéig a székelység 
életrendjének alapját képező törzsi szervezet edzette a népet olyan 
egységgé, amely ellen tudott állni egy évtized minden sorscsapásának. 
De ez az egység a szervezetben rejlő sajátos egység olyan öntudatot 
nemzett, amely nemcsak a hadikészségben, hanem számos más vonat
kozásban is megnyilatkozott és különleges kulturális jelenségeket is 
nemzett. Itt van ezek között elsősorban az a roppant ragaszkodás az 
ősi földhöz, amelynek nemrégiben olyan megragadó kifejezést adott 
Reményik Sándor, a «Népek cseréje» —- kezdősorú versében. A föld és a 
rajta ülő ember végső közössége ez. És az együttérzésből születtek a
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székelyfalvak falunevei, nem egyszer homéroszi erejű, gyakran derűs 
tréfájú, díszítő jelzői is : Szépharmatú Szentgyörgy, Bővbúzdjú Kotor- 
mány, Nagypohaní Szentmárton, Sárbanheverő Szent Simon — mély 
fekvéséről, Imitt-Amott Mindszent, a szétszórt letelepedésről.

; Az emlékekhez tapadásnak vannak egyes egészen meglepő jelen
ségei, amelyek a táj zarándokát különös erősen megkapják.

Részletesen reámutattam arra, hogy Csíkban és Háromszékben a 
régi telepedési rendben a falvak a havasalj lonkokat választották ki, 
s azok völgyfeletti dombjára állították a templomot, ugyannyira, hogy 
a völgyi, Ölt-parti telepedésekről úgyszólván mindig kiderül, hogy 
újabb keletűek, és akkor keletkeztek, amikor a XVIII. század harmincas 
éveiben biztonságosabb lett a világ és a török-tatár betörések ideje 
elmúltnak látszott. A folyópart kényelme, az országút forgalma akkori
ban magához csábította a falvakat. A faházakat éppoly könnyen átültet
ték az új telephelyre. így történt ez például Csíkszenttamáson, amely 
falu egykor 2—3 kilométerrel feljebb a Hővíz feneketlennek tartott 
tavacskája feletti domboldalon állott. Egykori építményeiből napjainkra 
csak a templom gótikus idomú csonka tornyának romjai, a hajó és a 
kerítőfalak árkai maradtak meg. A templomot 1725-ben a torony kivéte
lével lebontották és az új faluban azokból új templomot raktak. Ennek 
néhány régi faragott köve is bizonyítja, ezt a sajátságos templomván
dorlást, melynek racionális magyarázatát adni nehéz volna. A templo
mok falai nagyobbára pataki kőből, meg a mindenütt könnyen fejthető, 
szépen faragható kövekből épülnek. A falakat lebontani, a követ erre a 
távolságra elszállítani alig volt kisebb fáradság, mint új köveket gyűj
teni a patakokból és a közelben új követ fejteni. Mégis megtörtént ez 
a különös költöztetés. Hasonló történhetett a Csíksomlyóval szemközti 
Csobotfalva Szentpéter és Pál egyházával. A múlt századelejei templom 
toronyelőcsarnokának két kapuja románkori félköríves kőkeretekkel 
ékes, ezek nyilván az ősi templom ki tudja miért történt átépítésénél 
kerültek ide. Mindebből azonban kitűnik, hogy e községek népe mennyire 
ragaszkodott azokhoz a templomokhoz, amelyekben atyáik megszám
lálhatatlan évek óta imádkoztak, ünnepeltek és gyászoltak, amelynek 
falai körül őseik az ellenséggel harcoltak. Ha valamiért újra kellett 
építeni e templomokat, akkor ősi nomád módra magukkal vitték és 
újra felhasználták a köveket, amelyeket megszenteltek az évszázadok.

Hasonló dolgok Kézdiszékben is történtek. Angyalos templomát, 
a remetei hegyfokon épült templomot, csak a XIX. század elején szállí
tották át a völgyi fekvésű Angyalosra. Persze, s ez talán a legérdekesebb, 
s ez nem ment mindenütt ilyen könnyen. Ha Csíktapolcáról Csíkszépvíz 
felé megyünk, egy domboldalon szántók között egész magára hagyatot- 
tan és egyedül áll előttünk Deine szépséges Szent János kápolnája 
remekbe rakott csúcsíves, hálóboltozatos szentélyével, déli bejárata 
fölött freskóval. Valamikor falu vette körül, de amikor a nép egy része 
leköltözött oda, ahol a Szépvíz patak az Oltba szakad, a csicsóiak új 
falujukba akarták költöztetni öreg templomukat. El is kezdték a falakat 
bontani, el is kezdték az építkezést a régi kövekkel — de amint a helyi 
monda tartja — amit nappal építettek, az éjjel mindig visszament Szent 
Jánoshoz. .. Ez a mithikus magyarázat jólismert mesemotívum. A Szé
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kelyföldön sokfelé mesélnek ilyent régi várakról, mesélik, hogy ősi 
időkben nem sikerült azokat lebontani, köveikből újat rakni, átok ült 
az új építésen. A sajátos azonban, hogy itt egy legfeljebb 200 év 
előtti eseményhez fűződött a mondái motívum.

De a táj és nép egységének különös, erősen szembeszökő sajátos
sága, hogy múltját mithosszá tudta magasztosítani a régi időkben, s ez 
a mithoszképző ereje úgyszólván ma is megvan. A renaissance lelkületű, 
humanista műveltségű Oláh Miklós Hungáriájában éppúgy feljegyezte 
a székelyek származási mondáját, mint a hasonló gondolkodású 
Verancsics Antal. Ez a mondaképző erő élteti Tamási Áron munkáit, 
amelyekben a mai életet teszi mithosszá. Gondoljunk csak a Szűz Máriás 
királyfira, a Vitéz lélekre, avagy a Magyari rózsafára! Ügy tetszik, ősi 
sajátossága ez ennek a világnak! A Székelyföldön minden hegyorom
hoz, minden sziklához rege fűződik, itt minden egyes táji formához 
egy-egy hősi esemény emlékét szeretik kapcsolni. Orbán Balázs alig 
beszél székely faluról, amelynek leírásához oda ne tartoznék egy-egy 
ilyen monda. Amennyire csak vissza tudunk tekinteni, mindenütt ezt 
látjuk. Talán a legjellegzetesebb a Csíki székely krónika esete. Ez az 
írásmű, amely a legrészletesebben elmondja a székelység őstörténetét, 
annak minden egyes apró epizódját, állítólag 1533-ban Csík székházában 
készült. 1695-ben a megye lemásoltatta volna, 200 évvel később Farkas 
János újra leírta s e másolatot Székely Márton kezdeményezésére 1818-ban 
Székely Mihály nyomtatásban is közreadta. A XIX. századi pragmatikus 
történelemtudomány ezt a csodálatos eseményekkel átszőtt írásművet 
hamisítványnak minősítette — lehet, hogy joggal. Azonban az a tény, 
hogy 120—150 év előtt a hagyományok és mesék ilyen tömegének össze
foglalása, nemzeti krónikává építése ennyi írástudó embert érdekelt, 
hogy a legrosszabbat feltételezzük, a történelemhamisításnak ilyetén 
művelése izgatta az embereket, véleményem szerint önmagában is érde
kes történelmi jelenség, s a székelység természeti alkatához tartozó 
lelki tünetnek tetszik. Épp e korban se szeri se száma a hasonló jelen
ségeknek. Orbán Balázs a maga nagy munkájában és előfutára Benkő 
Károly 1853-ban megjelent «Csíkgyergyó és Kászon múltja, jelene» 
című értékes monográfiájában lépten-nyomon reáakadunk ősi felírások 
feljegyzésére, amelyeken Orbán Balázs is erős kritikát gyakorolt, azok 
ősiségét, valódiságát kétségbe vonta. Úgy tetszik, hogy a XVIII. század
végi, XIX. század elejei Erdélyben ez a módszeres történelemhamisítás 
valóságos divattá vált. Néhány példát említek. Csíkmindszent gótikus 
templomának falába arabs számjegyekkel vésték bele az 1277-es évszámot, 
amely naivitáson már Benkő Károly is mosolygott. Az ébredező histó
riai szellemű kor mindennek szeretett különös ősiségét tulajdonítani. 
Amikor Német kanonok a csíkkarcfalvai templomot megújította, 
1802-ben Aranka Györgyhöz intézett levelében azt állította, hogy temp
loma 888-ban Krisztus után épült volna. Ebben az időben valóságos 
kutató munka indult meg rovásírásos, ú. n. «Hun feliratok» után. 
Gyarmathy Sámuel «Magyar nyelvmesterében egy 1501. évi csíkszent - 
miklósi rovásírásos felírást jegyzett fel, Német József lelkész a szomszé
dos csíkszentmihályban lelt rovásírásáról számolt be 1797-ben Aranka 
Györgynek. Ez volt tehát az az idő, amikor a csíki székely krónikát
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állítólag hamisították. A XIX. század pragmatizmusa mind e fölött 
ugyanazzal a mosollyal tört lándzsát, mint Anonymus diák a csacska 
krónikások dalai felett. Ma a folklorista szóról-szóra leírja, géppel 
viaszlemezre veszi a nép meséit «hallottam, leírtam, ettől vagy attól, 
itt vagy ott», és amit talált, azt jegyzőkönyvszerűen közli. Egy korábbi, 
naivabb kor összefüggő meséibe kapcsolta amit hallott. A két eljárást 
a naivitás és a mai tudományosság különbözteti meg. De mindkettő a 
nép mély emlékezetének adataira hallgat, azt rögzíti papirra. A XIX. 
század második felében gúnyos mosollyal félretették a kartisztikusan 
nem igazolható meséket. Ma azonban felvetődik az a kérdés, hogy vájjon 
ez álláspont fenntartható-e? Ne feledjük el, Homeros eposzait, soká 
szép meséknek tartották, de a tudományos előítéletektől mentes Schlie- 
man szószerint hitt Homerosnak és ásatásai során Trójában és Mykene- 
ben megtalálta e mondák valóságát kőberakott, aranylemezekbe vert 
bizonyítékait. Ma a mélytörténeti kutatás korszakában érdemes volna 
újra elővenni ezt a hazai anyagot. Sok okunk volna erre. Ezek a mondák 
ott kísértenek a Székelyföld sziklái között, ott élnek a szépséges csík
megyei vártemplomok falai körül, a rengetegekben elveszett [bérei vár
romok táján. A Bükkhavas alatt, egy távoli völgy tágulatában, körben 
tucatnyi öreg tölgyfa áll. Árnyékukban nem tudtam szabadulni attól a 
gondolattól, hogy egy ősi, mindenki által elfelejtett pogány oltár helyén 
járok. Vájjon nem volna-e érdemes ezekkel a jelenségekkel foglalkozni? 
A magam részéről úgy érzem, hogy ez a mithoszképző erő, amely ma is 
megvan, és amely 150 év előtt történelmi hamisításokban nyilatkozott 
meg, önmagában is érdekes művelődési tünet, amely mögött olyan 
szellemi akarások rejtőznek, amelyek önmagukban is vizsgálatra mél
tók lennének. Miért mosolyogjuk meg ezeket a késői mondafaragókat, 
amikor ugyanakkor avatottabb Görögország-utazók poggyászából nem 
hiányozhat a hellenizmus korában élt Pausaniasnak útikönyve, az a 
könyv, amely minden elszáradt olajfához, minden forráshoz ősi mondá
kat fűzött. Miért becsüljük meg Pausanias meséit, miért nem tartjuk 
azokat épp olyan történelmi hamisításoknak, mint a csíki székely kró
nikát? Csak azért, mert kétezer év előtt íródtak le? Miért nem akarjuk 
hasonló itinerariumon keresztül meghallani a Székelyföld lelkét? III.

III.
Tény és valóság, hogy egész Csíkban és Háromszékben nem talá

lunk egyetlen középkori templomot sem, amely kisebb vagy nagyobb 
keretekben egy román, avagy gótikus templom közismert rendszerét 
tisztán megvalósította volna — talán az egykori Somlyói apátsági temp
lom, melyet állítólag Hunyadi János építtetett, volt ilyen. Marosvásár
hely, Beszterce és Brassó között ilyennek nyoma sincsen, míg ugyanakkor 
Beszterce és Marosvásárhely gótikus templomai vonalában falusi temp
lomok között is találunk nagyszabásúakat, Harinán, Dipsén, Tekén, 
Szászrégenben, nyugatra, túl a Székelyföldön, Segesvár és Brassó között, 
az Olt középfolyásán, ismét találhatni a stílus tisztább megvalósítását 
tükröző templomokat. Ezzel szemben az Olt csíki és háromszéki me
dencéjében gyakran ütközünk román részletekbe, méginkább gótikus
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stílusuakba és különösen gyakoriak a szépen boltozott szentélyek (Csík
rákos, Deine, a teljesen félreeső Csíkmenaság, Sepsiszentgyörgy, Kézdi- 
szentlélek, Gelence). Se szeri, se száma a román ajtókereteknek, mérmű- 
ves gótikus ablakoknak, az ősi formájú keresztelő kutaknak és a szent
ségfülkéknek. Igen gyakoriak a késői gótizáló falfestmények (Csíkszent - 
mihály, Csíkszentlélek, Deine, Menaság, Gelence). A gótikus faszobrok
nak egész sorozata maradt meg, a legszebb a csíkszenttamási hatalmas 
Madonna szobor, nem is szólva a szép szárnyas oltárokról és a minden
felé fellelhető renaissance oltárszekrényekről.

Mindez kétségtelenné teszi, hogy tanult, a középkori stílusformákat 
ismerő mesterek dolgoztak az Olt felső völgyének apró falvaiban. De 
míg a szász vidékeken a jólszervezett és gazdag szász polgárság jelesebb 
mestereket és azok körül kisebb-nagyobb építőműhelyeket folyamato
san foglalkoztathatott — addig a Székelyföldön erre úgy látszik nem adó
dott mód és alkalom. Vándorló mesterek jöhettek egy-két kőfaragóval, 
a Maros, a Küküllő középső folyása felől, faluról-falura jártak és kisebb- 
nagyobb munkákat vállaltak, toldva, foldva nagyobbították az első 
elégtelenné vállott, avagy leromlott templomocskákat és amikor a pénz 
elfogyott, továbbmentek s más falvakban vállaltak új munkát, esetleg 
később vissza is tértek a félbeszakadt építkezéseket folytatni. A kis 
lélekszámú, a kereskedelmi forgalom hiánya folytán pénzben szegény 
falvakban csak ilyen építkezések folyhattak, de valószínű az is, hogy 
a tanult kismestereket a helyi székelységből kikerült falazó kőművesek 
segítették, a falazat tömegmunkáját ezek végezték, s az idegenek csak 
a díszesebb részleteket faragták, ajtó-, ablakkereteket, az ablakok 
kisméretű mérműveit készítgették, a szentségházakat díszítgették. Ezzel 
magyarázható az is, hogy a kevesebb szakértelemmel megépített falak 
gyakran összeomolhattak, hogy oly gyakran volt szükség újjáépítésre, 
amikor is másodlagos helyükre kerültek a faragott részletek.

Az érdekes és fontos, hogy a táj népe e szűkös viszonyok között 
is megbecsülte az európai stílusok e távoli leszármazottait. Bármilyen 
elkésve, bármily szegényesen is, európai módra kívántak építkezni. 
Ez bizonyára a püspöki iskolákban nevelt papok hatásának tulajdonít
ható — ehhez társult a régi, stílusosan faragott köveknek évszázadokon 
át való megbecsülése, ami azoknak újrafelhasználásában nyilatkozott 
meg. De e megbecsülésnek, a magasabb kultúrából ideszármazott for
mák értékelésének legszebb formája a csíkrákosi templom déli bejárata 
és a szentély oldala elé tolódott L alakú kőlábas tornác : a mellvédfalnál 
oly zömök kőoszlopok, alacsony négyzetes fedlapon széparányú árkád
sort hordoznak. A déli fal egy 157. . felirata, mely a padlástérbe került, 
tájékoztat e tornác építésének ideje felől, post quam alapján azt mond
hatjuk, hogy ez a romanizáló boltíves tornác legkorábban a XVI. század 
végén épült. A formák naivitása arra mutat, hogy valamikor stilárisan 
késő időben helyi kőfaragómester alkothatta azt, egy helyi mester, 
aki ki tudja hol, egy kolostorban román kerengőt látott és arra emlé
kezve építette a gótikus szentély elé azt a tornácot.

Mindez azt mutatja, hogy az Európától, az európai életformától, 
a késő középkori építőművészetet nemző városi kultúrától távoleső 
föld népe a maga szegényes, ősi módon szervezett, inkább katonai,
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mint polgári gazdasági rendbe fogott népe szívében ott élt a nyugat 
kultúrájának vágya. Érthető, hogy egy nyugateurópai értékítéletekkel 
dolgozó művészettörténet e távoli európai szórvány iránt csak kevéssé 
tud felmelegedni. Viszont a hazai művészettörténetnek, mint a magyar
ságismeret egyik fejezetének, kötelessége volna e helyi művészetet, 
amely a magyarság sajátos formaalkotó akaratáról is tanúságot tesz, 
képet formálni.

A Székelyföld szerény templomain ugyanis nem egy olyan építé
szeti formát, vonást találhatunk, amely e készség tanújelének minősít
hető, s amely forma a nép életéből, annak szükségleteiből fakadt, sőt 
ma is szoros kapcsolatban áll azzal. A következőkben csak egészen 
vázlatosan reámutatok e formai sajátságokra :

1. Torony. A templomok tornya általában a hajó előtt, az orom 
közepére épült, de néhány esetben a hajó déli fala mellé került. Igen 
gyakori eset, hogy' a torony mellé, a hajó déli oldalfalának végére külön 
kis feljárót építenek, hogy ezen keresztül nagyobbszámú énekes kényel
mesebben elérhesse a karzatot. (Karcfalva, Csíkkozmás). A torony 
alatti előcsarnok gyakran nyitott, azért, hogy a harangozó a lecsüngő 
köteleket közvetlenül elérhesse. Többször előfordul az is, hogy a torony 
harangtoronyként a templomtól külön áll, illetve a kerítőfalba van 
beleillesztve.

A toronysisak sajnos mindenütt barokkos formájú, bádogfedésű, 
egyedül a csíkrákosi torony ékes saroktornyokkal, azonban ezek kőből 
készültek, a toronytest vonalából nőnek ki — tehát ez a végződés sem 
illeszthető a Kalotaszegen dívó toronytípusba, a legközelebbi fiatornyos 
templom a sajóvölgyi somkeréki templomé.

2. Oldalsó előcsarnok. Az egész Székelyföldön szeretnek a templom
hajó déli oldala elé kis oromzatot, előcsarnokot toldani, ezt úgyszólván 
mindenütt megtalálhatjuk. Nyilván gyakorlati okokból eredhetett. 
A mise alatt, főként téli időben, nem maradhatott nyitva a torony 
alatti nyugati bejárat és célszerűnek látszott az enyhébb déli oldalon 
egy szélfogószerű előcsarnokon bevezetni a templomozókat. Vasárnapo
kon ma is megfigyelhetni azt az érdekes régi szokást, hogy a torony 
alatt az öregek lépnek a templomba, az oldalbejáraton viszont a fiatal
ság áramlik be. E szokásban az nyilvánul meg, hogy a katolikus ritus 
és az abból levezetett templomforma szerint az oltártengelyébe vezető 
bejárat az előkelő, az oldalbejárat csak mellékbejárat.

Ez előcsarnok más célokat is szolgál. Keleti fala előtt oltár áll, 
rendszerint egy a templomból kiselejtezett oltárszekrény — amely 
gyakran a templom műtörténetileg legértékesebb darabja : így Szent
tamáson, ahol remek erdélyi renaissance oltárszekrény került ide. Ez 
oltár kedvéért az előcsarnok egész nap nyitva áll, és a napközben imád
kozni kívánók ide mindenkor beléphetnek.

3. Homlokzati kiképzés. Az erdélyi templomok kivétel nélkül 
vakoltak, valószínűleg azért, mivel faragatlan kőből, pataki kőből 
rakták falaikat és így nem nélkülözhették a vakolatot. Késői, XVIII. 
századi időben a vakolatot egy-két árnyalatban tartott sgrafittoszerű 
díszítéssel tagolták. A legszebb ilyen díszeket Csíkrákos, Csíkkozmás 
templomain találhatjuk, előszeretettel alkalmazva ballusztrád motí-
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vumot. Úgy tetszik, hogy ez a motívum a csíksomlyói kolostorudvarból 
sugárzott szét.

4. Templomkerítések. A székely templomok — mint valószínű
leg a magyar templomok általában (Debrecen, Hajdúnánás, Hajdú
szoboszló, Makó, Kecskemét a tanúk erre) —■ fallal voltak körülkerítve. 
39 csíki község temploma közül 30-nak ma is áll a kerítő fala. Nem egy 
valóságos erődöt képez : Illyefalva, Zabola roppant magasságú falai, 
Karcfalva ma is fennálló, Sepsiszentgyörgyön nyomokban látható 
gyilokjárók valóságos várakká tették e templomok cintermeit. Ezt az 
erődjelleget fokozta a templomtól elválasztott, a kerítőfalba kapcsolt 
harangtorony, amely Sepsiszentgyörgyön valóságos bástyává bővült. 
A karcfalvai torony elé felvezető meredek út végén, a kapu előtt, külön 
bástyafalat is raktak, amely a kapunyílást az Olt felől teljesen elfedi.

Későbbi időkben a fal bejáratául bájos formájú, rendszerint orom- 
zatos kapuépítményt raktak : Csíkkozmáson, Csíkszenttamáson, Csík- 
szentdomokoson pedig a kapu feletti kamrához kis lépcsőt építettek — 
Szentdomonkoson ennek pihenőjéről a templom előtti térségre néző 
faburkolatú, festői hatású szószéket is toldottak.

Számos helyen a kerítőfal kapuja mellé, vagy annak két oldalára 
kívül üldögélő lócát tettek, melyet a falról előre nyúló védőtető oltal
maz az esőtől. Ez az ősi szakállszárító, amely a várkapuk tartozéka volt. 
(Csíkcsicsó, Csíkdelne).

Megesett az is, hogy a magaslaton fekvő templomhoz fából ácsolt, 
sűrűn lécezett feljárót építettek, hogy a plébános úr kényelmesen fel
járhasson a templomba.

5. Öreg keresztek. Végül megemlítem a Csík- és Háromszék megyé
ket annyira jellemző kőkereszteket, amelyekkel gyakran találkozunk 
az utak mentén, szerencsétlenségek helyén — mint még inkább a cin- 
termek falai között. Az egyik legjellegzetesebb forma: élein lesarkított 
négyszögletes kőpillér, melynek felső végződésére állítottak egy kis 
keresztet, naivan faragott korpusszal. A pillér oldalát rendszerint 
jellegzetes, primitív hullámvonalas, virágos inda díszít. Sok ilyent ta
lálni Csíksomlyón, Csíkcsicsón, Csíkrákoson, Csikmadarason egy különö
sen szépen faragottal találkozunk a karcfalvai felső úton. Ezek a táj 
szürke, szépen avuló kövéből, népi fantáziával faragott kövek, számba
vételt és védelmet, összehasonlító vizsgálatot érdemelnének.

Tán azt lehetne mondani, hogy mindebben csak szerény építé
szeti sajátságokat találhatni. Nem lehet szó egyetlen hatalmas, nagy
vonalú, újító építészi gondolatról. Mégis mindezekből az apró részletek
ből tevődik össze a tájnak sajátos hatású templomformája. Senki sem 
mondhatja, hogy innen nagyszabású új gondolatok sugároztak szét — 
de viszont kétségtelen, hogy mindebben a föld népének kezén sajátos 
formákat ölt az európai építészeti visszhang. Abban, ahogy a nyugati 
templomformáknak végsőkig leegyszerűsített lényegét a helyi mesterek 
keze saját táji színt ad, az, ami bennünket leginkább kellene, hogy ér
dekeljen. Bár nem történtek itt világrengető építészeti dolgok, mégis 
érdekes, hogy a falvak aligha sok tapasztalatú, aligha világlátott kő
művesmesterei az őket környező életnek jegyében formálták át a vándor
mesterek műveit. Épp ezért munkájuk a régi magyar életet tükröző
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tény, s ha másért nem, úgy ezért bírhat különleges fontossággal szá
munkra. Kétségtelen, hogy a gótika legnagyobbszerű alkotásai a magunk 
művészettörténeti érdeklődését megérdemlik, a gótikus építés fejlődés- 
történetét nekünk is meg kell ismerni — de legalább ugyanilyen fon
tosságú lenne, hogy megismerjük azt, amit e nagy művészet morzsái
ból idehaza átvettek és formáltak, hogy világosan lássuk, miképpen 
váltak a távoli európai művészet morzsái magyarrá.

Tegyük hozzá végül azt, hogy míg Csíkban és Háromszékben a 
vázoltak jegyében az apró módosításokból a tájra jellegzetes templom 
alakul, s míg itt találjuk hazánkban aránylag a legtöbb középkori 
részekkel teljes templomot L — addig Udvarhely és Marosszéken a fal
vak templomait igen kis kivétellel a magyarországszerte általános leg
egyszerűbb falusi barokktemplom stílusnak csak ritkán érdekesebb 
csoportjába tartoznak. Azokkal a vonzó, festői részletalakításokkal, 
amelyekről szólottám, ott alig találkozunk. Ez összehasonlításból ki
tűnik, hogy bármily szerénynek is minősítsük a csíki és háromszéki 
táj alakítókészségét, az mégis jelentősebb, mondhatnám bátorsággal 
teljesebb, mint a Hargitán, a Görgényi havasokon túli vidéken. Ennek 
többféle oka lehet, az egyik a nép nagy, szinte végső elszigeteltsége, 
másik az ősi szervezettségben rejlő hagyománytisztelet és az a sajátos 
formálóerő, amely az építészetben is megnyilatkozik.

Mindezeknél fogva szükséges volna e templomok építészetének 
olyat én felvétele és monografikus leírása, amilyent a hazai műemlékekről 
a Műegyetem, Csányi Károly tanszéke kitűnő formában megkezdett 
és a Technika hasábjain közre is adott. Persze kívánatos volna az is, 
hogy az egyes emlékek körüli gazdag helyi hagyományanyagokat is tar
talmazzák e monográfiák, mivel e gyakran felette vonzó regék, mondák 
és krónikái adatok igen sokszor nemzeti értékeket jelentenek a széles 
rétegek számára, — általuk a szerényebb építészeti emlékek is érde
kesebbek és vonzóbbakká válnának. Orbán Balázs Székelyföldje ki
indulópontul szolgálhatna, mert igen gazdag hagyományanyagot tar
talmaz. E monográfikus leírások egybefűzéséből Csík és Háromszék 
olyan helytörténeti leírása kereskedne, olyan útikönyve formálódhatna, 
amely e földnek páratlanul gazdag, mithikus világát új életre kelthetné 
és belevihetné a magyar szellem mai életébe. Az elmúlt, évben megjelent, 
jószándékú, de sovány útikalauzok mellé valósággal odakívánkozik 
Csík és Háromszéknek ez a Pausanias-szerű mithológikus vezetője, 
a magyar szellem új honfoglalásának itineráriuma, tehát egy olyan 
könyv, amely a Székelyföld zarándokait a Székelyföld leikéhez vezetné 
el. Ez a könyv egyúttal arra is hívatott lenne, hogy a tanítók és papok 
kezébe kerülve, a táj népét is ráeszméltesse múltjára, mithikus lelkére. 
A nyomtatott betű varázsa, a fentről jöttnek tűnő megbecsülés eloszlat
hatná azt a közönyt is, amely a táj mesében megnyilatkozó leikével 
szemben már itt is jelentkezni kezd.

Bierbauer Virgil
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TITKÁRI BESZÁMOLÓ A MAGYARSÁGTUDOMÁNYI 
INTÉZETBEN FOLYÓ MUNKÁKRÓL.

Az Egyetemi Magyarságtudományi Intézet 1941 őszén működésé
nek harmadik évét kezdte már el. A két első tanév igazgatói jelenté
seiből kitűnik, hogyan igyekezett a vezetőség az egykor részletesen 
kifejtett programmpontokat a gyakorlatban mind szélesebb s mind 
biztosabb alapokon valóra váltani. Az elméleti programm beható tár
gyalások után született meg s felölelte a magyar néptudomány minden 
ágát — külön volt szó benne például népművészetről, magyar élet
forma-, lelkialkatvizsgálatról, a világmagyarság kérdéseiről, — a gya
korlatnak azonban számolnia kellett anyagi eszközök és munkaerők 
korlátozott voltával, sőt azzal is, hogy mostohább tudományszakokhoz 
hosszú ideig egyáltalán nem kap megfelelő embereket.

A sürgős és valóban keresztülvihető tennivalók csakhamar három 
csoportban, a néptörténet, népnyelvészet és néprajz körül kristályosod
tak ki. Gyűjtő-, feldolgozó- és kiadómunkánk ma is ezeket öleli fel.

Az Ortutay Gyula által szerkesztett Új Magyar Népköltési Gyűjte
mény legutóbbi sikere a könyvnapon megjelent baranyai népmese
kötet volt (Bánó István, Baranyai népmesék, Bp. 1941.) ; kutatóink 
— 5 egyetemi hallgató — azóta az ország több táját bejárták, hogy új 
meseforrásokat találjanak. Rendszeresen folyik a szakprofesszorok és 
Gunda Béla irányítása mellett a Magyar Néprajzi Atlasz gyűjtőmunkája 
is. Itt a néprajzi és művelődéstörténeti értékelésre alkalmas, magyar 
földünk műveltségi területeit és a magyar műveltségi mozgalmakat 
jellemző tárgyi és szellemi jelenségek térképezése a célunk. Az első füzet 
anyaga már együtt van : múlt nyáron 14 munkatárs körzetek szerint, 
700 községben, az ország egész területén dolgozott és a népi teher
hordás anyagát gyűjtötte össze. 9 ösztöndíjasunk a nyár folyamán 
változatos szempontú népnyelvi kutatásokat végzett, 4-en pedig tör
téneti családnévgyűjteményünkbe szolgáltattak forrásadatokat. Ez az 
Onomasztikon valamikor a régi történeti Magyarország minden olyan 
lakójának nevét fogja tartalmazni, akiről írásos emlék maradt, s 
topográfiai és ABC-rendben, etimológiai magyarázatokkal áll majd a 
néptörténet és népnyelvészet rendelkezésére.

Az intézet kiadói tevékenysége az idén elsősorban a nagyközönség
gel való kapcsolat kifejlesztését, a magyarságtudomány eredményeinek 
széles körben való megismertetését akarta szolgálni. «Magyarságismeret» 
című sorozatunknak újabb kötete jelent meg : Erdei Ferenc Magyar 
paraszttársadalma. Az intézet tavasszal rendezett előadássorozata, mely



karácsonykor látott napvilágot (Erdély és népei, szerk. Mályusz Elemér), 
Erdély településtörténetéről s népeinek újabbkori sorsáról, kapcsolatai
ról szól. Inkább szakkörök számára készült «Tanya, falu, mezőváros» 
című sorozatunk második kötete, Áj falu zenei élete (Vargyas Lajos 
munkája), néprajzi és szociográfiai irodalmunk gyarapodása.

Meg kell végül emlékeznünk arról a jelentős szervezőmunkáról, mely 
a Ligeti Lajos ügyvezető igazgató és Pais Dezső, az intézet nyelvészeti 
munkáinak vezetője által október 14—15-ére összehívott Magyar Nép
nyelvkutatási Értekezleten folyt le. Nem kétséges, hogy javaslatai 
minden területen éreztetik majd hatásukat. Az értekezlet összehívása 
abból a célból történt, hogy az országban különféle helyeken folyó nép
nyelvkutató munkálatok résztvevői egymással érintkezésbe léphessenek 
s így egyrészt a területek felosztásával elejét vegyék az erőpazar
lásnak, — egyazon munkába nem kezdenek majd bele többen, egymás 
tudta nélkül — másrészt a csak közös erőfeszítéssel elvégezhető vállalkozá
sokat központilag megszervezhessék. Meghívók mentek tehát valamennyi 
vidéki egyetem magyar népnyelvkutató professzoraihoz, tanársegédei
hez, számos más helyi és távollakó szakemberhez, a Magyar Tudományos 
Akadémiához, a Magyar Nyelvtudományi Társasághoz és az Erdélyi 
Tudományos Intézethez. A három ülésen valóban igen sokan jelentek 
meg s nem hiányoztak egy meghívott intézmény képviselői sem. Az elő
terjesztett határozati javaslatokat a részletes vita során hozzátoldott 
kiegészítésekkel egyhangúan elfogadták. Felosztották mindenekelőtt az 
ország területét a négy egyetem népnyelvkutatói között, bizottság 
útján gondoskodtak az anyagi és munkaerők előteremtéséről, majd a 
«mit és hogyan gyüjtsünk?» alapvető kérdéseit tárgyalták pontonként, 
részletesen. A közös gyűjtés tárgyai elsősorban vegyes népnyelvi szöve
gek lesznek, melléktermékei pedig egy új magyar tájszótárhoz és gram
matikai gyűjteményhez fognak adatokat szolgáltatni. Tervbevették a 
várvavárt magyar nyelvatlasz elkészítését i s ; a részleteket bizottság 
fogja kidolgozni. Megállapodtak a gyűjtők kiképzése, az anyag egységes 
rendezése és kiadása, valamint a hangjelölés nehéz kérdésében is, nem 
tévesztve szem elől utóbbinál tudományos megbízhatóság mellett a 
bonyolult jeleket nem ismerő nagyközönség érdekeit sem. A legközelebbi, 
Debrecenben tartandó értekezlet már bizonyosan számos szép eredmény
ről számolhat majd be.

Maksay Ferenc.
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I

A MAGYAR CSODASZARVAS-MONDA.

Eredetmondája minden nemzetnek van és azt kegyeletes hagyomány
ként tiszteli. Nem kérdi, mennyi benne a valóság és mennyi az őshomályba 
vesző képzeleti elem ; amilyen formában fennmaradt, olyan ereklyének 
tekinti változatlanul. Még a mai kijózanult világ, ha talán nem is tuda
tosan, de kiérzi belőle a benne lappangó összetartó, egybeforrasztó erőt.

A mi eredethagyományunk, a Csodaszarvas mondája, egyebekben 
sem áll mögötte a többi nemzetekének ; sem formában, sem tartalomban 
nem fogyatékosabb, sőt hiteles történelmi részletek dolgában gazdagabb 
sok más ősmondánál.

Ezt a nevezetes jellemvonását mindjárt itt az elején ki kell emelnem, 
hogy hazai fontossága az olvasóban tudatossá váljék és hagyományun
kat kegyeletes nemzeti emléknek tekintse.

A monda aktái.
Eredetmondánknak hazai legrégibb feljegyzése egy XIII. századi 

krónikában : Kézai Simon mester hún-magyar gestaszövegében maradt 
ránk. Kézai IV. Kun László király udvari titkárja volt, előszava szerint 
fejedelme kívánságára foglalta írásba nemzete történetét 1280 táján. 
A magyarok történetét ő is — mint akkoriban minden krónikás a maga 
históriai elbeszélését — a Bibliában emlegetett babilóniai nyelvzavarral 
kezdi s onnan indítja el saját nemzete történetét. Kézai némi előre- 
bocsátott bibliás szövegrészlete után a 3. fejezetben kezdi meg a magya
rok történetét mindjárt a Csodaszarvas mondával.

Kézai (lib. I. cap. 3.) szövege szerint :
«Ménróth az óriás (fejedelem) a babilóniai nyelvzavarodás meg-* 

történte után Eviláth földjére költözött, melyet akkortájt Persis tarto
mányának neveztek és itt feleségétől, Eneetől, két fia született, ú. m. 
Hunor és Mogor, ezektől származnak a hunok vagy (és?) magyarok.1 
Az óriás Ménróthnak azonban, úgy beszélik, Eneen kívül még több 
felesége is volt, akiktől Hunoron és Mogoron kívül több fia és leánya 
is származott. Ezen gyermekei és ezek ivadékai a Persis tartományát 
lakják, termetükre és színükre a húnokhoz hasonlítanak. Minthogy

1 Akkoriban az egymásnak ellentmondó hagyományok nem különböztet
ték meg tisztán a két népet. A húnt vagy egyenes ősnek tekintették, vagy leg
közelebbi vérrokonnak. A későbbi krónikákban mindenütt «és»-t találunk.
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Hunor és Mogor Ménróthnak elsőszülött fiai voltak, atyjukétól külön 
sátorban laktak.

Történt pedig egy alkalommal, hogy vadászni mentek. A pusztában 
egy gímszarvas (szarvastehén, ünő) bukkant fel előttük s amint menekült 
előlük, a maeotisi ingoványokba üldözték. Ott aztán végképpen eltűnt 
szemük elől, úgy, hogy hosszasabb keresés után sem birtak ráakadni 
semmiképpen. Végre is, mikor az ingoványt keresztül-kasul barangolták, 
úgy találták, hogy az alkalmas nyájak táplálására. Visszatértek tehát 
atyjukhoz és amint beleegyezését megnyerték, minden jószágukkal 
egyetemben a maeotisi ingoványok közé vándoroltak, hogy ott meg
telepedjenek. Maeotis vidéke Perzsia tartományával határos ; egy igen 
szűk gázló leszámításával minden oldalról tenger zárja körül; folyó
vizei egyáltalán nincsenek, de bővelkedik fűben, fában, szárnyasban, 
halban és vadban. A ki- és bejárás nehezen megy.

Mikor aztán a maeotisi ingoványok közé telepedtek, öt esztendeig 
ki sem mozdultak belőle. Amint azonban egyszer a hatodik esztendőben 
elkalandoztak, egészen váratlanul Belár fiainak gyermekeire és feleségeire 
akadtak, amint éppen férjeik nélkül táboroztak a pusztában és sebes 
vágtatva mindenestől a Maeotis ingoványai közé ragadták őket. Törté
netesen Dulának, az alánok fejedelmének két leányát is ezen gyermekek 
között kapták, ezek egyikét Hunor, a másikat Mogor vette feleségül. 
Ezen asszonyoktól származnak a hunok vagy (és?) magyarok vala
mennyien» . . .

Amint itt Kézai elmondja, ugyanúgy marad fenn nálunk a monda 
a következő századok történelmi műveiben, alig néhány lényegtelen 
eltéréssel. Kálti Márk barát Képes Krónikájában (1350) csak színesebb, 
dramatikusabb az előadás (Arany «Csodaszarvasának» forrása), tartalmi
lag pedig azonkívül, hogy a nők a pusztában «a kürt ünnepét» ülték 
és bűbájosságot tanultak, mi lényegeset sem ad hozzá ; Thuróczi tör
ténelmi művében (Mátyás király idejében) a testvérek «ikrekként» szere
pelnek, stb.

Történészeink a múlt század eleje óta aszerint, amint rideg okirat
szerű adatokat sorolnak fel, vagy népszerűbb elbeszélő előadás a céljuk, 
mondánkat vagy hallgatólag mellőzik, vagy ha nem, vele kezdik hagyo
mányos formában a nemzet történetét.

Kézai latin szövege nyomtatásban először 1782-ben jelent meg 
Horányi Elek kiadásában s azóta a külföld historikusai is foglalkoznak 
vele. Ezek álláspontja mondánkkal szemben éppúgy, mint egyéb hagyo
mányaink dolgában, ridegen elutasító. Puszta, később kitalált meséknek 
mondják, amikből a történelemnek mi haszna sincs. Kritikájuk idővel 
egyre élesebb hangot vált, a Bach- és Schmerling-korszak idején (1850— 
1867) ellenszenvük tetőfokra hág s elfogultan magyar-ellenes színezetet 
ölt. Thunmann, az erdélyi szász Eder és Schlőzer, a tót Szklenár, az orosz 
Karamzsin e szempont hangadói, kiknek érveit komolyabb alapon, de 
hasonló ellenszenvvel Roessler Robert foglalta össze (Rumänische Studien.
i871)* , ,

Abból az alapfelfogásból indultak ki, hogy az egykor Ázsiából nyu
gatra özönlött barbár vad hordák (a IV. sz. végétől a IX-ik sz. végéig}
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nem hozhattak onnan keletről magukkal semmilyen kultúrát. Ami tehát 
e félezer év alatt, sőt később is e nemben a magyarságnál található, az 
már itt Európában eltanult puszta kölcsönvétel. Szerintük a tudomány
nak ki kell mutatni ez átvételek forrását, vagyis ahol magyar-hagyo
mányokkal egyező európai emlékeket találunk, ott az átvétel világos 
(pl. Krimhield csatája, Berni Detre, Etzelburg—Buda neve), ahol 
pedig ilyen azonossággal nem találkozunk, azok a részletek a magyar 
anyagban a nemzeti barbár gőg kitalálásai s minthogy a túlnyomó 
többség ilyen, az egész magyar hagyomány komolytalan, hivalgó lele
ménynél nem tekinthető egyébnek.1

Nálunk ugyanekkor nyelvünk rokonsága kérdésében folytak szen- 
vedelmes viták. A nyelvvel együtt a téma magában foglalta a magyar
ságnak faji hovatartozását is. A finn-ugor származás elméletének védői 
(Budenz, Hunfalvy Pál és társai) szemben álltak az ó-török teória 
(Vámbéry csoportja) híveivel s ezért krónikás hagyományaink azon 
részét, amely kétségkívül újgur, hún és bolgártörök rokonságú, tehát 
nem finn-ugor, száműzték fejtegetéseikből, mint tőlünk idegen elemeket. 
Ez a felfogás önként átvezette őket a külföldi magyar-ellenesek táborába, 
így aztán a következő évtizedekben azzal a különös jelenséggel talál
kozunk, hogy hazai tudósaink javarésze külföldi mintára a hiperkritika 
tagadó szemszögéből nézi és ítéli meg ősi emlékeinket. Mindahányat 
későbbi időkből származó átvételnek, könyvmondáknak minősítik, 
amelyek a magyarság lelki világának tulajdonát sohsem képezhették 
(főképp Riedl Frigyes és a szélsőnyugatos Király György). A magyar 
szempontot velük szemben Szabó Károly, Nagy Géza, Thury József és 
még néhányan képviselték az akkori köztudat szerint nem kellő súllyal 
és hatással; romantikus magyarkodóknak nézték őket, s ez a vélekedés 
átment róluk a közvéleménybe is. A hivatalos tudományos fórumok 
szintén inkább az elítélő szempontúakhoz csatlakoztak, közöttük tör
ténészeink, akiknek egynémelyike ezt az álláspontot ma sem adja fel 
szívesen.

A jelen század elején az akkor rendkívül fellendült nyelvészet 
munkásai voltak az elsők, akik arra eszméltek, hogy Árpádkori króni
káinkban található hely- és személynévformák hangtanilag híven 
tükrözik a középkori, feljegyzésük idejebeli szóalakokat ; hogy tehát 
azok nem lehetnek későbbi csinálmányok, mint ahogyan azt a hiper
kritika rájuk fogta. Lassankint a hitelesség és megbízhatóság jelei egyre 
szaporodtak, más tartalmi elemekre is kiterjedtek ; úgy, hogy az emlé-

1 Hogy e tetszetősnek látszó elmélet mennyire téves feltevésen alapul, a 
kevésbbé tájékozottak kedvéért mellékesen meg kell itt említenem, hogy azóta 
ennek éppen ellenkezője bizonyult valónak. Hogy csak a berlini archaeologiai 
múzeum igazgatójának, L e  C'o^-nak megállapításaira hivatkozzam, aki a X X . 
század első évtizedeiben Ázsia közepén végzett ásatásairól (turfáni expedíciók 
feltárásai) készült beszámolóiban és utazási műveiben (pl. Auf Hellas Spuren. 
1926. 97. 1.) nyomatékosan kijelenti, hogy a húnok Ázsiából magasabb kultúr- 
fokon jöttek át Európába, mint amilyen színvonalon ugyanakkor a nyugati 
germán törzsek állottak. Á nyugati tudós körök tiltakozásai ellenére állítása 
azóta ismételten beigazolódott.
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keknek ma már nemcsak jól értesültsége, de közléseik hűsége is szinte 
kétségen felül áll. A megítélés e viszontagságain ment keresztül a «Csoda- 
szarvas mondája» is. A sokat rágalmazott Kézairól ma szintén meg van 
állapítva, hogy értesülései visszaadásában megbízható, hogy a mi 
mondánkat is híven közölte ; nem tett hozzá, el sem vett belőle, amit 
róla ö maga forrásokból és hallomásból megtudott.

Felmerül a kérdés : honnan vette Kézai a Csodaszarvas mondáját? 
Historikusaink egyértelmű felelete rá még manapság is, hogy a gót 
Jordanes latin történelmi művének a hónokról szóló részéből, ahol a 
csodaszarvas-monda már megtalálható (szerzője Kr. u. 550 táján írt). 
Kézai kétségkívül ismerte Jordanest, krónikája más helyén is merít 
belőle. E szerint egy 700 évvel korábbi forrásból vette át a Csodaszarvas 
történetét, amiből nyilván azt is kiolvashatónak vélték, hogy króni
kásunk idejében a monda még nem lehetett ismeretes a magyar köztudat 
előtt. Ez volt historikusaink felfogása a legújabb időkig.

Hóman Bálint nemrég e témakörről beható tanulmányt tett közzé : 
«A magyar-hón hagyomány és a hón monda» címen (Budapest, 1925.). 
Már nem osztja az általános maradi felfogást. A hón emlékek túlnyomó 
részéről vallja, hogy hazai tudatunkban megvoltak. Mondánkkal bőveb
ben nem foglalkozik, maga is a szöveget Jordanesből át vettnek tekinti, 
de aztán fölteszi a kérdést : «Honnan került e monda a magyarokhoz, 
keletről hón őseinktől, vagy a nyugati kereszténységtől, ennek meg
állapítása az ethnologusok feladata» (65. 1.). Szinte egyenes felszólítás 
az ethnologusoknak, köztük nekem is, a hozzászólásra. Hóman valóban 
mindazt a kikövetkeztető munkát elvégezte, amit történelmi módszeré
vel és anyagával a kérdésről elmondani lehetett. De éreznie kellett, hogy 
a mondával kapcsolatos problémákat a maga írott adataiból nem sikerül
het teljesen tisztáznia. Azt is tudta, hogy a mondakutatás tudománya 
nem annyira a történelem, mint inkább az ethnológia, főként annak 
egyik ága : a folklore feladata. Ennek más módszerek, más feldogozás- 
módok, gazdagabb analógiák állnak rendelkezésére, mint a történelem
nek. Ez a studium nem írott emlékeket vesz alapul, hanem közszájon 
élő vagy élt hagyományokat boncol, melyekről csak elvétve, vagy 
egyáltalán nem maradt fenn írott emlék ; hisz az ilyen írásos említés 
azokban a régi időkben puszta véletlen dolga ; a legtöbb akkori jelen
ségről nem maradt írásos feljegyzés. A historikus pedig csak az írásban 
maradt anyaggal dolgozván, kellő adatok híján nem férkőzhetik a 
mondák olyan rejtett vonásainak feltárásához, amikről írott tanúvallo
más nem beszél. Kérdés most már, van-e módja erre a folklórénak?

Az ethnológia, előző kutatások tapasztalatain indulva, bölcsen 
tudja, hogy a mondák keletkezésének és kialakulásának általában 
hosszú előtörténete van. Nem egyszerre, kerek egészükben pattannak 
elő, mint az olvasó ma gondolná, hanem apróbb, már előbb ismert 
részletek mozaikjaiból rakódnak hosszabb idő alatt össze. Ha mondát 
boncol a kutató, ezekre az alkotó elemekre külön figyelmet kell fordí
tania. Ezek összerakódásának módjából tűnik ki, mit akart vele a vég
leges forma összeállítója elérni, honnan vette, mi volt a célja velük, 
mit és hogyan akart vele magyarázni? Ez apró mozaik elemek legtöbb-
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szőr roppant régiségűek s többnyire valamely ősi hitvilág egykori alkotó
részét képezték. Idővel aztán, évszázadok, sőt évezredek alatt a kultúra 
haladásával e régi primitív hitvilágok átalakultak, elmosódtak, szét
hullottak ; a részletelemek komoly hitbeli súlya elveszett, de életben 
maradtak emléktörmelékei önálló kis epikus egységek alakjában az 
emlékezetben ; ám akkor már összefüggés nélkül, chaotikus össze
visszaságban. Mint ilyen gyökértelen kis részletmotívumok azután, 
akár csak a kémia elematomjai, alkalmasak voltak új kombinációkra, 
csoportokba tömörülésekre. Ily módon keletkeztek ez elemekből idők 
múltával a mi meséink és mondáink. I tt is lassú fejlődést kell föltételez
nünk. A kombinálgatás eleinte nyilván gyarló kísérletekben nyilvánult 
meg, s ezek később, mint kevésbbé tetszetősek kivesztek az emlékezet
ből ; viszont a sikerültek, a fontosabbnak tetszők kiválasztódva meg
maradtak, hagyományos formát öltöttek s mint az emberiség szórakoz
tató beszédtárgyai, életben vannak nagyrészt napjainkig.

Mese és monda nagyon kevéssé különböznek egymástól. Kialaku
lásuk folyamata azonos. A mondának komolyabb hitele van mégis, mert 
benne valamely hős neve, az eset helyének megjelölése, valami az illető 
népre döntő sorsfordulat emléke van belefonódva, tehát elhitető reáliá
kat tartalmaz, míg a mese puszta képzeletcsapongásból áll reális mag 
nélkül. A Csodaszarvas tipikus monda. Meg van benne jelölve a pontos 
helyszín (Maeotis), a népnevek, valamint a nőrablás ; mithikus csoda
jelenség csak a szarvas megjelenése, csalogatása és eltűnése.

Ha ezek után hagyományunkat részeire bontjuk, az elemek szét
választása önként adódik :

I. A két hősi testvér vadászatra indulása (akik idővel két élő nép 
ősei lesznek).

II. Kaland a Csodaszarvassal és az új haza felfedezése.
III. Nőrablás a pusztában.
Lássuk, vájjon a Kézai forrásának tartott Jordanesben mindezek 

megvannak-e? A VI. sz. közepén élő gót püspök, aki népe történetét 
írta meg («Getica»), gyűlölettel beszél a húnokról, mert népét legyőzték, 
behódoltatták, részben tovább nyugatra vándorolni kényszerítették. 
A húnokról szóló részt azzal kezdi, hogy ez a «vérengző, pogány nép a 
szármát pusztákon tanyázó alirumnáktól (ádáz boszorkányoktól) és az 
ott velük élő ördögi férfiszellemektől származott» J majd így folytatja :

«A húnok tehát, akik ilyen eredetűek, megérkeztek a gótok határai
hoz. E vad nép, amint Priskos történetíró mondja, a Maeotis tó túlsó 
(t. i. keleti) partján tanyázott, csupán vadászattal és semmi más munká
val nem foglalkozott, hacsak azzal nem, hogy amikor néppé növekedett, 
rablásaival és portyázásaival a szomszéd népek nyugalmát zavarta. 
E nép vadászai, amidőn szokásuk szerint a belső Maeotis partján vadász
zsákmányt kerestek, észrevették, hogy hirtelen egy szarvasünő tűnt 
fel előttük, amely a tóba behatolva, majd előre haladva, majd megállva 
utat (gázlót) mutatott nekik. Követve az állatot, a vadászok gyalog 
átkelhettek a Maeotis tavon, amelyet pedig járhatatlan tengernek vél- 1

1 Jordanes: (Mon. Gerra. Auct. antiquiss. V. i. p. 89—90).
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tek. Amidőn ez ismeretlenek előtt a skytha föld (a nyugati parton) fel
bukkant, a szarvas eltűnt. Azt hiszem, hogy ezt ama szellemek, akiktől 
származtak, a skythák (gótok) iránti gyűlöletből cselekedték. Azok 
pedig, akik egyáltalán nem tudták, hogy a Maeotison túl más világ is 
van, elbámultak, látván a skytha földet és a milyen leleményesek voltak, 
azt vélték, hogy isteni erő mutatta meg nekik az azelőtt teljesen ismeretlen 
utat. Visszatértek övéikhez, elmondták a történteket, dicsérték Skythiát 
és rábírva népüket, azon az úton, melyet a szarvas útmutatása révén 
megismertek, Skythiába siettek»... Eddig tart az idézet.

Ha ezt a szöveget összevetjük a Kézaiéval, kitűnik, hogy úgy a 
névvel említett két testvér fejedelemfi és a tőlük származott két nép 
említése, valamint a nőrablás (tehát I. és III.) nincs meg benne. Ezeket 
tehát Kézai innen nem vehette! Nevezetes azonban, hogy Jordanes a 
fenti szövegben Priscos rhetorra, mint forrásra hivatkozik. Priscosról 
pedig közismert dolog, hogy résztvett egy Attilához küldött követség
járásban a bizánciak részéről 448 táján. Útját Bizánctól leírta a nagy 
barbár hódító akkori székhelyéig, mint részletes beszámolójából kitűnik, 
a Tisza és Maros összeszögellése környékéig. Priscos nevezetes művéből, 
sajnos, csak töredékek maradtak ránk, bár ezek a legfontosabb részeket 
foglalják magukban. Megismerjük belőle tartózkodásukat Attilánál, 
ennek udvari életét, a húnok ceremóniás szokásait, a nagy ünnepi 
lakomát, végül diplomáciai tárgyalásaikat. Még az ott hallott mondákról 
is megemlékezik ; leírja az «Isten kardja» feltalálásának történetét és 
az aquileiai gólyamondát. Hogy föl jegyezte a Csodaszarvas történetét 
is, bár ez a rész az ő fogalmazásában nem maradt ránk, Jordanes fenti 
hivatkozása szerint kétségtelen.

Mindebből az az egy nevezetes tény állapítható meg, hogy Attila 
udvarában a Csodaszarvas mondáját már ismerték s így Priscosnak 
módjában állt azt ott feljegyezni. Csak az nem derül ki az eddigiekből, 
hogy Priscos a két vadásztestvért s a tőlük származó két népet (I. elemet) 
megemlítette-e vagy sem? Éppúgy a nőrablás (III. elem) epizódját is. 
Mert ezek, mint láttuk, megvannak Kézaiban, de hiányoznak Jordanes-, 
bői. A Priscos-szöveg vonatkozó része, mint említettük, elveszett! Sze
rencsére azonban módunkban van más oldalról hiteles tudomást szerez
nünk róla. Akadt u. i. még valaki, aki akkor (a VI. sz.-ban) kivonatolta 
Priscost, még amikor iratai teljes egészükben megvoltak ; ez Cesareai 
Prokopios, a bizánci Belizár hadvezér személyi titkárja, aki «Iötoqixov» 
c. műve VIII. könyvében ír a gotokról és hónokról. A ránk vonatkozó 
részt, mint kiadója: Mommsen előszavában kimutatta, Prokopios. 
ugyancsak Priscosból merítette, úgyhogy ilyképp Jordanes kivona
tolásának megbízhatósága ellenőrizhető. Ébből t. i. nyomban kiderül, 
hogy Priscosnál az I. elem is megvolt, míg Jordanes ezt elhagyta, 
vagy ami még valószínűbb, ellenszenvében átírta a pusztai boszor
kányokra.

Prokopios az illető helyen előbb arról beszél, hogy egy hún király
nak két fia volt : Utigur és Kutrigur, kiktől az utigur és kutrigur népek, 
származtak. (Akkor természetesen még magyarokról nem lehetett szó, 
még előmagyarokról sem!) A nevek bizánci görög elírás nyomát mutatják
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mint Németh Gyula jeles könyvében : a «Honfoglaló magyarság kiala
kulása» Bp. 1930.90—91.lapokon megállapítja,a nevek eredeti formája: 
utugur és kutugur bolgár-török nyelvű nevek és jelentésük : 30 törzs 
és 9 törzs. Ugur vagy Ogur a volgai bolgár nyelvben törzset, nemzetséget 
jelentett. Benne lappang a magyarok Ungar elnevezése is, szláv nazális 
átvételben. Utugur és Kutugur elnevezések ikerszók, mint a magyar 
Hunor és Magyar.

Prokopios ezután így folytatja A «Hajdanában a hunoknak, akiket 
akkor kimmeriaiaknak neveztek,1 2 nagy csapata tanyázott a vidéken 
(a Maeotis keleti oldalán), nem érintkeztek azokkal az emberekkel, 
akik a tónak és az onnan való kifolyásnak a másik (nyugati) oldalán 
laktak, mert sem át-nem keltek soha a vízen, sem nem is sejtették, 
hogy az átgázolható. A legkönnyebb dologtól féltek, mivel azt soha 
meg nem kísérelték és az átkeléssel soha nem törődtek. . .  Azt mond- 
ják, ha igaz szó, hogy idők múltával a kimmériaiak közül az ifjak 
vadászattal töltötték az időt s egy előlük menekülő szarvasünő be
ugrott a vízbe. Az ifjak pedig akár becsvágyból, vagy vetélkedés 
okából, akár valami isteni hatalom (szellem) kényszerít ette őket, 
üldözőbe vették a szarvast, és nem hagyták abba a kergetést, míg 
csak vele együtt el nem érték a túlsó partot és ott az üldözött vad, 
bármi volt is, tüstént eltűnt. Azt hiszem, hogy csak azért tűnt ez 
itt föl, hogy az itt lakó barbárokra bajt hozzon. Az ifjak vadá
szata nem járt hát sikerrel, de harcra és zsákmányra adott alkalmat. 
Amilyen gyorsan csak lehetett, visszatértek az ősi földre és az összes 
kimmériaiaknak hírül vitték, hogy a víz járható. Magukhoz véve 
fegyvereiket, habozás nélkül egész népükkel átkelve, a túlsó parton 
termettek»...

Prokopiosnál tehát már megvan az I., de hiányzik a III. (nőrablás) 
rész. Az I. ily kép feltétlenül megvolt forrásában Priscosban is,, ahonnan 
Prokopios az egészet merítette. Ezzel az I. ügye tisztázva lenne. De itt 
ismét felmerül egy újabb bökkenő ; az t. i., hogy Kézai igen valószínűen 
nem tudott görögül, s így Prokopiost nem ismerhette. Amint u. i. Kézai 
gestája előszavában külföldi forrásait felsorolja^ azok közt görögnyelvű 
író nincs ; csak Josephus Flavius, de ez Kézai korában már latin fordí
tásban is rendelkezésre állt ; Kézai szövegében itt-amott előforduló 
görög elnevezések is el vannak torzítva. Kézai első (I.) mondaelemének 
eredetkérdése tehát voltaképp ezzel sincs megoldva, pedig ez a monda 
legfontosabb része, amelyre eddig a kutatók kellő figyelemmel nem 
voltak. Ez a rész t. i. benne az igazi eredetmonda, amely ősi ázsiai 
maradvány-emléket tartott fenn ; t. i. az ott időtlen idők óta szokás
ban volt «kettős fejedelmi rendszer» emlékét. Erre itt mondái fontos
ságánál fogva ki kell térnünk.

1 (ed. H a u ry  I I .  503— 505. 11. A görög szöveget közli m ég M oravcsik  G yula, 
az E . P h ilo l. K özlöny, X X X V II I .  évf. 4. füzetében .)

2 K im m eria  a  K u b án -fo lyó  to rk o la tá n a k  v id é k e ; k im m eria i B osporus váro sa  
K eres ; k im m eria i te h á t  az i t t  lak ó  húnság .
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A kettős fejedelm i államrendszer.

Már láttuk előzőén, hogy egy-egy nép keretén belül itt-amott 
egyidejűleg két uralkodó fejedelemfit találunk, ugyanolyant, mint 
amilyen Attila és Buda (s elődjeik : Ruas és Oktar) a hűn mondákban. 
Eszünkbe juthat az is, hogy az Árpádházi királyok alatt az uralkodó 
rendesen az ország egy harmadát öccsének adja, hogy azt kormányozza. 
Újabb kutatások (nálunk Németh Gyula, Alföldi András) még érdeke
sebb eredményre jutottak : a kettős uralkodó testvérek u. i. nemcsak 
az ismert esetekben fordulnak elő, de az összes eddig ismert ó-török és 
volga-bolgár népeknél megtalálhatók, mint hagyományos államszerve
zeti forma. Ugyanazt a nyelvet beszélő, együtt élő, közös egységű 
nomád törökös népeknél u. i. mindenütt két (rendesen testvér) uralkodó 
kormányoz egyidejűén. Ez már Menandrosnak feltűnik, aki majdnem 
ugyanezt mondja, mikor az utigur és kutrigur egységes népekről beszél. 
Szerinte : «Ezek együtt laknak, egy nyelvet beszélnek, közös eredetre 
mennek vissza, mi sem különbözteti meg őket egymástól, mégis ketté 
osztottan vannak szervezve.»

Abul Gházi Bahadur, Közép-Ázsia XV. századi historikusa említi, 
hogy az egykori ujgur király birodalmán két fia : Tartar és Mungl 
osztozott, kiktől a tatár és mongol népek eredtek. Egy másik ujgur nép
törzs is feloszlott onujgur és tokuzujgur két félre (io törzs és 9 törzs). 
A karakirgizek és kazakkirgizek (fekete és fehér kirgizek) a megkülön- 
bözetetést nemezruhájuk színe szerint is jelzik ; Radloff leírása igazolja, 
hogy ez a kettősség náluk máig megvan. Castrén a sortatár oknál ugyan
csak megtalálta a múlt században. Néha elmosódik a kettősség : a 
kalmüköknél pl. Bergmann csak azt találja, hogy a nép egyik részét jobb
nak hívják a másikat balnak. Ilyenek az ismeretes fekete és fehér kunok 
is. Az orchoni feliratokon (pl. Baján Cur sírfeliratán rovásírással) ugyan
csak több példa van rá az alt áj i népek történetéből felsorolva ; Rasid 
Edinnél szintén. Mindezekből tényként megállapítható, hogy az ázsiai 
törökös (altáji) törzsek, kisebb csoportjaik éppúgy, mint nagylétszámú 
népeik, egyaránt e kettős, különös beosztás rendjét követték. Nevezetes 
és külön kiemelendő, hogy nem oszlottak sehol több ágra, mindenkor 
csak ketté voltak oszolva.

Feltűnő e mellett még az is, hogy a két csoport nem szokott egy
forma létszámú lenni: az egyik nagyobb (ez a főcsoport), a másik 
kisebb. Fenti példáink mind erre vallanak. Áz usszún nép két uralko
dója e miatt : 1. a nagy Kumbi, 2. a kis Kumbi. Nyugati törökös törzsek
nek van nagy kagánjuk és mellette kis kagánjuk. Sőt a bizánci források 
Árpád mellett Kurszánt említik meg, mint egyidejű ifjabb fejedelmet. 
Hazai történeti emlékeink nem szólnak róla, lehet, hogy elhallgatták, 
de a törvényszerűség érvénye szerint a bizánciak értesülésének helyes
nek kell lennie.

A kettős uralkodás rejtélyes jelenségének magyarázata itt nem 
tartoznék mondánk fejtegetésének szorosabb feladatai közé. De csak 
látszólag. Voltakép ez adja meg a hagyomány históriai perspektíváját, 
eredetmondánk hovatartozását. De azért is foglalkozunk vele, mert a
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megfejtés feladata épp ránk, ethnologusokra tartozik; feleletet rá 
sajátos szakunknál fogva nekünk kell megadnunk. Ez a kicsinyben, 
nagyban egyaránt kivételes államforma, amely úgy látszik csak a közép
ázsiai (altáji) ó-török népfajoknál bocsátott gyökeret és semmiféle más
fajú népnél különben nem találkozunk vele ; épp szokatlanságánál 
fogva már előbb fölébresztette a kutatók figyelmét itthon éppúgy, mint 
külföldön. Bármily kivételesnek, sőt természetellenesnek látszik is, 
ősréginek és társadalmilag lényeges okának kellett lennie, ha már a 
nagy altáji népegységen belül valamennyi ujgur-török törzsnél és nem
zetségnél kimutatható. A fejtegetők a magyarázatot a totem (állatős) 
egykor elterjedt hitvilági rendszerében keresik feltett totemoszlódás 
alapján. Föltevésüknek, szerintem, nincs meg a kellő valószínűsége. 
A primitív népeknél található totemjelek, főkép bőr-tattauálásokon, a 
már meglévő megosztottságnak külső jelei csupán, s így szükségkép a 
kettősség utáni későbbi alakulat vagy esetleg összefonódása két egymás
tól független, de egyidejű társas jelenségnek.

Valami mélyebb, a népegység belső életébe vágó, ősi ok után kell 
kutatnunk. S itt rábukkanunk a primitív társadalmak sajátságos nősü- 
lési jogrendjére. Törvényszerű jelenség a primitív népek életében, hogy 
míg a földmívelő, egyhelyben lakó ősállapotú törzsek endogam család- 
rendszert követnek, vagyis a férfi telephelyén, véregységén belül választ 
nőt magának, vagy ha matriarcha családformában élnek, úgy a nő még 
inkább törzsbeli származású; addig minden nomád, állatlegeltető, 
állandó hajlékkal nem bíró nép exogam közösségben é l ; vagyis nem a 
maga törzsén belül nősül, hanem kívülről, idegenből hoz nőt magának. 
Megszerzi vagy rablás útján (mint Hunor és Magor) vagy vásárlás 
útján.

Képzeljük el az ilyen nomád berendezésű törzs életét több évezred
del ezelőtti időkben : Az emberiség akkor még összehasonlíthatatlanul 
gyérebb sűrűségű volt. Nagy lakatlan területek választották el a szór
ványos, egymástól idegen telepeket. Életadottságuk is úgy hozta magá
val, hogy nyilván szerettek olyan helyen tartózkodni, ahol messze 
földön egyedül voltak ; nem kellett támadástól, megrohanástól félniök, 
a természet helyi adományait is maguk zsákmányolhatták ki. E miatt 
gyakran kellett előfordulnia annak a helyzetnek, hogy magányosságuk
ban megfelelő nőket idegenből nem tudtak szerezni. Ez a tarthatatlan 
állapot érlelte ki bennük idővel az egyedüli megoldást, hogy a maguk 
népegységét formailag ketté osztották, valamely rokonra vagy öcsre 
bízva a másik fél fölött az uralkodást. Belekapcsolódott ez egyúttal a 
majd mindenütt megtalálható totemrendszerükbe (más-más állatős 
tisztélete), amelynek rajzát arcukon, karjaikon jelvényül viselhették, ami 
az elkülönülést látható jelben is mutatta rajtuk. A kiinduló pont azon
ban kétségkívül az exogam szokás volt, ahol most már az egyik fél
csoportból a másik vehetett nőt és viszont ; ezzel nem az ő csoportja- 
belit vette el, formailag tehát exogam házasságot kötött. Az ilyen szokás- 
hagyomány rendkívül szívós életű szokott lenni. Törvénnyé rögződik, 
s később vagy olyan esetben, amikor már nem is lenne szükség rá, vakon 
követik a? utódok, mint őseiktől örökölt megmásíthatatlan szokásfor-
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mát. így terjedt nyilván el az összes törökös törzsek közt, bizonyára az 
egyik törzs kezdeményezéséből. Melyik kezdte s mikor, soha ki nem 
derü l; bár az is lehetséges, hogy még abban az ősprimitív időben kelet
kezett, mikor az egész törökség egyetlen kisebb méretű népegységet 
képezett s a kettős beosztást úgy hozta magával, mint közös nyelvét 
is. De mindez már ethnológiai probléma s. témánkat közelebbről nem 
érinti.

Visszatérve feladatunkra és összefoglalva az eddig elmondottakat, 
azt találtuk, hogy ahonnan Kézai a két vadászó fejedelemfi adatát 
merítette, az a hely az ismert forrásokból nem derül k i : Jordanes nem 
említi, Prokopiost nem ismerhette, a kettős megosztottság oka és miben- 
éte az ő korában rég el lehetett mosódva, Kézainak már nem lehetett 

tudomása róla ; kétségtelen viszont, hogy valahonnan vette (s nem maga 
találta ki, mint ahogy Király György egyszerűen ráfogta) és pedig oly 
helyről, ahol a szarvaskalanddal s esetleg a nőrablással már egybeolvadt 
formában találta meg. Erre még vissza kell térnünk, midőn a monda 
másik két alkotó elemét (II. és III.) megtárgyaltuk.

A szarvaskaland (II).
Mondánk középponti epizódja a testvérek szarvasűző vadászata. 

Ama félbarbár időkben az emberiség legfőbb foglalkozása kétségkívül 
a táplálékszerző vadászat volt s az érdeklődés minden népnél elsősorban 
feléje fordult. Erre vallanak az ősemberinek nevezhető korból fenn
maradt barlangrajzok és festmények, melyek túlnyomó többségben 
állatelejtő mozzanatokat örökítettek meg. Ezért találunk oly tömegével 
régi mondahagyományokat is, amelyek vadászzsákmány ejtésének külön
féle, legtöbbször misztikus módjáról szólnak. Valóban a mi szarvasmon
dánkkal rokon, hozzá hasonló történetek, a világnak szinte minden 
népénél előfordulnak. Az eredet kérdésének megoldását a változatok e 
tömege megnehezíti s még ha mindazokat kirekesztjük is, amelyekben 
nincsen misztikus, csodás elem, még mindig marad fölös számmal adalék, 
amelyben ez a rokonvonás is megtalálható.

Már régebben emlegettek a kutatók egyes ó-görög mondákat, 
amelyek a mienkkel rokonnak mutatkoznak s ennek alapján a hún mon
dát az ó-görögből voltak hajlandók származtatni, tekintettel kivált arra, 
hogy ez volt az első kultúrnép, amellyel a húnok Európába jövet ethni- 
kailag érintkeztek. Herakles 12 munkája közül a harmadik szerintük 
több vonásban emlékeztet a miénkre. Ennek tartalmát Apollodorus1 
így adja : «A nagyerejű hősnek harmadik feladatul királya, Eurystheus 
azt tűzte ki, hogy hozza el élve a kerynintusi szarvastehenet hozzá 
Mykenaebe. Az ünő Artemis szentelt állata volt, ezért nem volt szabad 
sem megsebezni, sem elejteni. Herakles egy álló esztendeig üldözte, végre 
a holtrafáradt állat az Artemision hegységen át az arkadiai Ladon 
folyóhoz jutott e l ; itt sikerült az állatot átkelés közben elfogni s úgy 
vitte vállán királyához. Artemis istennő el akarta tőle védettjét venni,

1 B ibi. I I .  81.
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de ez királyához utasította» ..  Néhány vonáson kívül (ünő üldözése, 
vízen átkelés) a monda korántsem tekinthető közel rokonnak, közvet
len átvételről pedig szó sem lehet. De vannak az ó-görög hagyományok
ban töredékek, amelyekből változatok ágaztak ki, s ezek között nem 
egy közelebb állhatott a hűn történethez. Maradt egy variáns P indar os- 
nál (oi. III. 25. s köv. 11.), ahol Artemis maga szerelemre lobban Hera
kles iránt, átváltozik szarvastehénné s a nagyerejű hőst vízen át csalo
gatja maga után ; a túlsó parton, már Artemis birodalmában (a túl
világon) Herakles utoléri, mire az istennő visszaváltozik eredeti alak
jára s itt, otthonában kiszemelt hősét szerelmesen fogadja. Közel áll 
ehhez Argos és Sol mondája (Hyghi. Fab. 205.), valamint Zeus és Tay
gete története (Pindaros, u. o.)1

Bármiként is, közvetlen átvétel formájában az ó-görög hagyo
mányból a miénk azért mégsem kerülhetett át. Tudjuk, hogy Attila 
idejében Priscos tanúsága szerint mondánkat a húnok már ismerték 
(448-ban) ; az is ki van mutatva, hogy a hún nép 374 körül bukkan 
fel Európában ; a közbülső rövid idő alatt (70 év) a folytonos hadakozás 
közben köztük és a görögök közt meghittebb ethnikus érintkezés nem 
állhatott elő, nem lehetett alkalom mondahagyományaik kölcsönös 
kicserélésére ; az pedig teljesen kizárt dolog, hogy a húnok saját eredet
mondájukat innen idegenből kölcsönözték volna. A mi szarvasmondánk 
hamisítatlan keleti vonásokat visel magán. A vadászok kettősségét, 
ha más nevekkel is s a tőlük származó két nép motívumát keletről 
kellett magukkal hozniok ; a szarvasüldözés is nyilván előfordulha
tott náluk előző hagyományaikban, esetleg más beöltöztetésben. 
A kettőt aztán a maeotisi átkelés valósággal megtörtént mozzanatához 
fűzve, a szóbeszéd mondaalkotó eljárása szerint a régi hagyományt 
és az új esetet egybeolvasztották. Mindez okból úgy a hazai, mint a 
külföldi kutatók részéről hangoztatott ó-görögből származtatást téves 
feltevésnek kell minősítenünk.

Hazai magyarázóink elméleteinek teljessége kedvéért meg kell még 
említenünk, hogy akadt egy-két hazai historikus, akik egy későbbi 
magyar krónikás jelenet (1074 körül) visszavetítésének tekintették a 
maeotisi eredetmondát ; vagyis ezzel tudatos krónikás csinálmánynak 
minősítették hún mondánkat ama későbbi adalék mintájára. E későbbi 
eset t. i. a következő : Az Árpádházi fiatal Salamon királynak rokonai
val, a hercegekkel (Géza és László) való viszálykodása idején Kálti 
Márk képeskrónikája (1358) szerint legendás csodaesemény történt. 
Midőn u. i. kenyértörésre került köztük a dolog és kétfelől a hadak las
san Mogyoród felé vonultak, a hercegek a Duna könyökénél (Vác) tar
tottak haditanácsot. László ekkor látomást látott, amire bátyját figyel
meztette, mert ez nem látott semmit. . «És amikor ott állottak Vác 
táján, megjelent nekik egy szarvas, agancsa telve égő gyertyákkal és 
futni kezdett előttük az erdő felé s azon a helyen, ahol most a monostor 
van, megállóit. És midőn a vitézek rányilaztak, a Dunába vetette magát 2

2 L . M oravcsik  G yu la  : A csodaszarvas m ondája  a b izánc i írókná l. E gy . 
P h ilo l. K özi. 1914. 280., 333.
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és többé nem látták. László ekkor így szólt : «Bizony nem volt ez szarvas, 
hanem égből küldött istenangyala. És azért állott meg, hogy megmutassa 
a helyet, ahova a szent szűz egyházát építsük és nem máshová.»

Mondakialakulásokban általános tapasztalat, hogy ú. n. visszavetítés 
a legritkább esetek közé tartozik, s az is csak akkor fordul elő, amikor 
a két hagyomány rendkívül szoros rokonságot mutat, ha szinte meg
ismétlései egymásnak. Ez pedig a mi esetünkre egyáltalán nem illik. 
A váci epizódban nincs gázló, nem ünő a megjelent állat, hanem agan- 
csos hímszarvas, nem üldözik, nem viselkedik csalogató módon, szóval 
a leglényegesebb vonásai hiányoznak az állítólag «mintául szolgáló» 
történetnek. Vonatkozásba hozni a kettőt ezenkívül már azért sem lehet, 
mert az európai keresztény mondavilágban számos, a maeotisi hagyo
mánnyal sokkal szorosabb hasonlóságú példát is ismerünk, amik mintául 
szolgálhattak volna a mi szarvasepizódunknak. Mi több, ezek legendá
riumokban és krónikás iratokban az állítólagos visszavetítő előtt, ha 
nem is mind, de közülük számosán ismeretesek lehettek ; tehát ha vissza
vetítés történt, az inkább ezek egyikéből, semmint a váci epizódból 
történhetett volna meg.

Hogy e közel rokon esetek közül csak néhányat említsünk : Toursi 
Gregoriusnkl (540—94) az maradt fenn, hogy amikor a Merowing család
ból származó I. Chlodwig Alarich ellen vonul (496) : «seregével a Vienne 
folyóig ért, de nem tudott semmi módot, hogy a folyón hogyan kel
hessen át, mert a víz a sok esőtől nagyon meg volt dagadva ; éjjel Isten
hez fohászkodott, mutasson neki valahol gázlót, ahol átkelhetne. Erre 
kora reggel megjelent egy csodálatos nagyságú szarvasállat és szeme 
előtt az Úr parancsára a vízen átgázolt. Látta ebből Chlodwig, hol lehet 
neki hadával átkelnie». A Karlamagnus Saga (cap. 52.) szerint Nagy 
Károly égi bíztatásra nagy sereget gyűjt és Hispániába indul a pogány 
szaracénok ellen. Útjában a Gironde folyóig jut, ahol nem talál se hidat, 
se hajót. A király imádkozik segedelemért s íme fehér szarvas indul előt
tük neki a víznek s az átkelő helyet ezzel megmutatja. 1 Nagy Károly 
fennmaradt legendái és mondái között különben ez a motívum igen 
gyakran ismétlődik. Pl. itáliai háborújában is az Alpokon átvivő hágót 
fehér szarvas mutatja meg neki. A Majnán hasonló átkelés történik s 
azóta nevezik ezt a helyet Frankfurtnak (frankok-gázlójának). Az 
aacheni kénes forrásokhoz ugyanúgy egy cerva vezeti vadászatában a 
császárt, ott veti meg alapját a híres notredamei monostortemplomnak. 
(Az 1165-i Eginhard-féle Vitában a 774. évhez.)

A későbbi Graelent, Lanval, Guingamor, Guigemar, Tyolet lova
gokról szóló hősi énekekben (ú. n. chansons de geste-kben) ugyancsak 
megtaláljuk a monda közelrokon szerkezeteit ; éppígy beiktatva Artusz 
király asztalkörének mondatömegébe.2 Szinte elképzelhetetlen tehát, 
hogy a XIII. századi magyar krónikás ezek egyik-másikáról ne bírt volna 
tudomással. S ha már vissza akart származtatni, ne ezek egyikét tartotta

1 G asto n  P a r i s :  H is to ire  p o é tiq u e  de C harlem agne, 2. k iad . 1905. 261. 1.
* M indezek ta r ta lm i ö sszeá llítá sá t 1. C. P s c h m a tt m u n k á já b a n  : D ie Sage 

von  d e r verfo lg ten  H in d e . G reifsw ald . 1911.
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volna szem előtt, hanem az ezeknél sokkal kevésbbé rokon váci esetet. 
Egyáltalán a váci legenda és a hun csodaszarvas között genetikus kap
csolat egyébként is teljesen kizárt dolog.

Mindezek összefoglalásából az az egy világosan kitetszik, hogy a 
középkori irodalom egész folyamán a mondái kalandsorozatok vál
ságos fordulatain szabadító vagy legalább segítő szerepben számtalan 
helyen megjelen a misztikus szarvas. De vonásai mások, mint a mi maeo- 
tisi szarvasunk. Alakja nyugaton már igen korán vallásos, keresztény 
egyházi színezetet öltött ; égi követként jelentkezik, mintegy isteni 
akarat beavatkozását jelenti és szándékait hajtja végre. Kolostor
alapításokban a hely kijelölése van rábízva, mint a paderborni híres 
szent Meinulf legendában (Aa. SS. okt. III. 211.), vagy nálunk az emlí
tett váci monostor alapítása történetében, de számos más helyeken is. 
Másik fontos eltérő vonás, hogy e nyugati hagyományokban a misztikus 
állat szinte kivétel nélkül agancsos fejű hím szarvas.

E keresztény mondalegendák őserdejében külön változattípus az, 
ahol nem mint égi megbizott jelen meg, hanem maga Krisztus ölti fel 
a szarvas jelképes alakját. Ilyenkor különös ismertető jelekkel van fel
ruházva ; mindig hímszarvas, agancsai hegyein lángocskák égnek, a két 
agancs közén fehérfényű kereszt világít, szőre aranycsillamú ; akinek 
megjelenése szól, azt elcsalja társaitól s midőn már az illető egymaga 
üldözi, megfordul és emberi hangon szól hozzá. A mondatípus legtel
jesebb alakja a Piacidus—Eustachius legendában maradt fenn (Aa. SS. 
szept. VI. 124.). A hivatalos legenda szövege a VII. század óta példát
lan népszerűségűvé lett azáltal, hogy felvették az ú. n. példagyűjte
ményekbe (exemplumokba). Ezek nagyrészt egyházi szent történetekből 
álló gyűjtemények, amelyek arra szolgáltak, hogy a XI. század óta 
egyre fontosabbá váló misei prédikációk belőlük merítsék morális, vagy 
dogmatikus fejtegetéseikhez az illusztráló példa-történeteket. Ezek a 
példák világították meg a járatlan hívő hallgatók előtt a több-kevésbbé 
elvont egyházi fejtegetések tanulságait. Képzeletizgató, érdekes tör
ténetek voltak; céljuk Szent Domokos szerint nevelő hatású tartalmuk 
mellett, a prédikációk alatt már-már elbóbiskoló naív hívők figyelmé
nek ébrentartása volt.

A középkor folyamán e gyűjtemények legnevezetesebbjeiben meg
találjuk a Placidus-Eustachius legendát. (Arany legenda, Gesta Romano
rum, etc.) A mi szar vas jelenetünk a legendának legelején van ; ez a 
csodatörténet legrégibb része, amihez később kalandos, különös epizó
dok fűződtek, javarészt spanyol mór-arab közvetítéssel keleti eredetű 
perzsa-arab forrásokból. Mindez kedveltségét, elterjedt voltát teszi 
nyilvánvalóvá. A vonatkozó részt gr. Haller János Gesta Romanorum 
fordításából idézem (A «Hármashistória» középső részében. Kolozsv. 
1695. CX. példatörténet. Űj kiad. 314. s köv. 11.) : «Thrajanus Császár
nak volt egy Plácidus nevű Generálissá, aki kegyes és irgalmas ember 
vólt, de a bálványoknak tisztelője... Ő irgalmasságára tekinteti lévén 
Istennek, az igasságot megakarta mutatni néki. Egykor midőn vadászni 
ment volna, talál egy sereg szarvasra, mellyet űzőbe vévén, egyik szarvas, 
a többi közzül leg-nagyobb ki-szakad, a szolgák mind a seregszarvas
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után tartanak. Plácidus pedig egyedül veté magát a nagy szarvas után» 
ki egy igen nagy erdőre vezeti. . .  Azonban a szarvas egy kőszikla tetőn 
meg-megállapodik, kire nézvén Plácidus a szarvai között lát egy keresz
tet, a napnál is fényesebbet s azon Chrisztus képit. Meg-meg szólal a 
szarvas és mond : Oh Plácide, mit üldösz engem! . . .  Én vagyok a Chrisz
tus. .. Ezeket hallván Plácidus, a földre borulva mond : Elhiszem Uram, 
hogy Te vagy, aki mindeneket teremtettél. Kinek felel az Úr : Ha hi- 
szesz, menny bé és a város püspökje által kereszteltessél m eg.. . » stb. 
így is történik s ezzel méltóvá lesz arra, hogy Jób összes szenvedéseit 
végig élje s ezáltal érdemessé váljék a boldogok jövendő életére.

Hogy mennyire bevésődött e krisztusi monda jelenet a középkori 
hívők emlékezetébe, talán más se mutatja jobban, mint az, hogy nekünk 
magyaroknak egy különös, igen régi népszokásunkba is utat talált. 
Az u. n. regölés (regös énekek előadása) népi hagyományaink egyik leg
rejtélyesebb je. Hazánk két szélső pontján volt még legutóbb is élet
ben, sőt egyes helyeken ma is űzik : a csíki székelységben és nyugaton 
Zala és Vas megyében. Karácsony másnapján esténként járnak a falu 
legényei, néhol már csak iskolásgyermekei, házról-házra. Kint, beköszön
tés előtt, a velük hozott láncokkal, fazékkal és szörtyögővel1 lármát 
csapnak, majd énekbe kezdenek s megkérdik, bemehetnek-e «regölni». 
Ahol beengedik őket, énekszóval köszöntik a gazdát és házanépét. 
Ez első énekrész tartalma jókívánságok felsorolása a jövő esztendőre 
(ez a rész elárulja, hogy a szokás voltakép Űjesztendőt-köszöntő s csak 
később tevődött át karácsony másnapjára : István protomartir név
ünnepére, mikor is e házaló szokás összekeveredett a betlehem járással). 
A második ének az ú. n. összeregölés nótája, amely a jövő évre a falu 
leendő párjait «regöli össze». Harmadik s ez „a sorrendben többnyire 
középhelyre kerül, egy ezektől tartalmilag különálló, sajátságos ének, 
amely kapcsolat és bevezetés nélkül ezzel kezdődik :

«Amott kerekedik j Egy sebes folyóvíz —
Annak partján vagyon | Egy szép kerek pázsit —
Azon legelészik j Csodafiúszarvas,
Csodafiuszarvasnak j Ezer ága-boga —
Ezer ága-bogán | Ezer misegyertya —
Gyújtatlan gyulladék j Oltatlan aluvék».

Ezt a töredékes formát majdnem valamennyi szöveg ismeri. (124 
drb. van belőle összegyűjtve a Kisfaludy-társaság Népköltési Gyűjte
ménye IV. kötetében, 1902. ; közülük 52 épebb, a többi töredék roncs). 
A teljesebbek még tudják hozzá a következő részt.:

1 B őrre l b e k ö tö tts z á jú  n ag y o b b  bögrével v ag y  köcsöggel, am ibe  fen t a  
b ő rö n  ly u k  v a n  ü tv e  s a b b a  p á lca  s z o lg á l; en n ek  ki- s b eü tö g e tésév e l re k e d t, 
b rum m ogó , szö rtyögő  h a n g o t ho zn ak  lé tre . A fu rcsa  han g szerrő l régebben  a z t  
h it té k , hogy  p o gány  em lék  s az  ú. n . sam án d o b  m a ra d v á n y a  ; ez azo n b an  n y il
v á n  tévedés, m e r t egész n y u g a ti E u ró p á b a n  el v an  te r je d v e  ; n ém etü l «B rum m 
to p f  »-nak h ív ják .
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«Noha kimennél, uram, Szent István király 
Vadászni, madarászni,
De ha nem találnál sem vadat, sem madarat,
Hanem csak találnál Csodaszarvasfiút :
Ne siess, ne siess, uram Szent István király,
Az én halálomra.
Én sem vagyok vadölő vadad,
Hanem én is vagyok az atya. Istentől 
Hozzád küldött követ».

S erre következik különféle módosulásokkal az előbbi szövegrész 
az ezer ágbogú aganccsal, ágain ezer misegyertyával... stb. A Szent 
István királyt emlegető rész elhomályosult népi ferdítés az eredeti: 
boldog, István martir helyett, amelynek naptári ünnepén, karácsony 
másnapján a szokást tartják.

Általában nagy -probléma nemcsak a szarvasepizód belekerülése 
e különös karácsonyi énekes szokásba, de a regölés egész szokása maga 
is. Kétségtelen, hogy a regösének eredetileg betlehemeseink «Krisztus 
születését» tárgyaló misztériumával nincsen genetikus összefüggésben, 
csak később került át az egyidejűség révén egy-egy vonás amabból 
emebbe és viszont. Az előforduló köszöntések és jókívánságok arra 
vallanak, hogy a szokásnak egykor újévi házaló kántálásnak kellett lennie, 
amit a szöveg számos helye világosan elárul, ahol a kívánságok mellett 
az új-esztendőt sűrűn emlegetik. De hogy Krisztus szar vas jelenete 
miként került bele e tőle teljesen elütő naptári szokásba, arra igen bajos 
magyarázatot találnuhk. A regös énekeket a velük foglalkozók meg
kísérelték vonatkozásba hozni bizonyos hazai kereszténység előtti po
gány hagyományokkal. A beköszöntéskor felhangzó nagy lárma (lánc
csörgés, fazékzörgetés, a szörtyögő brummogtatása) szerintük a sámánok 
csörgős táncára emlékeztet, a szörtyögő a sámán dobra, a Krisztus
epizód a mi keleti csodaszarvasunkra. Tüzetesebb vizsgálat azonban 
mindé feltevésnek ellentmond. A regöséneknek mi köze sincs pogány 
emlékeinkhez ; a csodafiúszarvas tiszta keresztény egyházi legenda és 
pedig kétségtelenül az Eusztáchius tipuscsoportba tartozó jelenet, ennek 
egyszerű beiktatása a kántáló szokásba. A csodafiúszarvas nyilvánvalóan 
a fiú isten : Krisztus; agancsa ágain az ezer mise gyertya egyházi meg
jelölés. Eredetileg általában minden újévi köszöntés latinból eredő 
keresztény jellegű és európaszerte bevett állandó szokás volt, keleten 
és a pogányságban nyomát hasztalan keressük.

Ha ezután az európai népek e fajta újévi köszöntő szokásai között 
széjjelnézünk, a miénkhez legközelebb állónak találjuk a francia köznép 
$zintén ősi «guill’an neuf» újévi házaló kántálását. A lármás csörgetés, 
a köszöntés nagyotmondásai és ebben a háziak sorra vétele, példálózás 
a várható jutalomról (ami élelmiszerből á l l ; pénz még nem szerepel) ; 
végül a házbeli eladó lány vagy legény számára kiszemelt jövendőbeli 
emlegetése (az összeregölés) a franciában mind egyező mozzanatok, 
míg a többi európai népeké lényegesen más szerkezetű. Fölmerül persze 
a kérdés, hogyan juthatott e távol nyugati szokás népünkhöz, mikor a
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közbülső németség ebben a formában nem ismeri? Ám ennek is van némi 
joggal feltehető megfejtése. Az Árpádok alatt, mint újabban kiderült, 
kultúránk mélyreható francia befolyásnak volt alávetve ; királyaink 
onnan nősültek s a fejedelmi házból való feleségek teljes udavartartást 
hoztak magukkal; a köznép közé pedig az ugyanakkor onnan telepített 
szerzetesrendek (ciszterciták és premontreiek, majd a kolduló szerzetek) 
hozták be a maguk mesterségbeli (kertész, földmíves) kultúráját. Rövide
sen e kolostorok százai lepték el a hazai tájakat ; mezei, kerti munká
jukba bevonták a környék magyar népét. Álig lehet kétséges, hogy az 
újévi szerencsekívánás házaló szokása, a regölés, szintén ezektől a 
francia szerzetesektől származhatott át hozzánk, ahol az otthoni szokást 
népünk között is elterjesztették. Az is felvethető, hogy a középkori 
francia legendák és epikus énekekben oly sűrűn szereplő krisztusi szarvas 
is esetleg ez úton került bele újévi regös kántálásunkba, függetlenül a 
mi keleti csodaszarvasunktól. Regölő szokásunknak e krisztusi szarvas 
epizódjáról még csak annyit, hogy az Eusztáchius-jelenet idővel (XV. sz.) 
áttevődött a vadászok védőszentjére : Szent Hubertusra ; mindkét alak 
szenvedélyes vadász s a két szent névünnepe egymás mellé esik a nap
tárban. (nov. i. és nov. 2 ; 1. Aa. SS. VII. 836.)

Azt a régebben hangoztatott feltevést tehát, hogy a húnok csoda- 
szarvas mondája európai eredetű, itt lakó népek valamelyikétől vették 
át, már föntebb láttuk, mint elfogadhatatlant, a lehetőségek közül ki 
kell kapcsolnunk. A mienknek feltétlenül keletről kellett származnia, 
amit elárul a két testvér-részlet a tőlük eredt népekkel (felosztásunkban
I. sz.), amely törökös népek között keletkezhetett csupán. De volt-e 
ily epikus mag : csalogató szarvas, amely új telephelyet mutat, vízen 
vezet át, stb. a keleti mondakincsben? Vagyis élt-e náluk előzetesen ilyen 
elgondolás, ami a máeotisi átkelés reális esetében e történeti eseményre 
magyarázatul rá volt alkalmazható? Vagy : ha nem élt, vájjon erre a 
nekik szokatlan esetre megfejtésül találták-e ki? A feltett előző, ősi 
mondának nem kellett új hazát mutatónak lenni; itt főalak a szarvas
ünő, amely tudatosan csalogatja üldözőjét és valahova elvezetni akarja. 
Amint elvonatkoztatjuk a mi szószerinti esetünktől és népek története 
bevezetése helyett egy vadász esetévé egyszerűsítjük, ami kezdetlegesebb 
forma s eredetinek valószínűbb a két testvér szerkezeténél, a motívum 
alapjellege némikép módosul. I tt egy vadászt egy ünő vonz, csalogat 
maga után s minthogy ez tündéri nőstény állat, szándéka nyilván a 
vadász férfit magának megnyerni, saját otthonába csalogatni. («Vízen 
túl» ősi primitív felfogás szerint a. m. a túlvilágon, szellemek birodalmá
ban). Ez annyira kézenfekvő varians, hogy külön, önállóan is előállha
tott, nemcsak keleten, hanem, mint láttuk, tényleg kialakult az ó- 
görögöknél is (Artemis Herakles hőst akarja így magának megnyerni).

Üjhazába vezető tündér-állat helyett, amivé esetleg a húnok tették, 
egyszerű mithikus szerelmi esetre kell következtetnünk, mint a monda 
ősi magvára. Meg kell gondolnunk, hogy a keleti anyag úgy ez esetben, 
mint általában, igen csekély felgyüjtésű. Míg Európában a változatok 
százai állnak rendelkezésünkre, keleten meg kell elégednünk esetleg 
egy adattal, amely legalább annyit elárul, hogy ott is ismerték. Ilyen
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adat nemrég tűnt fel. (1. Kerényi Károly a «Népéletiben, 1930. évi) 
A Kelet nagy mesegyűjteményei közül a perzsa eredetű «Ezeregy nap» 
második keretes elbeszélése tartalmazza : «Ruzvancsád király és Sah- 
risztáni hercegnő történetét». Voltakép csak a keret tartozik ránk, 
annak is csupán első része s mert ez a részlet amolyan bevezetés-féle, 
senki sem vetett rá eddig kellő ügyet, nem tekintették önálló egésznek.1

El van benne mondva, hogy Ruzvancsád király kíséretével vadá
szaton van. Csodálatos szép fehér tíwJszarvas bukkan fel előttük s mind 
utána erednek. Üldözésük hiábavaló, mert az állat hihetetlen gyorsaság
gal egyre jobban távolodik tőlük, végül szemük elől eltűnik. A vadászok 
nyomon követik s messzebb újra megpillantják, amint egy tó szélén 
fáradtan pihen. Az üldözés zajára a csodaállat felriad s friss szökéssel 
a tóba ugrik, ahol ismét eltűnik. Hasztalan várják, hogy felbukkanjon. 
A királynak gyanúja támad, hogy nem egyszerű állattal van dolguk, 
valami tündér (dzsann) lehet, aki meg akarja őket tréfálni. Kíséretét 
elküldi s vezirével ketten a tó szélén maradnak, várva a jelenés újabb 
feltűnését. Abban a tudatban, hogy kalandjuknak még nincs vége, 
az éjjelt is ott töltik s reggelre a tóparton pazar palota áll előttük. Bent 
kápráztató pompa, fényes cselédség s a nagy teremben trónon csoda
szépségű nő, aki eléjük jön s elmondja nekik, hogy ő a szellem-király 
leánya, aki úton van, mert világot akart látni. Megvallja őszintén, hogy 
útja közben láthatatlanul megpillantotta kísérete élén az ifjú uralkodót 
és őt szemelte ki jövendőbelijének. Ezért változott át szarvasünővé és 
csalta maga után a királyt. Rögtöni nászukat azonban közbe játszó 
események megakadályozzák (ezek a keretes elbeszélésekben szokásos 
közbeszúrt külön kis történetek), de végül egybekelhetnek.

A perzsa gyűjtemény történetei nagyrészt hindu (szanszkrit) ere
detűek, de van közöttük néhány közép-ázsiai, tibeti elbeszélés is.1 2 Az idé
zett történet szintén innen való, vagyis forrása ótörök eredetre vall. 
Beletartozik tehát abba a hagyománykincsbe, amellyel a húnok és egyéb 
rokonnépek rendelkeztek s ahova a mi csodaszarvasmondánk is tartozik.

Ázsiai mondákban és mesékben fölötte gyakori elem a hősnek, sőt 
mellékszemélyeknek alakváltoztatása. Lépten-nyomon más élőlénnyé 
alakulnak át szükség és tetszés szerint. Sosem lehet tudni, vájjon egy 
újonnan megjelenő valaki mögött ki rejlik valóban. Mesék és mondái 
történetek keleti eredetét majdnem ez a sajátosságuk árulja el. Míg az 
európai csodatörténetekben az alakváltozást csak mástól, idegentől eredő 
elátkozás hozza létre, a keletiekben az illető maga képes átformálódni 
saját akaratából. Ez az egyéni transzformáció legtöbbször abban nyil
vánul, hogy az illető valamely állatalakká változtatja magát. (Meséink
ben egyszerűen a fején «átbukik», keleti mesékben hasonló kifejezés 
jel i az alakváltozást). Ez oly könnyen megy, mintha csak másik emberi 
alakot váltana. Az ősprimitív felfogás, amely szoros kapcsolatot lát 
ember és állat között, itt e vonásban maradt meg legtovább. E hősökben,

1 P é tis  de la  C roix fo rd ítá sa  «Les m iile e t  un  jour» 171 0 -b ő l; új k iad ása  F . P . 
G reve tő l az In se l V erlagban . 1925. I. k ö t. 68— 76. 11.

2 L . P . E rn s t  b ev eze tésé t az In se l V erlag  I . k. e lején .
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a történetek vezéralakjaiban, mindig valami misztikus erőhatalom lap
pang ; sohsem közönséges földi emberek, mintegy állandóan utalnak 
származásukra, a primitív hitvilágból való egykori szellem-alakjukra. 
Innen a misztikus erejük az állattá átformálódásra. Az egykori mithoszi 
alakokról táplált hit világi felfogás később már csak mint tündérekről, 
szellemekről, többé nem isteni, csak csodalényekről tud és rögződik 
meg a történelmi idők felfogásában. Az a kor, amely a mi monda- 
szarvasunkat létrehozta, ezt az állatot (s mögötte lappangó tündérnőt) 
már nem tekintette világot mozgató isteni lénynek, hanem ezek és az 
ember közt elhelyezkedett, de még régi csodahatalommal rendelkező, 
nem képzeleti, de valóságos szellemi lénynek hitték, aki magasabb 
küldetésből vezeti át a megjelölt népet eddig nem sejtett új hazába.

Mindezek szerint a szarvaskaland (II. rész.) szintén kétségtelenül 
keleti eredetűnek bizonyul.

Nőrablás a pusztában; (III).
Ez a része eredetmondánknak voltaképp alig tekinthető mondának ; 

benne t. i. csodás elem egyáltalán nincsen, hanem az egész száraz referá
tum formájában ránk maradt históriai emlék. Benne Belár lányai vannak 
említve s ez a «Belár» név a rendes hangfejlődésnek megfelelően Bolgárt 
jelent, tehát azt a népet, amellyel a magyarság évszázadokon át szoros 
szomszédi érintkezésben volt és tőle nyelvünk szinte ioo-ra menő gazda
sági kultúrszót kölcsönzött. A Dula alán fejedelem pedig, akinek két 
lányától mondánk a hún és magyar nemzetet származtatja, a történelem
ből ismert hitelesen létezett alak, aki ott a szomszédságban uralkodott.

Történetíróink már régebben is, de kivált a millennium idején, 
mikor a honfoglalás korszakát tüzetesebben kezdték tanulmányozni, 
ama sejtésüknek adtak kifejezést, hogy a meglévő középkori gesta- 
történeteink (Anonymus, Kézai, stb. — t. i. ez a helyes elnevezés és nem 
«krónikák», mint szokás szerint nevezni szokták) előtt már igen korán 
kellett lenni egy összefoglaló magyar történeti műnek, amely a meg
lévők közléseit már jórészt magában foglalta s amelyet ap új kutatók 
«Nemzeti Krónikának» neveztek el. A históriai mű nem maradt ránk, 
s csak ama fennmaradt gesta-művek szövegeiből következtethetünk 
rá, amelyek szerzői egymás művét nem ismerve, szószerint egyező rész
leteket tartalmaznak. Ilyen helyek csak közös forrásból állhatván elő, 
a közös forrás az egykor megvolt Gesta Hungarorum lehetett csupán. 
Hóman Bálintnak van egy jeles szövegkritikai tanulmánya, amely a 
közös helyek s az összes akkori külföldi művek alapján rekonstruálja 
ennek az ősgestának feltehető tartalmát.1 A csodaszarvas mondát Hóman 
nem említi, hogy vájjon benne volt-e vagy sem, tekintettel jelzett föl
fogására, amely szerint mondánk Kézai-beli forrását Jordanesben téte
lezi fel. Hogy megvolt-e ez ősmagyar történeti műben mégis, nem 
dönthető el.

1 A S zen t L ász ló -ko ri G esta  H u n g a ro ru m  és X I I — X I I I .  század i leszárm a- 
zói. 1925. M. T . A kad . k iad v .
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Az a nyílt kérdés, melyet elől, a források összehasonlításánál fel
vetettünk, hogy vájjon Kézai honnan merített, ott oly formát öltött, 
hogy Jordanesből nem, mert Kézai többet tud, mint feltett forrása. 
Prokopiosból sem, mert ő maga nem tudott görögül, most harmadiknak 
a Nemzeti Krónika járul ezekhez, amelyről voltakép mit sem tudunk ; 
ha benn volt is, nincs módunkban Kézaival összevetni. Ily módon szöveg- 
kritikailag a forrást kimutatni nem áll hatalmunkban. Azonban minden 
jel arra vall, hogy a kérdésre megvan a felelet egy negyedik forrásban, 
abban, amit a historikusok nem szoktak tekintetbe venni. Ez t. í. az 
akkori, Kézai idejebeli köztudat, amely íratlanul, szájhagyományként 
tarthatta életben eredet mondánkat. Kézai egyhelyen el is árulja ezt 
a forrást. Mindjárt a mondánkra tartozó rész elején Hunor és Magor 
testvérek említése után így folytatja : «Az óriás Ménrótnak azonban,1 
úgy beszélik (perhibetur), Enéen kívül több felesége is vo lt...»  stb. 
A középkori és a későbbi latin historikusok, ha nem írott adatból meríte
nek, hanem hallomásból, mindig azzal jelzik, hogy «fertur», «narratur», 
«perhibetur». Ez a közbeszúrás szinte mentségükül szolgál, hogy az illető 
helyet latin, hiteles szöveg nem ismeri, de beszélnek róla, a köztudat
ban él.

Már pedig, ha a közszáj Kézai szerint ilyen mellékes körülményről 
is tudott, (hogy más feleségektől még több gyermeke volt), feltétlenül 
tudnia kellett az összefüggés többi, fontosabb részéről is. Ez a mellé
kesnek tetsző, de sokat mondó önvallomás szintén a mellett szól, hogy 
Kézai idejében, sőt tőle visszafelé a múltba méginkább, eredetmondánk 
a csodaszarvassal és nőrablással a magyaroknál élő hagyomány volt, 
beszéltek róla az akkori írástudatlanok: a nép fiai és az énekmondók. 
Kézainak e szerint csak ez lehetett a közvetlen forrása, amelynek hitelét 
szemében a Jordanes rokonhelye is csak megerősítette.

Solymossy Sándor.

1 M. F lorian. Fontes dom. II. 55.
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BALASSI BÁLINT ISMERETLEN LEVELEI.

A kiváló történetkutató, Ortvay Tivadar már régebben felhívta 
a figyelmet arra, hogy Besztercebánya levéltára Balassi-leveleket őriz, 
sőt mind az öt levél rövid kivonatát is közölte figyelmeztető cikkében.1 
Ezek az érdekes okmányok mai napig sem kerültek nyilvánosságra, sőt 
Dézsi Lajos Balassi-kiadása számára sem tudta megszerezni őket és 
Ortvay Tivadar regestáival kellett megelégednie.

Most a besztercebányai levéltár igazgatója, Kiszely Károly gróf 
Zichy István kérésére lefényképeztette és szíves készséggel e sorok írójá
nak rendelkezésére bocsátotta ezeket a tiszteletreméltó írásokat.

A levelekből új fény derül Balassi Bálint bizonyos életviszonyaira : 
így elsősorban arra a szíves kapcsolatra, mely Besztercebánya bírájához 
és városi tanácsához fűzte Liptóújvár urát. Míg Zólyom és Selmecbánya 
tanácsával több ügyben összerúgta a patkót, Besztercebánya nagyhírű 
és tisztes elöljáróival — legalább is a levelek tanúsága szerint — mindig 
a legmelegebb viszonyt tartotta fenn ; meghívja húgai esküvőjére, be- 
ajánlgatja védenceit, szívességre kéri, békés egyességet ígér, ha emberei
vel valami baj van : semmi nyoma annak a fölényes hangnak, amit pél
dául a Selmecbányái tanácsai szemben használ, mikor a bányabíró legé
nyének megfenyítéséért gyűlik meg vele a baja.

Besztercebánya igen művelt luteránus német polgári város volt 
Balassi Bálint idejében. Hanyatlása és eltótosodása csak a század vége 
felé kezdődik, amikor a Fuggerek bizonyos intézkedései folytán a bányák 
elhanyagolódnak és a német lakosság lassan visszavándorol Német
országba.1 2

Egyik levelét Balassi Bálint így írja alá : «tamquam alumnus vete
ranus». Ez az aláírás már ezelőtt is ismeretes volt s belőle Dézsi Lajos 
arra következtetett, hogy a magyar költő «Besztercebányán tanult, 
vagy a város előmozdította tanulását». Az utóbbi feltevés természetesen 
feltétlenül elvetendő, hiszen a gazdag Balassi Jánosnak nem volt szük
sége arra, hogy fiát egy polgári város ösztöndíjjal segélyezze ; meg azóta 
a nürnbergi levél is előkerült, mely szerint apja a nagy német luteránus

1 Századok, 1875., 119. 1.
2 Besztercebánya tö rté n e té t m egírta Jurkovich  Em il : B esztercebánya 

szabad királyi város m onographiája, 1930. A százíves nagy és jeles mű azonban 
kéziratban  m arad t és a M agyar N em zeti Múzeum k éz ira ttá ra  őrzi. A lábbi ad a 
ta im  m ind e m unkából valók.
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emporiumban taníttatta fiát. De az előbbi feltevés, hogy Bálint a kitűnő 
hírben álló besztercebányai plébánosi iskolában is tanult, nem vet
hető el teljesen, még ha az aláírásból — mely közönséges nyájas 
udvariassági formula is lehet — nem is lehet erre sok valószínűséggel 
következtetni.

Jurkovich Emil kutatásai óta az iskola története egészen világosan 
áll előttünk, és még ha Balassi Bálint nem ott kapta is latin műveltsége 
elemeit, hanem csupán Bornemiszától és nürnbergi preceptorától, nem 
érdektelen azt a műveltségi kört megismerni, ami a Bálinttal baráti 
viszonyt fenntartó polgárvárosból feléje áramlott.

Bornemisza Péter 1564-től 1571-ig volt Balassi János házánál, a 
nürnbergi tanulmányút pedig az 1565 év végén kezdődik Bálint számára.

Már pedig 1566-ból való az a tanterv, melyet Freundt Mátyás, a 
Teschenből jött rektor, a neuburg-zweibrückeni fejedelemség egyházi 
és iskolai szabályzatából készített a besztercebányai iskola számára, 
s mely tulajdonképpen módosított másolata a wittenbergi tanrendnek. 
r 574-ig volt érvényben ; tehát ha Bálint Nürnberg után Besztercebá
nyára került iskolába, éppen ennek a tantervnek szellemében kapta latin 
retorikai kiképzését.

Az első osztályban íráson és olvasáson kívül Donatus nyelvtanát 
és Cato disztichonait tanulták s naponta két latin szót írtak füzetbe 
jelentéssel együtt, hogy megtanulják.

A másodikban Aesopus meséi, Erázmus De civitate morum című, 
műve, a német Camerarius (Koch) Praeceptái, vagyis retorikai leckéi 
(Elementa rhetoricae)és Terentius vígjátékai voltak a programmon.Came
rarius művében például az aenigma-műfajra tömegesen idéz példákat- 
többek között Aesopusból.

A harmadikban Vergilius, Sallustius, Cicero epistolái, vagy a De 
amicitia és a De senectute voltak soron, a latin nyelvtanon és etymologiai 
tanulmányokon kívül. Délután prozódiát tanítottak, Ovidius pontusi 
leveleit magyarázták, majd a német humanizmus nagy mesterének, Eoba- 
nus Hessusnak keresztény heroidáit olvasták (Az Ür Jézus Szűz Máriá
hoz, Mária Magdolna Krisztushoz, Mária Jánoshoz, Lydia Pálhoz, Erzsé
bet Keresztelő Jánoshoz, Thais Paphnutiushoz, a rabnak mondott Egy
ház Lutherhoz, stb.), Stigelius iskolai elégiáit (Elegiae scholasticae), 
ahol a gothai humanista distichonokban elmélkedik Ciceróról, Ovidius- 
ról, Vergiliusról és a hét szabad művészetről, továbbá a brandenburgi 
Sabinus Györgynek, Mélánchton vejének elégiáit. Az írásbeli dolgozat 
latin fordítás volt, a Szentírásból, a történelemből és a mythológiából vett 
szövegek alapján. Ez volt különben az egész történelemoktatás.

Végül a negyedikben a görög nyelvet tanították volna a tanterv 
szerint, a retorikával és dialektikával együtt : Phocylides, Hesiodos, 
Isokrates és Xenophon voltak a tárgyalandó olvasmányok.

Mit valósítottak meg ebből a nagyralátó tantervből, nehéz volna 
megmondani. Annyi bizonyos, hogy Balassiék tőszomszédságában égé 
szén hasonló szellemű oktatás folyt ahhoz, amit Balassi Bálint kapott, 
s itt érdemes arra emlékeznünk, hogy költői kísérleteinek elején érezhető 
egy egészen hasonló retorikai képzésnek az emléke : az aenigma és a
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heroida műfaj magyar nyelvre ültetése a költő legrégibb alkotásaiban 
valósult meg.

Freundt, aki 1563 szeptember 15-én került Besztercebányára, sok 
nehézséggel küzdött, mert csak négy tanerő állott rendelkezésére. E taná
rok közül Astronomus János és a besztercebányai születésű Schwengler 
Márton nevét ismerjük ; ez utóbbi Dodok vagy Dodek néven is szerepel 
és Wittenbergben tanult.

I 567-ben Schremmel Ábrahám lép Freundt örökébe, aki Strassburg- 
ból származott és Olmützben tanított. Alatta a tanárhiány miatti ren
detlenség csak fokozódott, ami azonban nem fogyasztja a rektor tekin
télyét, mert 1571-ben városi tanácstaggá választják. Ezután négy évre 
a brandenburgi Halvepapius, majd Simon György és végül Hentschelius 
Boldizsár kerülnek a rektori székbe. Érdekes, hogy mikor Halvepapiust 
lelkésszé választják s elkeli hagynia az iskola vezetését, külön kéri a taná
csot, hogy Melanchtont és Cicerót — a Pro lege Manilia-át — továbbra 
is magyarázhassa az iskolában.

De ekkor már, 1574 óta, az iskola átalakult a trivium-quadrivium 
rendszere szerint, sőt a zsidó nyelv tanítását is bevezették a görög mellé. 
A tanítási és társalgási nyelv mindenkor a latin volt.

Ha Balassi Bálint nem volt is egészen bizonyosan e német theolo
gus humanisták keze alatt, saját tanúsága szerint állandóan baráti vi
szonyt tarto tt fenn a tanáccsal, melynek tagjai között időnkint a taná
rok is szerepelnek.

*

De lássuk magukat a leveleket, e baráti viszony kézzelfogható bizo
nyítékait.

Az első, a legrégibb, 1582-ből való s benne Bálint a városi tanácsot 
meghívja két húga esküvőjére, Vág-Besztercére, hogy a tanács jelen
létével az ünnepség fényét emelje. Jurkovich szerint a városi levéltár 
számos ilyen meghívót és gyászjelentést őriz : a tanácsnak valóban nagy 
tekintélye volt. Előkelő szomszédok, «közeli és távoli városok nemes urai 
keresték a tisztes testület barátságát és jóindulatát», de tudósok is tisz
tességnek vették, ha műveiket a tanácsnak ajánlhatták : így Szenczi 
Molnár Albert az ő nagy szótárát. Milyen különbség van Balassi Bálint 
meghívójának és a Selmecbányái tanácshoz intézett védekezésének 
hangja között!

Bölcs és körü ltek in tő  Férfiak, tiszteletrem éltó  B ará ta im  és U raim !
Sok üdvözletem et és szolgálatom  aján lását! Mivel isteni rendelkezés foly

tá n  nem es szüzeinket, igen kedves nővéreinket: M áriát alsólindvai Bánffy János 
nagyságos úrral, A nnát pedig gyimesi Forgách Miklós tek in te tes ú rra l törvényes 
feleségül elköteleztük ; s az ő esküvőjüket a legközelebbi m ájus havának  hatodik  
n ap ján  a  Trencsén várm egyei Beszterce várában  m eg tartan i és o tt  Bánffy János 
ú rra l és Forgách Miklós ú rra l egyszerre megülni elhatároz tuk , azért Bölcs és K örü l
tek in tő  U raság tokat nagyon de nagyon kérjük, sziveskedjenek ugyanazon napon, 
azon helyen, a je lze tt esküvőn jelen lenni és jelenlétükkel az esküvőt más urakkal 
és bará tokkal egyetem ben disziteni és h iré t emelni, hogy m i más b ará ta inknál és 
fivéreinknél Bölcs és K örü ltek in tő  U raságtok jelenlétével eldicsekedhessünk. A m it 
Bölcs és K örü ltek in tő  U raságtoknak nem  csupán hasonló módon, hanem  még
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jo b b a n  visszafizetni igyekezni fogunk. K ivánjuk, éljenek boldogul. K elt Ú jvár
ban  1582 m árcius 26-án. U raságtoknak b a rá tja  és szomszédja G yarm athy  Balassa 
B álin t.1

A levél a város bírájához és tanácsához van címezve. Ebben az évben 
a bíró Eiseler Mihály volt, — a bírói tisztség évről-évre változott — a 
tanács tagjai pedig : Süszmundt András, Dám Pál, Leuttner János, 
Hankusch Sebestyén, Stenzel Lukács, Sues Mátyás, Altbürger András, 
Sembler János, Sictius Lőrinc, Novák Bertalan, Töndl Gáspár valának.

A városbíró tekintélyére igen nagy gondot fordított a tanács, és 
a hivatal viselésére valóságos erkölcstant dolgozott ki, melyet az 1577- 
évi statútumban írásbelileg is megfogalmazott : méltányosságot, igaz
ságosságot, józanságot, megfontoltságot, érdektelenséget s az összes 
keresztény erényeket szigorúan előírták a legmagasabb magistratusnak. 
Megsértőjére halálos ítélet várt. (Mindez azonban nem gátolta abban, 
hogy számadásait többször nem találták rendben.)

A bíró igazságszolgáltató és közigazgatási hivatalával függ össze 
Balassi Bálint második levele, ahol a nemes úr értesíti a tanácsot, hogy 
embereinek a városiakkal szemben elkövetett erőszakosságait nem egy
szerű jóvátétellel, hanem törvényes úton óhajtja jóvátenni. Az történt 
ugyanis, hogy egyes városi polgárok a hibbei vámon, mely Balassi bir
tokában volt, bizonyos menlevél felmutatása nélkül keresztülhajtottak, 
mire Bálint emberei holmijukat elvették. Ugyanakkor Bálint megkéri 
a tanácsot, hogy verbici kocsmájába, valami tisztességes árendást ajánl
janak és közli a bérlet feltételeit:

Bölcs és K örültekintő Uraim, igen tiszteletrem éltó  B arátom  és szom szédaim ! 
Ü dvözletem et és szolgálataim  aján lását. Á tad ták  nekünk tek in te tes U raságtok 
levelét, melyből m egértettük  kérésüket, hogy t .  i. m indazt a holm it, am it a mi 
a la ttv a ló in k  a m últ évben polgártársaik tó l elvettek , visszaadassuk. De ezt az 
igazságszolgáltatás igénybevétele nélkül nehezen te h e tjü k  meg. Mégis m eg fog ju k  
tenni, hogy Tekintetes Ü raságtok közölni szíveskedjenek, az igazság és m éltányos
ság szo lgáltatásának melyik idejében és nap ján  ülnek össze, hogy a la ttvaló ink  
ügyében intézkedjenek, s akkor, m int m aguk is lá tn i fogják, jog szerinti ak a ra tu k  
m inket is ki fog elégíteni. De ehhez já ru lnak  még M agyarország fennálló tö rvényei
ben b iz to síto tt jogok : hogy t. i. a vám ok áthágóit bárhol elfogják, m inden vagyo
nuktó l megfosszák. Tekintetes uraságtok polgártársai ugyanis a m i hibbei vám un-

1 Fasc. 311. Doc. 37— 1582. Prudentes e t Circum specti viri, dom ini am ici 
observandi. Salutem  plurim am  et serviciorum m eorum  com m endationem . Quoniam 
ex dispositione D ivina Generosas virgines M ariam Magnifico Domino Joannis 
Banffy de Also lyndw a, ac Annam  Egregio domino Nicolao Forgach de Gyymes 
sorores meas charissim as in legittim as uxores desponsavim us : nuptiasque earum 
sex ta  die proxim e fu tu ri Mensis Maii in oppido Beztercze in com ita tu  Trynchinien(si) 
existens, celebrandas, ibidem que una cum  domino Joanne Banffy, ac domino 
Nicolao Forgach consum andas constituim us. Q uare P rudentes e t Circumspectas 
Dom inationes V estras e tiam  a tque etiam  rogamus, velint eadem  die in eo loco 
solem nitati d ictarum  nup tia rum  interessé presentiaque sua N uptias ipsas, una cum 
aliis dominis e t amicis decorare atque celebriorem reddere, u t nos quoque apud 
caeteros am icos et fra tres presentia P rudentium  ac Circum spectorum  Dom ina
tionum  V estrarum  gloriari possimus. Quod eisdem non in sim ilibus ta n tu m  
verum  in m aioribus quoque P ruden tibus ac Circumspectis, D om inationibus Ves
tris  recom pensare studebim us. Q uas foeliciter spe valere exoptam us. D atum  in 
U yw ar 26. M artii 1582. E arundem  dom inationum  V estrarum  Amicus e t Vicinus 
V alentinus Balassa de G yarm ath .
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kon levél fe lm utatása  nélkül m entek  á t  és azért, ha valam i várakozásuk ellenére 
tö r té n t velük, úgy m indaz a  törvénykezés a la t t  jobban  ki fog világlani.

E gyébként irán tu n k  való jó in d u la tu k  és szerete tük  jeléül kegyeskedjenek 
U raság tok  valam i m egbízható em bert küldeni, a mi W erbiczán fekvő vendéglőnk 
részére, aki annak  évi gond já t elvállalja. E nnek  fizetésére a  következők já rn ak  :

E lőször : 200 mérő zab, 32 szekér széna. A három  községből, W erbiczéről, 
P losty inról és Illanóról, m inden jobbágy  m inden hónapban egy ty ú k o t és egy libát, 
vagy m inden ty ú k é rt 4 dénárt és m inden libáért 27 dénárt ad, m ely tyúkok  és 
libák évi összege 504-et tesz ki.

F á t pedig m inden paraszt három  kocsival köteles neki szállítani, m inek ősz- 
szege 126 szekér, vagy ha úgy akarja , m inden szekér fáért 15 d énárt fogad el.

A bo rnak  az értékét is m egállapítom  : ebben a  vendéglőben egy egész év 
lefolyása a la t t  150 vederrel lehet kim érni. A jó  bo rt pedig té li időben á tlag  9 déná
ré r t á rusítják , nyári időben 12 dénárért is k ínálják . Éhez még a sörm érést is hozzá
teszem  : egész éven á t  40 hordóval isznak meg.

M indezeket a jövedelm eket összeadva, a  vendéglő áren d ájá t hozzáadva, fize
tendő lesz nekem  600 rénusi forint, mely összeg felerészben a bérbeadás nap já tó l 
szám ítva féléven belül lerovandó, felerészben pedig az év végéig.

H asonló form ában ad tam  ki a hibbei vám ot is, ennyi mindenféle jövedelemből 
összetéve, Pelwa K ristófnak, ugyanazon község vendéglőjének bérletével együtt. 
M ár meg is n y ito tta . E gyébként m agunkat T ek .U raság toknak  bará tságába ajánljuk , 
és k íván juk , hogy soká éljenek. K elt Ú jv ár várunkban , 1584 m árcius 25-én. Tek. 
U raság toknak  jó ak ara tú  b a rá tja  és szom szédja G yarm athy  Balassa B álin t.1

1 Fasc. 298. Doc. 98— 1584. P rudentes e t Circum specti Domini, Amici e t Vi
cini observandissim i,Salutem  et officiorum nostrorum  com endationem . L iterae D.V. 
Circumspect, sun t nobis redditae* ex quibus earundem  petitionem , videlicet, u t ea, 
quae a nostris subditis ab la ta  p re te rito  anno concivibus suis sunt, restitu i curar(e)- 
mus, intellixim us. Sed id sine Justiciae adm iniculo facere haud  possumus. Id  tam en 
faciemus, u t D. V. Circumsp. quo tem pore e t die iusticiae, aequ ita tisque de nostris 
subditis adm inistrationem  concugruerint (sic!), significare velint ; quorum  volun
ta t i  m ediante Jure, u ti ipsim et experien tur satis sum us facturi. Sed accedunt ad 
hoc Ju ra  legisque Regni U ngariae sancitae. U t transgressores Teloniorum  ub i
cunque deprehendi forent, bonis om nibus spoliarentur. Iidem  vero ipsi concives 
D. V. C ircum spectarum  nostrum  H ybense Telonium  absque literarum  oblatione 
su n t p raetervecti, e t id circo, si quid p rae ter expectationem  ipsis avenit, factum  
est, u ti haec om nia in actioni Ju ris  melius pa tebun t.

Caeterum  per questionem  erga nos benevolentiae e t am oris D. V. Circum
spect. d ignabun tu r apud  easdem  aliquem  fide dignum  hom inem  pro hospitio nostro 
in  W irbicza sito, qu i illius annuam  curam  suscepturus foret conducere. Cui in sub
sidium  haec sequentia d ab u n tu r :

Prim o. 200 Luknas avenae, Foeni 32 currus. E x  tr ib u s vero pagis W erbicensi; 
Ploscensi e t Iliensi quilibet subditus in quolibet mense unam  galinam , e t unum  
anserem , a u t pro qualibet galina 4. denarios et pro quolibet ansere 27. denarios 
est datu rus, quarum  galinarum  e t anserum  per annum  sum m a facit 504.

Ligna vero quilibet Colonus, illi, advehere per 3 currus teneb itu r, cuius sum m a 
facit 126 currus, vel si voluerit pro quolibet currus ligni quindecim , 1501111 denaros 
est accepturus.

Vini quoque precium  eidem  hospiti sum  collocaturus, quo in hospicio per 
decursum  in tegri anni 150 urnae epocillari possunt, Boni vero vini tem pore hyem ali 
m edia 9. denarios venundatur, aestivo, etiam  12. denarios prop inatur.

Insuper e t Cervisae epocillationem  addam , ubi anno integro 40 vasa b ib u n tu r .
H is om nibus subsidiis ad ittis , hospiciique arendatione ad iuncto  est m ihi per 

annum  datu rus 600. Renos cuius sum m ae m edietate  a  fac ta  arendationis die, ad 
m edii ann i devolutionem , est persoluturus, a lteram  vero m edietate ad  finem anni.

In  simili form a e t Telonium  Hibense ta m  m ultis ad iunctis subsidiis Christo- 
phoro Pelwa sim ul, cum  hospicii eiusdem oppidi arendatione collocavi. Quod e t sus
cepit iam. C aeterum  nos D. V. Circum spti. am icitiae com m endam us quas diu bene 
valere optam us. D atum  in arce nostra  U yw ar 25 M artii, Anno 1584. D. V. Circum 
spect. am icus e t vicinus benevolus V alentinus Balassa de G yarm ath.
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A levélből tehát kiderül, hogy Pelwa Kristóf volt a hibbei vámos 
és árendás, aki lefoglalta a polgárok holmiját. Tót vagy magyar ember 
volt-e, nem tudjuk, mert a következő levelében tótos alakú névvel sze
repel (Plewa =  pelyva). Ennek a hibbei vendégfogadónak a megala
pítását a hibbeiek Balassi Bálint halála után mint a legnagyobb 
sérelmüket panaszolták fel Bécsben: t. i. büntetés terhe alatt tilos 
volt pénzért vendégeket házukba fogadni, mióta az árenda megnyilt. 
Az árendabérletben szereplő helységek mind a Vág völgyében, Liptó- 
szentmiklós mellett délre, Lipt óúj vártól nyugatra fekszenek : Verbic 
nagyközség s tőle délre Plostyin és Illanó, kicsiny falvacskák.

A városi bíró ebben az évben egy korábbi tanácstag, Sembler János 
volt, de a tanács összetétele ugyanaz maradt, csak egy Sturm Pál nevű 
polgár jött még hozzá.

A levél arról tanúskodik, hogy Balassi ez év elején mindent pénzzé 
tesz : készült élete nagy csínyére, a pataki vár elfoglalására.

A következő évben megint a hibbei vámossal van baj valami tartozás 
miätt. Jobbágyai amúgy is sok kárt okoztak a városnak: lopkodták a 
rezet és Balassi Bálint nem volt mindig hajlandó saját hatáskörében 
elfogni és kiszolgáltatni a tolvajokat.1 Most azonban Bálint fogadkozik, 
hogy mindent megfizettet az árendással, s ha az mégis vonakodnék, 
majd ellátja a b a já t ! . . .  Egy levelében sem hangsúlyozza annyira, 
mint itt, azt a baráti viszonyt, mely családját a városhoz fűzi.

Bölcs és K örültekintő Urak, B arátok  és régi szomszédok! Igen nagy tisz te 
le tte l m agam  ajánlásának előrebocsátása u tán  stb . Plewa (!) K ristófot, aki a mi 
hibbei vendéglőnket vezeti, U raságtok levelének vétele u tán  azonnal ide h iva ttam , 
előadva neki, am it U raságtok levelükben közöltek. N agy szem rehányások közepette 
tá rg y a ltam  vele, m agam at igen szigorúnak m uta tva , m ivelhogy U raságtokat, 
akik  irán tam  való szeretetüket m integy örökségképen apám  u tán  rám  ruházták , 
s ak ik e t én is viszonzásképen a családi kölcsönösség m ia tt, m ely számos szives- 
ség képében Kegyelm etek köztársaságával fennállott, igen jó  bará ta im nak  vallók 
és igyekszem ta rtan i, ezzel a m élta tlan  gazte tte l m egsértette.

E lism erte m agát adósnak és őszintén m eggérte, hogy megfizeti am az ösz- 
szeget és hogy Besztercebányára elmegy s ezt az u ta t 8 vagy legfeljebb io  napon 
belül megteszi. S mivel, hogy ha h ité t ném iképpen megszegte is, ilyesform án ezen 
időn belül eleget tesz, nem  lesz v itás ügy és m inden —  m in t m ondani szokás — 
rendbe jön. H a  pedig elm ulasztja, U raságtok csak írjanak  nekem  át, s az én gon
dom lesz, hogy U raság tokat e ttő l a gondtól minél ham arabb  m egszabadítsam . 
Én pedig mivel U raság tokat m indenkor meg-megújuló tisztességem  okozóinak ism e
rem, szívesen vállalom  ezt a gondot, nehogy irán tam  való hajlandóságukat U raság
to k  valaha is m egbánják. É ljenek boldogul U raságtok. K elt Ú jvárban  1585 év 
február 25-én. U raságtoknak b a rá tja  és úgy is, m in t tanulógyerm eke, G yarm athy 
Balassa B álin t.1 2

A bíró ebben az évben Dám Pál volt, a tanácsban mint új tag, Gebl 
Bazil várkapitány szerepel.

1 Irk . K. 1903. 447 1.
2 Fasc. 78. Doc. 37. — 1585. P rudentes e t Circumspecti domini, amici, e t 

vicini veteran i sum m a observantia m ihi Colendi servitii mei com m endatione pre- 
missa, etc. Christophorum  Plewam , qui diversorio nostro hibiensi preest, acceptis 
litteris  V estrarum  D om inationum , quam  prim um  accersiri curavi, exponens, ei, 
id quod, V estrae D om inationes litteris  suis sign ificaban t; Egi m ulta  cum  illo ex 
probratione, gravissime me ferre ostendens, quod V estrae Dominationes, qui in 
am ando me, pa tri meo successissent, quosque ego vicissim pro paterna vicissitu-
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Balassi nehéz évei voltak ezek, házassága összeomlott, a vérfertő
zési per megindult. Úgy látszik, legfőképpen Újvárba húzódva, töltötte 
ez éveket s csak olykor rándult el Besztercebányára vagy másfelé, bizo
nyára ott feküdt betegen is : végrendelete azonban Királyfalván, Besz
tercebánya mellett kelt.

Alábbi két protekciós levelét is Újvárban írta, egyiket 1586-ban, 
másikat 1587-ben.

Bölcs és K örü ltek in tő  Uraim, tiszteletrem éltó  B ará tim  és Szomszédaim! 
Ü dvözletem  és szolgálataim  ajánlása.

Az, ak i U raságtoknak e levelet á tad ja , az t m ondja, hogy V árosotoknak egyik 
polgáránál valam i követelése van, am iről az t állítja , hogy tö rvény  e lő tt is ta n ú sí
to tta . Panaszkodik mégis, hogy habár az igazságot U raságtok k iszolgáltatták , még
sem kerü lt végrehajtásra, sőt hogy az ő követelésének beha jtására  fo rd íto tt m inden 
fáradsága kárba veszett, m ert az adós az elidegenített pénzt sa já t hitelezőjének 
fizette ki. Mivel pedig arra, hogy az adós az idegen pénzt a hitelezőnek kifizesse, 
U raságtoktól nem  kényszerítte te tt, engem arra  kért úgy ez a hitelező, m int urasága, 
akivel igen szíves b a rá ti viszonyban élek, m elyet sok szívesség pecsételt meg, hogy 
ez t a szerencsétlen em bert segítsem meg, nehogy pénzét, mefyet idegennek köl
csönzött, elveszítse. M indezt Ü raságtok a m ellékelt levélből m egérthetik . Mivel
hogy m éltányos, hogy m indenki m egkapja a m agáét, U raság tokat kérem, hassa
nak  oda, úgy az igazságért és m éltányosságért, m in t az irán tam  való bará tságért, 
hogy a hitelező az adóstól m egkapja a m agáét, nehogy to vább ra  is keresve pénzét, 
hiába fáradozzék a szerencsétlen és hogy to vább ra  ebben az ügyben jog és igazság 
ellenére költségekbe kelljen vernie m agát. Am it úgy én, m in t ennek az em bernek 
az urasága annyi szívesség fejében uraságtoktól m egérdem lünk. É ljenek boldogul 
U raságtok és m agam at nekik ajánlom . K elt N egyvenedvasárnapon, 1586-ban, 
Ű jvárt, az ó -nap tá r szerint. U raságtok szolgája, G yarm athy  Balassa B .* 1

dine (quae m ultis officiis cum  vostra Republica eidem intercessit) am icissimus 
haberem  atque observarem , indigne hocce facinore la es isse t: A gnovit se deb ito 
rem, a tque ingenue se num eraturum  eam  pecuniam  prom isit, sim ulae Novosolium 
proficisceretur, quod ite r se in tra  spatium  octo, a u t (ad summ um) decem diarum  
accepturum  d ix it : Quod si fidem quem adm odum  obstrinx it, hoc nomine, in tra  
hoc tem pus liberaverit. N ulla e rit controversia, a tque to ta  (quod aiunt) res erit in 
vado; Sin fefellerit, modo idipsum  Vestrae D om inationes ad me perscribant, meum 
e rit iste labor, u t easdem  is ta  cura quam prim um  liberem . Ego enim  cum  sem per 
nascentis laudis m eae fautores V estras D om inationes agnoverim , in curam  dili
genter incumbo, ne Vestrae, istius anim i in me inductionis unquam  pen itea t (;) 
V estras D om inationes V aleant faeliciter D om inationes V estrae, D atum  U yw ar 25 
ebruarii anni M D LX X X V . E arundem  V estrarum  D om inationum  Amicus e t 

tanquam  A lum nus veteranus V alentinus Balassa de G yarm ath .
1 Fase. 272. No 26. —- 1586. P rudentes e t Circum specti domini, am icis vici

nique observandissim i. Salutem  e t servitiorum  m eorum  com m endationem .
Has, qui, ad V estras D om inationes (reddit : kihúzva) perfert literas, se 

nescio quid (habere : áthúzva) in nom inibus apud  quendam  civem Urbis Vestrae 
habere pretend it, quod se et iuris exam ine D om inationibus Vestris comprobasse, 
affirm at. Q ueritu r (tam en : áth .) nihilom inus, sibi quam vis iu stitia  a D om inatio
nibus V estris adm in is tra ta  sit, nullam  tam en  factam  esse exeeutionem . Im o saepe- 
num ero iam  se e t oleum e t operam  (quod aiunt) in extorquendo debito  suo, perdi
disse, nam  debitor u t aes alienum  persolveret sibi creditori, a V estris D om inatio
nibus coactus non est, rogatum  itaque me habuit, ta m  creditor hic, quam  eius herus, 
qu i cum  m ihi am icitia plurim is officiis confirm ata in tercedit, u t m iserum  hunc 
iuvarem , ne aes suum, quod alienae fidei com misisset, prorsus am itte re t. Id  quod 
e t literis hic inclusis V estrae D om inationes plenius intelligent, Cum autem  par sit, 
u t quisque suum  habeat, V estras D om inationes rogo, den t operam  tam  pro ipsa 
ju stitia , e t aequita te , quam  pro m ea in eas benevolentia u t creditor suum  ab debi-
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A bíró ez évben megint Eiseler Mihály volt. A polgári városban 
különben az adósokat igen szigorúan fogták : előbb zálogul házát fog
lalták le, s ha vagyona nem volt és nem fizetett, börtönbe került.

Végül íme az utolsó levél: ez már egyenesen a bíróhoz fordul, újból 
egy barátjának, Andrássy Péter krasznahorkai kapitánynak egy embere 
érdekében kéri, megint a régi barátságra hivatkozva, hogy a bíró az 
illető követelését haladéktalanul hajtsa be.

Bölcs és K örültekintő  Uram, tiszteletrem éltó  B arátom ! Szolgálatom nak 
ajánlása.

Nemes és tek in te tes A ndrássy P éter krasznahorkai kap itán y  e levél á tad ó já 
nak, Szaniszló szabónak ura m egkért, já rjak  közbe U raságodnál és a  Tanácsnál, 
hogy m ihelyt az adós e levelet m egkapja, m ásnap a kölcsönzött pénzt a szeren
csétlen hitelezőnek visszafizesse. A m it én annál szívesebben megteszek, m ert úgy 
látom , hogy ezzel a szívességgel az igazságnak megfelelő dolgot cselekszem. Kérem 
azért, — bár nem  kételkedem  abban, hogy ism erve m éltányosságát, Uraságod azt 
az én levelem nélkül is m egtenné — de mégis, hogy ezzel a szívességgel Andrássy 
P é te r ú r ak a ra tá n ak  is eleget tegyek, te h á t igen-igen kérem, hogy am ennyi az 
igazság súlya, barátságom  és e szerencsétlen hitelező szegénysége U raságodnál 
nyom, ebben az ügyben m egnyilvánuljon, nehogy m áskülönben az Isten  e lő tti 
panaszra és a  m agáét más m ódon való visszaszerzésre irányuló igaz eljárásba 
fogjon. É ljen boldogul Uraságod. K elt Ú jvárt, 1587 m árcius 5-én. Uraságod- 
nak  régi b ará tja , G yarm athy Balassa B álin t.1

A bírót, kihez a költő ezt a bizalmas hangú levelet intézte, Novák 
Bertalannak hívták.

Nem sok új és fontos adatot szolgáltatnak ezek a levelek a nagy 
magyar költő életéhez, de mégis jól kilátszik belőlük Bálintnak egy arány
lag kevéssé ismert oldala : a jószágának, embereinek és barátainak ügyeit 
szeretettel intéző úr és a nagyhírű polgári város benső barátja. S e latin 
levelek is sugározzák a város humanista polgári szellemét. . .

Végül ne feledjük, hogy Besztercebánya közvetlen szomszédságában, 
szinte külvárosában van Radvány is, ahol Balassi Bálint verseit másolták 
és megőrizték . . .

Eckhardt Sándor

tore recuperet, neque ulterius in consequendo suo aere, fru stra  laborem  insum m at 
miser, neve plus in hunc negotium  (!) con tra ius, e t fas, erogare cogatur: Quod 
quidem  ta m  ego quam  huius dominus, omni officio de V estra D om inatione prom ere
bim ur, V aleant foeliciter Dominationes V estrae m eque sibi com m endatum  habeant, 
D atum  dom inica Q uadragesim a Ao 1586. Ujwar, V eteri Stylo. Servitor D om inatio
num  V estrarum  V. Balassa de G yarm ath.

1 Fasc. 431. No 39— 1587. Prudens e t Circum specte Domine, Amice obser- 
vandissim e. Servitii mei Com mendationem. Generosus e t Egregius D. P etrus A nd
rássy. S. C. C apitaneus in K roznahw rka ( q u i : áth .) huius item  presentium  latoris 
S tanislai Sartoris dominus, rogatum  me habuit, meas ad  partes apud  Vm. D. ipsum - 
que Senatum  interponerem , u t debitor p rou t singrapha recepit, ad diem crastinum  
aes debitum  alienum  misero creditori destitueret. Quod eo quidem libentius facio 
quo rem  j ustitiae convenientius facere me hoc offitio videor P eto  itaque (quam vis 
vel pro sua aequ ita te  facturam  V. Dm. sine meis quoque literis fore non diffidam) 
sed tam en quo ea offitio meo e t vo lun ta ti dom ini P etri A ndrasy satisfiat, iterum  
atque iterum  peto, u t q uan tum  ponderis iustitia , m ea am icitia, huiusque miseri 
creditoris inopia, apud  V. Dm- habeat, hoc in negotio declaretur, ne (alioquin) 
c t  coram  deo conquerendi, e t suum  alia ratione recuperandi rationem  iustam  in e a t; 
Bene e t faeliciter valeat V^ D<> da tum  U yw ar 5. M artii Ao 1587. V. Dis Amicus 
V eteranus V alentinus B alassa de G arm ath .
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A RÉGI NYOMDÁK GAZDÁLKODÁSA.

Az európai nyomdászat legrégibb adata, Gutenberg 1439. évi 
strassburgi perirata a nyomdászatot már első kísérleteiben is jellegzetes 
kapitalista vállalkozásnak mutatja. Gutenberg öt évre szóló szövet
kezetei alapított üzembehelyezésére s társai tekintélyes összegekkel 
vállaltak benne érdekeltséget — mai pénzértékünk szerint körülbelül
100.000 pengővel — sőt ketten még munkát s ezenfelül helyiséget is 
adtak hozzá. A közös pénzből anyagokat vásároltak és mesterembereket 
foglalkoztattak. Dünne aranymíves (ismét a mai pénzérték nyelvén 
szólva) 5000 pengőért szállított «nyomtatáshoz szükséges dolgokat», 
Saspach esztergályos sajtót ácsolt a társaságnak, a szövetkezett tagok 
egyike, Dritzehn András gyakran vásárolt Gutenberg megbízásából 
ólmot, a másik, Heilmann András papírgyáros, gondoskodott a papírról 
és hártyáról. Gutenberg lakásán betűformákat öntöttek és olvasztottak, 
Dritzehn lakásán állt a sajtó, Heilmann pedig otthonában összerakta 
a «formákat», ő volt a szedő. A jövedelem fele Gutenberget illette, ö  maga 
nem járult pénzzel a vállalkozáshoz, de adta a gondolatot, vezette 
találmánya kivitelezését és borsos külön-tandíj fejében megtanította 
ennek fogásaira a munkatársakat, kiknek esküt kellett tenniök, hogy 
mindazt, amibe beavatja őket — a konkurrencia elhárítására, mintegy 
az akkor még ismeretlen szabadalmi jog pótlására — titokban fogják 
tartani. Dritzehn és Heilmann a jövedelemnek csak egy-egy nyolcadára 
tarthattak idényt, noha munkán és helyiségen felül pénzzel is betársultak 
(Dritzehn 500 forinttal, ami körülbelül 25.000 pengőnek felel meg), 
míg a negyedik társ, Riffe, aki nem dolgozott a vállalatban, de a leg
több pénzt adta hozzá, a jövedelem egynegyedét biztosította magának. 
A vállalkozásnak ugyancsak jövedelmezőnek kellett lennie. Dritzehn, 
aki egész vagyonát, atyai örökségét zálogosította el, hogy résztvehessen 
benne, azzal biztatta a munkában késő éjjel is résztvevő rokonát, ha 
szorgalmasak, befektetett tőkéje egy éven belül teljesen visszatérül. 
De Dritzehn már a társulás első évében meghalt s fivérei perlik Guten
berget, hogy bátyjuk helyére őket, az örökösöket fogadja be társul. 
S hét évvel később, 1446-ban újra pereskednek, ezúttal egymás ellen, 
az András bátyjuk hagyatékában maradt «nagy és kis könyvek» fölötti 
osztozkodás tárgyában. Itt nem lehetett könyvtárról szó. Mesteremberek
nek a középkorban sem szokott könyvtáruk lenni. Dritzehn Andrást 
a vállalat termékeiből bizonyos rész illette — ennek értékesítésétől várta 
a vállalatba fektetett tőkéjének megtérülését, az értékesítés jó kilátásai
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miatt kérték halála után fivérei a vállalatba való felvételüket s ezek 
a kilátások még hét év múlva is értek annyit, hogy érdemes volt értük 
pereskedni.

A kapitalista jelleg még határozottabban tűnik ki Gutenberg és 
Fust 1455. évi mainzi pőrének jegyzőkönyvéből. Fust 2026 arany
forintot követel Gutenbergen — olyan összeget, melyen akkor Mainz- 
ban 250 hízott marhát, vagy 700—800 hold szántót, vagy 20 jó városi 
házat lehetett volna vásárolni.

Gutenberget a romantika balsorsú üldözött lángésznek rajzolta 
meg, aki kispolgári körülmények között lobogó idealizmussal, de gya
korlati érzék nélkül bibelődött találmányával s kit azután a kapitaliz
muslelketlenül kizsákmányolt. Két perének okmányait vizsgálva egészen 
más embernek látjuk. Találmánya régi gondolatoknak és más iparágak 
fortélyainak összehangolásából keletkezett, diadalra pedig éppen igen 
gyakorlati műszaki és gazdasági elgondolásai vezették. A különálló 
betűkből mozaikszerűen összeállított szedésről való nyomtatás — az 
ars artificialiter scribendi — nem játékos öncél volt, melynek üzleti 
értékét mások fedezték fel, hanem eszköze ama saját törekvésének, 
hogy a szövegsokszorosítás költségeit apasztva a könyvárakat csök
kentse, olcsóságával a könyvpiacot meghódítsa s a példányok tömeges 
árusításával tekintétyes jövedelmet biztosítson magának. Nagy igényei 
voltak. Mikor Fusttal, a pénzemberrel társult, az üzemköltségek elő
legezésén felül mai pénzértékre átszámítva nem kevesebb, mint 15.000 
pengő évdíjat kötött ki a saját személye részre. A nyomdászat bonyolult 
munkamenetét kitűnően megszervezte, kéz a kézbe dolgozó folyó
munkát csinált belőle, melyben a munkaórák alatt egy perc sem vész 
kárba s egy munkás sem áll tétlenül. Semmi nyoma, hogy ő maga is 
részt vett volna a munkában, viszont nagy eréllyel vezette azt. Tár
sadalmilag csak a nemes családokkal érintkezett, munkatársaiban csak 
szolgákat látott. Üzlettársával szemben is megőrizte teljes intézkedési 
jogát. Fust adta a pénzt, joga volt megfelelő nyereségre, de hatévi 
együttműködés után is avatatlan nyomdai dolgokban s nem volt bele
szólása pénze felhasználásába. Gutenberg kiváló ügyességére vall, 
hogy Strassburgban is, Mainzban is a vállalathoz szükséges pénzeket 
mozgósítani tudta.

Nem az üzem berendezése, hanem a fenntartása volt a költségesebb. 
Fust először 800 forintot adott a megindításhoz s ez a körülbelül mai
40.000 pengőnek megfelelő összeg két évre volt elegendő. Az első évben 
berendezkedtek, a második évben folyamatosan dolgoztak. Két év 
múlva, 1453-ban újra 800 forintot adott s ez ismét két évre biztosította 
a folyómunkát. Fust az első 800 forint fejében zálogul lekötötte magá
nak a nyomda berendezését. Ezért Gutenbergnek a perben az volt az 
álláspontja — s ezt a bíróság is magáévá tette, — hogy az első 800 
forintért üzletfelének nem tartozik elszámolni: vigye, ha tetszik, a zálo
got. A bibliakiadás elkészültével teljesítette feladatát s szükség esetén 
pótolható. Különben nem is éri meg a 800 forintot, hanem csak mintegy 
400-at. Egy-egy akkori sajtó anyagának és elkészítésének árát Gutenberg 
életírói körülbelül 15 forintra becsülik s Gutenberg az első évben csak
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két sajtóval dolgozott, utóbb azonban még továbbiakat csináltatott, 
valószínűleg még kettőt. A betűbélyegzők voltak a legdrágábbak. 
Dünne Strassburgban ioo forintot kért értük ; Gutenberg azonban 
Mainzban 290 bélyegzőt rendelt a Bibliához, többet, mint strassburgi 
iskolakönyveihez és kalendáriumaihoz. Vannak adataink, hogy későbbi 
ősnyomdászok betűbélyegzőnként egy forintot fizettek a betűmetsző 
aranymívesnek, — ha a Gutenberg-biblia bélyegzői is ennyibe kerültek, 
290 forintot áldozott rájuk. A matricakészítés és betűöntés elég sok 
fémet kívánt, de ára alig haladta meg a 20 forintot. Ha a betűöntés fél
évig tartott, négy munkásnak körülbelül 60 forint járt. Mindez együtt 
410 forintra rúg.

Mégsem lehet mondani, hogy becsapta Füstöt, mikor a kapott 
800 forint zálogául feleannyi értékű berendezést jelölt meg, mert itt 
nem az anyag értéke számított, hanem a benne rejlő találmány gyü
mölcsöző használhatósága. A jegyzőkönyv elemzéséből kitűnik, hogy 
Fustnak nem is kellett a nyomda berendezése ; ha csak ezt akarta volna, 
nem kellett volna pert indítania. Mint zálog e nélkül is rendelkezésére 
állt volna.

A berendezésnél lényegesen többe került az üzem fenntartása. 
A nagyívrétű kétkötetes Biblia minden egyes papírpéldánya egy-egy 
teljes rizsmát fogyasztott el s ennek ára 3 és 5 forint között változott. 
100 példány papírja legalább 300 forintba került. A hártyapéldányok 
persze még drágábbak. A hártya kidolgozott bőr alakjában került 
piacra, 100 darabja 8—10 forintjával s egy-egy bőrből csupán két ívet 
vághattak. A Biblia minden egyes hártyapéldányához 170 birka bőre 
kellett, a bibliográfusok által feltételezett 35 hártyapéldány 11.400 
ívét 5700 juh — hatalmas nyáj — adta s Gutenberg 500 forintot fizet
hetett e drága anyagért. A 6—7 szedő és nyomtató ötévi bére és el
látási költsége fejében 300 forintot, a nyomdafesték anyagainak ára
ként pedig 20 forintot számíthatunk. Még szerencse, hogy Gutenberg 
a nyomdát saját tágas házában helyezhette el s nem kellett házbért 
is fizetnie.

A Füsttől kapott pénzből tehát nemigen takarított meg valamit, 
sőt több mint valószínű, hogy rá is fizetett, — Schwenke szerint közel 
1000 forintot. Mégsem járt rosszul, mert közben ugyanazzal az anyaggal 
és ugyanazzal a munkaerővel számos iskolakönyvet, naptárt, pápai 
bullát és búcsúlevelet adott ki azonnali értékesítés lehetősége mellett. 
A vállalkozás nagy célja azonban a Biblia maradt. Amikor 1456-ban 
elkészült vele, visszavonult a nyomdai munkák vezetésétől és a Biblia 
példányainak távoli könyvpiacokra való szállítását és eladását szervezi 
meg. Thiel és Ruppel az 1450 és 1460 között eladott bibliakéziratok 
ismert áraiból arra következtetett, hogy a 150 papírpéldány árát darabon- 
kint 40, a hártyapéldányok árát pedig 50 forintban szabhatta meg. 
Ha így van, a Biblia 7500 forintot (mai értékben jó 375.000 pengőt) 
jövedelmezett, a befektetett tőke közel 500%-át, a költségek levonása 
után több mint 250% tiszta nyereséget. Nem lehet kételkedni benne, 
hogy a példányok rövidesen elfogytak. A Biblia megjelenése után sorjá
ban nyílnak új nyomdai műhelyek s 6 év alatt nem kevesebb, mint
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4 új hatalmas bibliakiadás követi, a század végéig pedig, 45 év alatt 
meg éppen 100 latin- és 14 németnyelvű bibliakiadás jelent meg. Ez 
csak azzal magyarázható, hogy Gutenberg találmánya aranybányának, 
bibliakiadása bombaüzletnek bizonyult.

Gutenberg az akkori időkhöz mérten nagykapitalista vállalatot 
alapított s csak az ilyen, aránylag hatalmas anyagi eszközökkel ren
delkező üzem tudta a kéziratos könyvet a nyomtatott könyvvel helyet
tesíteni. Tudjuk Vespasiano da Bisticci emlékirataiból és Diebold 
Lauber hagenaui leveleiből, hogy az írott kódexek szapora másolásával 
és kereskedésével is lehetett jó üzletet csinálni. De a nyomdászat még 
jobb üzlet volt s ezért szorította ki néhány évtized|alatt a kéziratkeres
kedelmet. Gyorsabban, nagyobb példányszámban és olcsóbban tudta 
a szövegeket az olvasókhoz juttatni. Vespasiano 22 hónap alatt 45 
íródeákkal 200 kódexet másoltatott, — Gutenberg néhány hónap alatt 
8—10 munkással a törökellenes hadjárat támogatására kibocsátott 
búcsúlevélből 20.000 példányt adhatott ki. Ha Dritzehn egyetlen év 
alatt vissza akarta kapni tőkéjét, legalább ezer Donatusban kellett 
részesednie, hogy számítása beváljon. A Donatus kéziratos példányai 
a XV. század első felében 10 garasba kerültek ; a nyomtatványnak 
sem volt szabad drágábbnak lennie. Kaphatott-e ezer példányt ? Miért ne ? 
Aelius Donatus nyelvtana az egész középkoron át a legkeresettebb 
iskolakönyv volt, ezer meg ezer iskolában megszámlálhatatlan diák 
tanult belőle, a 28 lapos könyvecskét szüntelenül másolták, nem volt 
könyv, melynek sokszorosítása jobb üzlet lett volna ennél. Kelendősége 
meg kis terjedelme miatt szinte hivatva volt arra, hogy a nyomdászat 
vele kezdje meg első kísérletét. Ha Strassburgban, a kitűnő rajnai út
vonal mentén, volt jó külföldi összeköttetésekkel rendelkező keres
kedelmi továbbító szervezet — s a Lauber-féle kéziratok elterjedéséből- 
lehet ilyenre következtetni — a könyvpiac elbírta a nagy példány
számot. Minél jobban kívánták a nyomdát kihasználni, annál több 
példányt kellett nyomatni. Az elkopó betűket újraöntötték, a papír 
és hártya beszerzésének mértéke a kiadás kelendőségének mértékétől 
függött. Ha a feltételeket kedvezőknek látjuk, ismerve Gutenberg 
nagyvonalúságát, inkább nagy, mint kis példányszámú Donatus- 
kiadásokra kell gondolnunk.1

Gutenberg nyugalombavonulása után 44 év alatt, a XV. 
század végéig több mint 1200 nyomda ontotta a könyveket. Már az 
1470-es évek elején egymagában Rómában közel két tucat nyomda 
versengett egymással: Sweynheym és Pannartz, Ulricus Hahn, egy 
magát a JA. RV. kezdőbetűk mögé rejtő nyomdász, Numeister, kiről 
azt hiszik, hogy Gutenberg segédje volt, Sixtus Riessinger, Henricus 
Aiding, Joannes Philippus de Lignamine, a Szent özséb-kolostor, 
Georgius Lauer, Adam Rot, Theobaldus Schenkbecher, Johannes 
Reinhardi, Wendelinus de Wila, Arnoldus de Villa, Golsch és 
Sachsel, Johannes Gensberg, többnyire csupa német pap, azután a 
névtelenek, — a Silius Italicus nyomdásza, a Quaestiones Mercuriales

1 R. T h ie l: Kritische Gutenbergstudien. (Gutenberg-Jahrbuch. 1939- 65. 1.)
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nyomdásza — s azok, kik csupán lakcímüket közölték : apud S. Marcum, 
apud S. Eustachium, Rengeteg tőkét emésztettek, melyet főkép egyházi 
méltóságoktól, a pápától, bíborosoktól és püspököktől szereztek. A na
gyobb nyomdák egyúttal kiadóvállalatok is, a kisebbeket pedig két 
külön kiadó, Joannes Aloisius Tuscanus, a tudós, és Simon Chardella, 
a gazdag kereskedő látta el megrendelésekkel, de maga a pápai kancellária 
is temérdek statútumot, bullát, ünnepi rendet, búcsúlevelet, formulárét 
és egyéb hivatalos nyomtatványt nyomatott náluk.

A vetélkedés a nagyobb tőkével dolgozó nyomdákat túltermelésre 
kényszerít ette s ez okozta vesztüket. Sweynheym és Pannartz kezdettől 
fogva nagyüzemre rendezkedett be. Hat sajtójukon öt év alatt, 1472 
márciusáig 46 testes kötetet nyomattak, összesen 12.475 példányban. 
Naponta átlagban 5000 oldal került ki sajtóikból, 1468-ban több mint
350.000 oldal, 1469-ben túllépték a milliót.1 Noha kiadványaikat ügy
nökeik külföldön is terjesztették, a kinyomtatott példányok nagyrésze 
raktárukon maradt s nyomdájuk egykori székházából, a Massimo- 
palotából még a XIX. században is egész sereg rubrikálatlan és hasz
nálatlan példány került az antikváriusokhoz. Termelési költségük 
nagy lévén, a könyvek árát is magasra kellett szabniok s e miatt nem 
bírták a versenyt. Németországi képviselőjük, Hartmann Schedel 
fennmaradt árjegyzéke szerint a nagyfóliók minden kvintemiója után 
egy hatod tallért, a kisfóliók minden kvinterniója után egy heted tallért 
számítottak fel.1 2

Az ősnyomtatványkorból beláthatatlan tömegű okmány maradt 
ránk, melyekben egyrészt a hatóságok intézkednek nyomdai ügyekben, 
privilégiumok és egyéb kedvezmények engedélyezése tárgyában, továbbá 
a nyomdászok peres ügyeiben, másrészt a szállítók számláznak, vagy 
a nyomdászok nyugtáznak papírt, fémet, festéket, eszközöket, vagy 
munkabéreket. Mindebből sokat tudunk rneg belső életük szerkezetéről. 
Az irodalomban s a nyomdászok előszavaiban már vajmi ritkán esik 
szó az efféle műhelytitkokról. Hivalkodnak a nyomdászat nagy szellemi 
hatásával, a század legnagyobb találmányát, az irodalom és tudás ter
jesztőjét dicsőítik benne, de hallgatnak azokról az erőtényezőkről, 
melyek munkásságukat lehetővé tették. Csak éppen Sweynheym és 
Pannartz néhány kiadványa előszavából derül erre némi világosság. 
Ezeket az előszókat Joannes Andreae de Bussis aleriai püspök, a pápa 
könyvtárosa s a Sweynheym és Pannartz-nyomda szellemi vezetője, 
kiadótevékenységének irányítója és korrektora írta s a pápához intézte. 
1471. november 13-án Nicolaus de Lyra Postillája első kötetében panasz
kodik, hogy a nyomda a könyvpiacon a túltermelés folytán előállott 
válság miatt még élni sem tud tovább, ha őszentsége nem támogatja ; 
a költségek szörnyen nagyok s ha e költségekre fedezetet nem találnak, 
a nyomtatást be kell szüntetni. S a Postilla V. kötetében a két meg
szorult nyomdász kérvényt intéz IV. Sixtushoz. Első sikereik, mondják,

1 K. H a e b le r : Die deutschen Buchdrucker des XV. Jah rhunderts  im  
Auslande. München, 1924. 41. 1.

2 K. Burger : Buchhändleranzeigen des XV. Jah rhunderts . 6. t.
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számos más német nyomdászt csábítottak Rómába s ennek folytán 
itt több könyv jelenik meg, mint amennyit el lehet adni. Teli raktáruk 
tönkreteszi őket s üzemköltségeik fogytán lévén, a nyomtatással fel 
kell hagyniok. Kár lenne, aminek bizonyítására cím és példányszám 
szerint felsorolják eleddig megjelent összes kiadványaikat. A pápa 
kész segíteni rajtuk, az egyik mainzi kanonokság jövedelmét adomá
nyozza Sweynheymnak. De már ez sem segít, a nyomda 1473-ban meg
bukik. Pedig már az előző évek óta is a nyomdászok valóságos kivándor
lása kezdődött Rómából. JA. RV. beszüntette a nyomtatást, Numeister 
Folignóba, Reinhardi Trevibe, Riessinger Nápolyba, Aiding Sziciliába 
teszi át székhelyét. Egy sereg kisebb nyomdásznak nyoma vész, Numeister 
az adósok börtönébe kerül. Valami nagyobb tehermentesítést azonban 
ez sem hozott, mert mindenfelé, kis és nagy városokban gombamódra 
szaporodnak a nyomdák, biztos jeléül annak, hogy az üzlet még a nagy 
versengés mellett is jó. Velencében az 1500 előtti 30 év alatt több mint 
150 nyomda nyílik meg (itt van a papírkereskedelem központja, itt 
szerezhetnek a nyomdák legbiztosabban és legolcsóbban nagymennyiségű 
papírt). Hatalmas nyomdai és könyvterjesztő vállalatok keletkeznek, 
mindenekelőtt a velencei Jenson-Colonia-Manthen-Ugelheimer Társaság, 
mely Mátyás királyunk számára is szállít nyomtatott könyveket (egy- 
ízben 343 magyar forintért),1 továbbá Rat dőlt velencei, majd augsburgi 
üzeme, mindenekelőtt pedig Kobergeré Nürnbergben, aki 100 munkásá
val, 24 sajtójával, minden művelt eürópai országban levő kereskedelmi 
fiókjaival, valamennyi hasonló vállalatot túlszárnyalja. Budán is meg
jelennek ezeknek a nagyvállalatoknak az ügynökei, Cassis, Rüm, Paep 
és társai, kik a különféle hazai liturgikus könyvek kiadóiként szerepelnek.

Tizennyolc évvel a Gutenberg-biblia megjelente után Budán is 
nyomtatnak könyveket. Hess András itteni műhelye jellegzetes mecénási 
nyomda. A mecénás a nyomdát irodalmi művek nyomtatására szánja 
és e cél érdekében a saját költségén állíttatja fel. Rendszerint így volt 
ez másutt is. Budán azonban a támogatás, amint Hess előszavából ki
tűnik, nem volt olyan méretű, hogy a nyomdászt minden gondjától 
megszabadítsa. Lehetővé tette a Chronica Hungarorum kiadatását — 
«nélküled a munkát sem megkezdeni, sem befejezni nem tudtam volna», 
mondja Hess s kilátásba helyezte más művek nyomtatási költségeit 
is, mert Hess már előre jelzi, hogy azokat is pártfogójának fogja ajánlani, 
de Basiliusát mégsem ajánlotta Karainak, ennél tehát már elmaradt 
a támogatás.

A mecénási pénzekből táplált nyomda nem volt szóbajöhető tőkét 
forgató kapitalista vállalat s talán arra sem futotta, hogy a független 
nyomdák legbiztosabb kereseti forrásául szolgáló hivatali, üzleti és 
alkalmi sajtótermékek megjelentetésével segítsen magán. Pedig Mátyás 
király felismerte a nyomdászat toborzó erejét. Amint Frigyes császár 
néhány rendeletéből és hívei panaszaiból értesülünk, Bécset, Nürnberget 
és Strassburgot elárasztotta ellenfelét becsmérlő plakátokkal és röpira-

1 F ran k fu rte r U rkundenbuch zur Frühgeschichte des Buchdrucks, herausgeg. 
v. W . K. Zülch u. G. Mori. F ra n k fu rt a. M. 1920.
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tokkal. A hazai egyházmegyék 1480 óta megjelenő misekönyvei és bre
viáriumai kinyomatását is ő rendelte el. De mindezek a magyar meg
rendelések külföldre mentek — a budai nyomda nyilvánvalóan hamar 
csukta be a boltot.

Hess, aki szintén a könyvpiac válsága elöl menekült el Rómából, 
Karai támogatása mellett csak kis üzemet tudott fenntartani. Egyike 
ama kevés ösnyomdásznak, kiknek nem volt sajátmetszésű betűjük. 
Túlnyomórészt már használatban volt matricákat hozott magával, 
melyekből előzőleg Lauer öntetett betűket római kiadványaihoz. Amikor 
az egyik jel matricáját elvesztette, nem tudta pótolni. Betűöntőműszere 
sem kifogástalan ; amikor Basilius-kiadásához betűkészletét megújítja, 
a régi matricákból öntött betűk lécvastagsága 20 soronkint 3 mm-rel 
csökkent a Chronica Hungarorum típusai sorméreteihez képest : az 
öntőműszer öreg, elhasznált, belső falaira a sok öntéstől üledék rakódott, 
«sodrot kapott» — amint a betűöntők mondják. Betűbélyegzőket, 
matricákat, öntőműszert Budán nem csináltathatott, amije volt, azt 
magával hozta, római gazdájától kapta. Viszont Karai jól ellátta azzal, 
ami Budán is megszerezhető. Sajtója több volt, mert aránylag kis terje
delmű nyomtatványait is szedésrészletekre osztva több s igen egyen
letesen működő tégelyű sajtón nyomatja. Latinul és magyarul tudó 
klerikusok szedik a szövegeket s a magyar neveket helyesen szedik a 
kor helyesírása szerint. Volt tudós korrektora, aki hézagok kiegészítésére 
gördülő hexamétereket iktat az egyik szedésrészlet végére, nehogy üres 
folt maradjon a papíron. S főként papírban nem szenved Hess hiányt. 
Valósággal pazarolja, margói szélesek, a sorokkal nem takarékoskodik, 
bőségesen ad fejezetcímeket s ezek felett is, alatt is hagy üres sorokat, 
a könyvet pedig felesleges üres levelekkel zárja be. Papírja honi termék, 
melynek vízjegyváltozatai külföldön nem fordulnak elő, magyarországi 
kéziratokban azonban igen. Feltételezhető, hogy Karai a valószínű 
magyar papíripar érdekeit is képviselte, midőn nyomdászt hívott Budára. 
A papíripar nagyarányú fellendülése a XV. században szoros összefüggés
ben áll a nyomdászat térfoglalásával. A nyomdák ott telepedtek meg, 
ahol papíripar volt, s viszont, ahol nyomda működött, ott folyton ren
deltek papírt, mert nyomda megfelelő papirtermelés nélkül nem működ
hetik.

A krónika kiadása nem volt rossz üzlet : hamar kelt el, csak rubri
káit, vagyis piacra került példányai maradtak fenn s már 1480 óta 
ismételten készülnek róla kéziratos másolatok (Menestarfer, Dubnici 
Krónika), a következő évtizedben pedig sikerének hatása alatt Filipecz 
magyar kancellár és Feger budai könyvkereskedő Thuróczi krónikájából 
két kiadást is rendez. Hess vevőköre azonban alig terjedhetett túl a 
nemzet határán, példányszámát ehhez kellett mérnie s e miatt a Krónika 
nem hozhatott annyi jövedelmet, amennyi a nyomda fenntartására elég 
lett volna.

A következő kiadványából, a Basiliusból, már kis terjedelme s 
ennélfogva olcsó ára miatt sem remélhetett sokat. Basilius ugyan Budán 
divatban volt, a Corvina-könyvtárban az egyházatyák közt a legtöbb 
kódexxel volt képviselve, de Hess ugyan hány példányt adhatott el
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kiadásából Budán? A külföldi humanistákat ellátták az olaszországi 
nyomdák Basilius-kiadásai, melyek egyszerű utánnyomata a budai 
kiadás. Ma három példányát ismerjük s ezek közül is van egy rubri- 
kálatlan, mely vevő nélkül maradt.

Sajnos, csak magukból a nyomtatványokból, külső, bibliográfiai 
jelenségekből következtethetünk a budai nyomda életére, mert — ellen
tétben a külföldi nyomdászattörténettel — semmiféle írott forrásra, 
oklevélre vagy egyéb korabeli feljegyzésre nem támaszkodhatunk Magyar- 
ország XV. századi nyomdászatának tanulmányozásakor.

Nem sokkal kedvezőbb a helyzetünk a XVI. századot illetően. 
Tudásunk forrásai itt is, mint a nyomdászattörténetben mindenkor, a 
bibliográfia, az oklevelek és a nyomtatványok sajátságai. De mindhárom 
forrással baj van.

A bibliográfia hézagos és hamis képet ad a régi nyomdák termelésé
ről, mert a nyomtatványok nagyobbik része elveszett. Naptárakat, hírt- 
közlő röpiratokat, hivatalos és nemhivatalos hirdetményeket, formuláré- 
kat', plakátokat, műsorokat, szentképeket, ábécédáriumokat és egyéb 
iskolakönyveket, imakönyveket, szerkönyveket s általában a napihasz
nálatra szánt kiadványokat senki sem őrzött meg, ha egyszer már 
elvesztették időszerűségüket. Ami ezekből megmaradt, véletlenül maradt 
meg. Hiába mondja a bibliográfiai statisztika, hogy a XVI. században, 
1529-től 1600-ig 661 kötet jelent meg Magyarországon s ezeknek a nyom
tatványoknak együttes terjedelme megközelíti az 50,000 oldalt. Ennyiből 
a 21 nyomda 71 év alatt ugyancsak nem élhetett meg. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a nyomdászat elsősorban üzlet, ipar, mely sok költ
séggel jár, a megmaradt nyomdatermékek árából pedig nyomdai üzemet 
fenntartani, személyzetet, papírárakat, betűöntést fizetni nem lehetett. 
A nyomdászat mindenesetre kezdettől fogva a művelődés és irodalom 
szolgálatában állt, de a nyomdász, ha lelkesedett is az irodalom iránt, 
a nyomtatással elsősorban kenyeret keresett s ha megfizették, kinyom
ta tta  azt is, aminek semmi köze az irodalomhoz. A legtöbb nyomda 
főjövedelme nem is a könyvek előállításából származott, hanem az apró
nyomtatványokból. Akcidenciákból, melyeket régen épp úgy nem őriztek 
meg a jövő számára, mint ahogy ma a kötelespéldányrendszer mellett 
sem őrzik meg a sajtótermékeknek ezt a nagyobbik felét. Róluk a biblio
gráfia nem adhat számot. A régi korok bibliográfiai számontartásának 
hézagaira figyelmeztet a kötéstáblákból kiáztatott töredék unikumok 
nagy száma is.

A nyomdákra vonatkozó levéltári anyag pedig még a bibliográfiánál 
is hiányosabb. Kezdve a budai ősnyomdán, több nyomdánkról egyetlen 
oklevél vagy más feljegyzés nem maradt fenn s csupán még ismert 
nyomtatványaik tanúskodnak róluk. S amelyekről vannak levéltári 
adatok, azok nem adnak felvilágosítást a nyomda lényeges problémáiról. 
Többnyire politikai természetűek, cenzúráról, privilégiumadományozá
sokról és nyomdászok megrendszabályozásáról szólnak. A nyomdák 
belső, gazdasági életére szórványos magánlevelekben s itt-ott egy elő
szóban vagy utószóban egy-egy mellékesen odavetett megjegyzés vet 
gyér világosságot. A nyomdászat bonyolult iparához szükséges anyagok
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ról, elsősorban a papírtermeléséröl és szállításáról a XVII. század leg
végéig, Tótfalusi Kis Miklós emlékiratának, a «Mentségének megjele
néséig nincs komoly forrásunk.

S végül, maguknak a nyomtatványok sajátságainak tisztázásához 
még hiányzanak az előmunkálatok. Nyomdászattörténetünk még nem 
állította össze a nyomdák típusainak és díszítő eszközeinek a repertó
riumát, melynek segítségével öszsehasonlító vizsgálattal tisztázhatná 
azok eredetét s a felhasználásuk során bekövetkezett változások okait ; 
a Magyarországon előforduló papírok víz jegyeiről még nincs katalógu
sunk, melynek alapján kikutathatnók a papírgyártmányok szűkebb 
hazáját — a papíripar beható ismerete nélkül a régi nyomdák története 
érthetetlen — s nem derül még világosság a nyomdai felszerelés elő
állításának és beszerzésének módjaira, költségeire, és a még homályban 
levő többi technikai részletkérdés titkaira.

Ezek az okai annak, hogy nyomdászattörténetünk mindeddig 
tapogatódzó és hézagos ténymegállapításokon, nyers adatokon alapuló 
igénytelen körvonalozáson nem jutott túl. Mindössze annyit sikerült 
megállapítania, hogy valamely nyomda hol és mikor működött s milyen 
nyomtatványai maradtak fenn a mai napig. Ennél az első lépésnél meg
akadtunk. Az alapvető kérdés, a technikai fejlődés kérdése ismeretének 
hiányában hemzsegnek a feltevések. Mindig csak kívülről szemléljük a 
nyomdákat. Vagy az irodalom szemszögéből vizsgáljuk, vagy a politikai 
történet függvényeként tárgyaljuk őket, a közművelődésre gyakorolt 
hatásukat méltatjuk, jelentőségüket magyarázzuk. A külvilággal, az 
államhatalommal és az irodalommal való összefüggésük azonban még 
nem érteti meg a munkát, mely a nyomdában folyt.

Amíg a nyomdászattörténet nem veszi beható vizsgálat alá az 
anyagokat, melyekből a nyomdai produktumokat előállították, addig 
csak találgatásokba bocsátkozhatik. Csak a nyomdai ipar gazdasági 
feltételeinek feltárása után kísérelhetjük meg valamely nyomda céljának, 
a nyomdász törekvésének magyarázatát s a hazai nyomdák összességé
nek szintézisét. Ebben is szükségképpen elég rés marad, melyet csak 
képzelőerővel, analógiákból való következtetéssel lehet áthidalni. Fontos 
dolgokat, mint a kiadások példányszámát s az eladásukból származó 
anyagi sikert a legtöbb régi nyomdánál valószínűleg már soha többé 
nem lehet megállapítani.

A XVI. századi nyomdák közt a sárvár-új szigetiről szól a legtöbb 
forrásunk: Sylvester előszava a Grammatikához, Abádi utószava 
az Új Testamentumhoz s Sylvester, Abádi meg Melanchton levelei 
Nádasdyhoz. Két fennmaradt kiadványa is többet árul el, mint a század 
többi, sokkal kevésbbé jellegzetes nyomtatványa. Saját metszésű betűik 
vannak, fametszetű címlapjaik és szövegillusztrációik, fametszetű cím
sorok és fejezetcímek, sőt héber betűik is fametszetűek, az Új Testamen
tumhoz azonfelül piros-fekete nyomást alkalmaztak. Szokatlanul gazdag 
kiállítás. Mecénási nyomda, a kiadás költségeivel semmi gondja s nem 
kell a mindennapi kenyér kedvéért nyomdai kulimunkát végeznie. Ren
deltetését Nádasdy, a pártfogó tűzte ki. Az első magyar kollégiumi 
nyomdát alapította vele. Mert a nyomda, amint Melanchton leveleiből
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látjuk, iskolával kapcsolatos, vezetője is az iskola tanítója s két terméke, 
a Magyar Grammatika és az Új Testamentum magyar fordítása, az 
iskolai oktatáshoz szükséges kézikönyv. Mindkettő magas színvonalú, 
magyarázataiban alapismereteket és széleskörű műveltséget feltételező, 
tehát semmiként sem kis diákok számára készült olvasmány. A nyomda 
vezetője maga a szerző, aki 1527-ben Vietor Jeromos krakkói nyomdájá
nak korrektoraként már szerzett nyomdászati ismereteket. Egyébként 
gyakori jelenség nálunk a XVI. században, hogy az író egyúttal saját 
művének nyomdásza is. Honter, Heltai, Huszár Gál, Karádi, Bornemisza, 
Telegdi szintén egyesítette magában a két hivatást. Nyomdászok lettek, 
hogy a saját írásaikat kiadhassák.

Sylvester azonban nemcsak a nyomda szellemi vezetője, korrektora 
és termékeinek szerzője, hanem valószínűleg ő volt az illusztrációk 
rajzolója és fametszője is. Egyiket-másikat neve kezdőbetűi jelölik s 
leveleiből tudjuk, hogy birtokán időtöltésből festegetett. Mellette egy 
Strutius nevű külföldi nyomdai művezetőt foglalkoztatott Nádasdy, 
haszontalan embert, akit el kellett csapni, hogy helyét az ugyancsak 
Krakkóból, Vietortól jött Abádi Benedek foglalja el. A szedő Sylvester 
öccse, Mihály, a nyomtatólegényeket pedig Németországból szegőd- 
tették.

A nyomda Strutius hanyagsága miatt sok idővesztességgel indult 
meg. A Grammatika csak négy évvel a nyomda alapítása után jelenik 
meg, az első kiadványnak tervezett Új Testamentum pedig, noha famet
szetei már 1537-ben készen voltak, csak hat év múlva, 1541-ben. Strutius 
főfoglalkozása a betűmetszés volt s nem haladt vele. Abádi, aki ezt 
a feladatát átvette, folytatta és javította, igen szigorú bírálatot mond róla.

Kevés XVI. századi nyomdánk volt, mely maga metszette betűit. 
Ezt csak olyan bőkezű pártfogó engedhette meg, mint amilyen Nádasdy 
volt, mert Bécsben, Síngreniusnál, kinél a nyomdai felszerelés egy részét 
és kiegészítését vásárolták, olcsóbban szerezhettek volna akár megfelelő 
betűkészletet, akár pedig a házi betűöntéshez szükséges matricákat. 
Mindazonáltal érthető, hogy Nádasdy meghozta a nagyobb költséggel 
járó áldozatot. Magyar könyveket akart nyomatni s Sylvester, a kiváló 
nyelvész, Melanchton tanítványa, meg akarta reformálni a magyar 
helyesírást, ahhoz pedig szüksége volt olyan jelekre, melyekkel kifejez
heti a magyar nyelv sajátos hangjait. Mennyi baj volt már Hess és 
Thuróczi krónikáiban a magyar nevekkel, milyen körülményesen jelöl
ték a cs, gy, ly, ty, zs, e meg é, o meg ő, u meg ü hangokat a magyar 
kéziratokban s mennyit bosszankodhatott Sylvester, mikor Krakkóban 
Hegendorf és Heyden Sebald nyelvkönyveinek sajtó alá rendezésekor 
ezek magyar szövegét idegen nyelvekhez készült betűkészlettel kellett 
szedetnie. Az ő sárvár-újszigeti betűi között több olyant metszetett, 
mely más nyelvek betűrendjében nincs meg s nálunk is újítás volt, de 
véleménye szerint jól fejezte ki a különleges magyar hangot.

Valószínűleg a helyesírás kényszerítette utódait arra az újításra, 
hogy a magyar szövegeket a könnyebben alakítható latin betűkkel 
nyomassák. Ezt nálunk Heltai vitte keresztül Kolozsvárott. Sylvester 
még gót, illetőleg fraktur betűket használt, mert a kéziratmásolók és
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ösnyomdászok akkor még hatékony elve szerint latin betűket csak 
latin klasszikusok műveinek és olasz szövegeknek szedésére használták, 
míg a profán nyelvekben, a németben, franciában, spanyolban, angolban 
stb., kivétel nélkül gót típus járta. Ha Sylvester utódainak, Heltainak 
vagy Huszár Gálnak elegendő tőkéje lett volna, hogy nyomdájukat 
sajátmetszésű betűkkel lássák el, akkor talán ma is használnék azokat 
a különleges betűalakokat, melyeket a sajátságos magyar hangok 
jelölésére Sjdvester talált ki. Miután erre nem tellett, különféle nagyságú 
latin matricákat vásároltak s a különleges magyar hangokat betűkap
csolatokkal, ékezetekkel, sőt kétféle nagyságú betű egymásfölé rakásával 
próbálták érzékeltetni.

A mecénás gazdag főúr, aki nem tart igényt az általa fenntartott 
nyomda jövedelmére. Sylvester és Abádi megosztoznak az Üj Testa
mentum példányain. Sylvester csomagokban szétküldi őket, messzi 
vidékekre, Erdélybe is, lelkészeknek, tanítóknak, és kesereg, ha vala
melyik küldeménye elvész. Abádi házal velük, de utazásai csalódással 
járnak, az eladott példányok árából még az útiköltséget sem tudja 
fedezni. Féltékenyen ügyelnek osztozkodásuk egyenlőségére s midőn 
Abádi egy elvesztett csomagért 25 példánnyal kárpótolja magát, Syl
vester legott panasszal fordul Nádasdyhoz. Végül is mindkettő elfordul 
a nyomdászattól és más foglalkozás után néz.

A XVI. század második felében megváltoznak a nyomdai gazdál
kodás feltételei. A nyomdászat széles rétegekbe hatol, közösségek szük
ségletévé, felekezetek fegyverévé, hatóságok segítőeszközévé válik, a 
nyomdászok egyházak és pártok szolgálatába állnak, kiadótevékeny
ségükben előtérbe lép az aktualitás, a napi szükséglet kielégítése. Már 
nem egyetlen pártfogó segítségével működnek, a mecénási nyomdák 
helyébe a közösségek által támogatott nyomdák lépnek. Bornemisza 
Postillájának 1000 forintot meghaladó nyomdai költségeit még magá
nosok adják össze ; nemcsak külömböző pártállású főurak, hanem egy
szerű köznemesek is. Huszár Gált az egyházközség támogatja, mint 
lelkész kassai híveitől igyekszik összegyűjteni azt a 100 forintot, mellyel 
magyaróvári nyomdájának vételára után tartozik. Ismét másokat a 
székhelyük városi tanácsa támogat, kedvezésekkel és előlegekkel, mint 
Debrecen, vagy az erdélyi és felvidéki szász városok. E támogatásból 
kötelezettségek támadnak s ezek hatása alatt hivatalos nyomdák jel
legét kezdik ölteni. Az állam is közbelép privilegizáló rendeletéivel, mint 
Telegdi nagyszombati katolikus nyomdája esetében.

Űj keretek alakulnak, melyekben a nyomdák, a szerint, hogy kire 
támaszkodnak, típusokra oszlanak. Életnyilvánulásuk más, mint az 
előző kor nyomdászatáé s más, mint az 1600 utáni nyomdászaté. Külön 
érdekessége ennek a kornak a vándornyomdászok még megoldatlan 
problémája. Annyi kérdést vet fel tipográfiánknak ez az ötven esztendeje, 
hogy külön fejezetet érdemel.

Fitz József.
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A TAR LŐRINOMONDA 
ÉS A SZENT PATRIK PURGATÓRIUMI 

VÍZIÓK KELETKEZÉSE.

i i .

Az ember elméjébe behatoló képek és fogalmak a fejlődés kezdeti 
fokán még egymásbaolvadtak és lassan ködbe vesztek. Egymást követő 
nemzedékek évezredes munkája eredményezte a már fejlettebb társa
dalom elméjében az osztályozásnak és elkülönítésnek bizonyos formáit. 
Az az állapot, melyben a képzeti és fogalmi megkülönböztetések mind
jobban kialakultak, volt a kiinduló pontja minden vallási és filozófiai 
rendszernek.1 De a túlvilág fogalma évszázadokon át tartó elmélkedések 
ellenére sem jelent meg teljes világossággal. A fejlődés kezdetén nem 
találjuk meg különállóan. A halottak és élők leikéről alkotott képzetek 
ugyanis ekkor még nem válnak élesen el egymástól, közös társadalmi 
csoport keretébe illesztik be őket, feltételezve, hogy ugyanaz a szellem 
reinkarnálódik valamely meghatározhatatlan módon a különböző egyé
nekben. Lassankint elválik egymástól a múlt és jelen, az élő és elmúlt 
fogalma és kialakul az a titokzatos birodalom, ahol azok laknak, kik 
már elmentek, de létük folytatódik valahol és befolyásuk az ittmara- 
dottakra nem szűnt meg, hiszen lakóhelyük sincs távol az élőktől. Ez 
ismeretlen birodalom lakóira babonás félelemmel tekint a primitív ember 
is és különös tisztelettel veszi körül azokat a barlangokat vagy egyéb 
helyeket, ahol tartózkodásukat sejti. Ebből következik, hogy a külön
böző halotti szertartások alapgondolata a halott ismeretlen- és meg
magyarázhatatlan, teháf veszedelmet jelentő, szellemének kiengeszte
lése és visszatértének elhárítása. A halált nem természeti okok folyo
mányaként, hanem gonosz, varázslatos hatalmak közbelépéseként fog
ják fel, ezek hatása ellenséges tettekben is kifejezésre juthat, ezt ipar
kodnak megakadályozni.1 2

A primitív népek egymásbafolyó képzeteivel szemben az elkülö
nítésnek és osztályozásnak lényegesen fejlettebb formái alakultak ki az 
ó-kor nagy és a műveltség magasabb fokán álló népeinek szellemében. 
Ez hozta létre az egyes hitrendszereket s ezek keretén belül — mivel min
den vallás alapvető törekvése a halál titkának megfejtése — már hatá
rozottabb vonásokkal rajzolódtak ki a túlvilág körvonalai. Helyét kísér
lik meg először pontosabban megállapítani s ez most már az eredetinél

1 V. E . Dürkheim et M . M auss:  De quelques formes prim itives de classi
fication. «Année sociologique» 1901— 1902. Paris, 1903.

2 A . Jeremias: Allgemeine Religionsgeschichte. München, 1918. 1 6 — 17. 1.
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messzebb kerül az élők világától. Távoli, megközelíthetetlen vidékekre, 
magas hegyek járhatatlan csúcsára, távoli szigetekre sa  földrajzi ismere
tek gyarapodásával egyre nagyobb távolságokba, hogy végre az emberi 
elme számára kifürkészhetetlen távolságba és magasságba, az égbe 
jusson. Megtaláljuk ugyanakkor az ellenkező végletet is, a titokzatos 
ország keresését a föld alatt, barlangok, vermek mélyén, hol a néplélek 
«szellemei» tanyáznak. Mindkét elgondolás végső fokon arra a törek
vésre vezethető vissza, hogy a nap- és évszak változásokra, továbbá az 
égboltozaton észlelt egyéb jelenségek okára magyarázatot keressenek.

A Földközi-tenger partvidékein lakó népek a túlvilág helyének 
mindkét fajtájú meghatározását magukévá tették. E népek vallásos 
felfogása kétségtelenül a történetelőtti idők homályába visszanyúló 
közös gyökérből táplálkozott. Ennek legegységesebben kialakult fej
lődési formája a khaldeusok hitrendszerében öltött testet s ez valamennyi 
nép vallásának legalább is bizonyos külső rétegeire ráütötte bélyegét. 
A túlvilágot ők, a már említett módon hol a földre, hol a föld alá helyez
ték. Gilgamesh, az emberiség legősibb és az összes ókori népek epiku- 
mára ható emlékmaradványának hőse, elhúnyt barátját kereső útján 
sivatagon, hegyeken, tengereken át jut a «halál vizeihez» a legszélsőbb 
Nyugatra.1 Isztar, minden élet ősanyja, a «Magna Mater coelestis» 
viszont az alvilágból hozza mindig újra vissza társát az Isztar pokol
járatáról szóló mondában.1 2 Ő ugyanis a babilóniaiak asztrális vallásában 
egyúttal a föld istennője is, aki a természet őszi halódásakor indul föld
alatti útjára s tavasszal az új életet hozza fel onnan. A túlvilági bűnhő- 
dés fogalma ismereteién ugyan náluk, de bizonyos veszedelmekkel az 
elköltözöttnek a halál útján meg kell küzdenie. Halott-kultuszuk igen 
fejlett volt, halottaikat földbe temették, a koporsókba élelmet, az 
alvilági isteneknek szánt ajándékokat tettek, a gyolcsba csavart holt
testeket sóval konzerválták.3

Egyiptom egyes vidékein különböző vallási rendszerek alakultak ki 
s ezek hosszú időn keresztül önállóak is maradtak, ezért nehéz itt a túl
világra vonatkozó képzeteket összeállítani. Tény az, hogy a halál és az 
utána következő dolgok az egyiptomi vallási gondolkodás homlokteré
ben állottak. Hisz azáltal, hogy a két legjelentősebb tanrendszer, az 
oni világtan és a buziriszi halott-tan közül, az utóbbi jutott a maga 
Ozirisz alakjával túlsúlyra, a halott-kultusz vallásuk jellegzetes saját
jává lett. Sőt már az ősrégi közös keleti világtanban Egyiptom az alvilág 
országaként szerepelt. Az «örök lakás»-nak nevezett sírok feliratainak 
szövege a halott létének folytatódásába vetett rendíthetetlen hitről 
tanúskodik s arról is, hogy e továbbélést a földi léthez hasonló lefolyá
súnak képzelték. Erre vall, hogy ők is élelmiszereket, házi eszközöket, a 
halott környezetét, személyzetét ábrázoló alakokat helyeztek a sírokba 
s hogy a leggondosabban végrehajtott bebalzsamozás által a halott

1 A . Jerem ias: Izdubar N im rod, eine altbabylonische Heldensage. Leipzig,
1891.

* E. Schrader: Die H öllen fahrt der Is ta r . Giessen, 1874.
3 A . Jerem ias: Allgem. Religionsgeschichte. (23— 55. 1.)
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testét, a monumentális piramisok emelése által pedig nyugvóhelyét az 
enyészettől örök időkre óvni akarták. Hol folytatódik a halál utáni lét? 
A piramisok feliratai szerint két egymással ellentétes helyen, i. Messze 
nyugaton és a halottak a «nyugatiak», akik itt a sötétség honában öröm
nélküli sivárságban élnek ; később ezt a vidéket már csak átmenetnek 
tekintik az üdvözültek birodalmához vezető szörnyalakokkal benépe
sített alagúttal együtt. (Alagút helyett néhol Ozirisz «létrája» szerepel 
s fennmaradt annak a bűvös mondásnak szövege, mely megóvta itt a 
halottat a lezuhanástól.) A további fejlődés folyamán a túlvilág az égbe 
helyeződött ; ide hosszú és veszélyes utazás árán juthatott a halott, 
útjának nehézségeit csak bűvös ereklyék és varázs formulák segítségével 
győzhette le. Figyelemreméltó, hogy a kígyók és vadállatok, sőt a forró 
vízár, a bűzös tó és mocsár már itt is feltűnik a borzalmak ecsetelésénél. 
A halott vagy Thoth íbisz szárnyán teszi meg útját, vagy a túl világi 
révész bárkáján, aki azonban a paradicsomi partokra csak az ég és föld 
előtt igazaknak találtakat viszi át. Ozirisz és udvara előtt tesz vallomást 
az elköltözött, hogy sem istenek, sem emberek ellen nem vétkezett és 
tisztának nevezheti magát ; azután Thoth a szívét méri meg. Ha nem 
nehéz a bűnök súlyától, akkor véglegesen befogadják az istenek orszá
gába, hol véget nem érő örömben és örök gondatlanságban élhet. 2. Nem 
hiányzik a földalatti túlvilág képzete sem, mely a különböző holdfázisok 
mitologizálásából jött létre. E szerint Oziriszt megöli ellenséges fivére, 
felesége (Izisz) siratja, eltemeti, fia bosszút áll érte, legyőzi ellenségét 
s ő újra feltámad. Ennek alapján képzelték el a halottak újjáéledését is. 
A halottak tartózkodási helye felőli bizonytalanság temetési szokásaik
ban is kifejezésre jutott, mert a holttesteket hol a dombok lejtői mentén 
vájt üregekbe zárták, hol egyszerűen befödték finom fövennyel, hogy 
ez kiszárítsa és konzerválja őket.

A temetési szertartások különösen nagy jelentőséget nyernek Izrael 
népének vallásában. Az uralkodó eljárás náluk is a földbe temetés, 
csupán kivételes esetekben fordul a holttest elégetése elő, de ezt is 
mindig részleges elföldelés követi. A legborzalmasabb büntetés a vég
tisztesség megtagadása. A sírok házakban, dombok lejtőin, gyakran 
pedig természetes barlangokban voltak. Az a körülmény, hogy a családi 
sírboltokban az elhúnytakat ősiekkel egyesíteni törekedtek, a temetés 
alkalmával áldozatokat ajánlottak fel, végül az, hogy néha kikérték 
tanácsukat és egyeseket közülük «istenek»-nek neveztek azt bizonyítja, 
hogy a továbbélés gondolatát már a régi héberek is ismerték. Kezdetben 
az eltemetés helyére lokalizált halál utáni élet csakhamar valami misz
tikus túlvilágba helyeződött át, a föld megmérhetetlen mélységeibe. 
Arra, hogy élő emberek is leszálltak ebbe az alvilágba, hagyományaikban 
csupán egy példát találunk, Koré, Dathan és Abiram esetét, akiket csa
ládjukkal, házukkal, javaikkal együtt elnyelt a megnyíló föld. A kiválasz
tottak a már legrégibb zsidó felfogásban is szereplő «éden»-be kerülhet
tek, ezt nagy folyó öntözte, sokfajta fa szegélyezte, közöttük az élet fája 
is s ennek gyümölcsét lángoló kardokkal kerubok védték a halandók 
közeledése ellen. A boldog és dicső múltban az éden a földön volt, amikor 
Palesztina Isten kertjének volt nevezhető, de a «választott nép» buká-
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sával a halottak birodalmába került. A fogság és száműzetés utáni 
időszak nézeteiket gyökeresen átalakította. Üldöztetésükkor legfőbb 
vigaszuk a túlvilági ítélkezés reménye lett, amikor az arra érdemesek 
az örök életre, az érdemetlenek az örök szégyenre fognak ébredni. Énok 
apokalipszise részletesen leírja a másvilágot ; ezt most már nem a föld 
mélyébe képzelték, hanem Nyugatra, hol nagy folyók szelik azt át és 
környezik. A halandók itt közvetlenül haláluk után részesei lesznek az 
őket megillető jutalomnak vagy büntetésnek. Két tágas, világos hely az 
igazak lakóhelye lesz, két sötét és szenvedésekkel teli a gonoszoké. De 
ez az állapot előkészület csak a végleges számadásra, mely a feltámadást 
és az utolsó ítéletet követi majd. Ez után kerülnek a kiválasztottak a 
Messiással az új birodalomba, melynek székhelye Jeruzsálem lesz, a 
gonoszokat az elátkozott völgybe hajítják, hatalmas, sötét és mégis 
tüzes szakadékba. Egymás sorsát kölcsönösen szemlélhetik, hogy össze
hasonlíthassák. Salamon «Sapientia»-ja a jövendő életet egészen máskép 
fogja fel. Szerinte a földi porhüvely romlásra van ítélve, csupán a lélek 
halhatatlan. Az igazak az égben, Isten oldalán teljesen szellemi létre 
születnek újjá, a bűnösök örök gyötrelemre, melyet bűneik folytonos 
szemlélésének kényszere is növel. Az eszszénusok szektája, mely a zsidó
ság kebelében a Kr. e. II. században keletkezett, szintén élesen meg
különböztette egymástól a testet és lelket, halhatatlanságot kizárólag 
az utóbbinak tulajdonítva. Attól kezdve, hogy a lélek a test börtönéből 
kiszabadul, sorsa érdemeitől vagy hibáitól függ ; az arra méltó az óceán 
túlsó partján fekvő távoli országba jut, hol az időjárás viszontagságaitól 
mentesül s állandó üdítő légkör övezi. A gonosz lelkek viszont sötét és 
hideg lakóhelyükön örök szenvedésre vannak ítélve. De átvették Énok 
könyvének azt a felfogását is, hogy ez az állapot csak átmeneti, a vég
ítélet a messiási kor idején következik be, amikor egyesek megoszthatják 
majd az «ember fiának» dicsőségét, míg a többiek a gyehenna elátkozott, 
sötét völgyébe kerülnek, a kiolthatatlan tűzzel teli kemencébe vagy tóba, 
a sírás és fogcsikorgatás helyére.1

Az ókor valamennyi kultúrnépéhez hasonlóan az arab nép alsóbb 
rétege, a papság által továbbképzett felsőbb hitrendszer mellett, meg
őrizte a régi népi vallás maradványait is. Nem hiányzott ebből a szelle
mektől és démonoktól való babonás félelem sem. Sőt a túlvilági képze
teit a világ megújhodásának szellemében kialakító felsőbbrendű tan 
sem mellőzhette teljesen az erre vonat kozó népi felfogást. De a test és 
lélek együttes feltámadásának már az egyiptomiaknál felbukkanó hitét 
határozott formában csak a Korán veti fel újra, éppúgy, mint a nagy 
túlvilági számonkérés gondolatát. Ennek folyamán Allah mind népek 
mind egyes emberek felett kimondja ítéletét. Még a halottak mérlegé
nek képe is előfordul itt később, melyen a cselekedetek legkisebbike is 
latba esik. A magaslatra helyezett paradicsom örök boldogsága lesz az 
igazak osztályrésze, a pokol minden kínja a gonoszoké s e két hely

1 L. Fr. Schwally: Das Leben nach dem Tode nach den Vorstellungen des 
alten  Israel u. des Juden tum s einschliesslich des Volksglaubens im  Z eitalter 
Christi. Giessen, 1892.
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ecsetelésében a keleti képzelet legváltozatosabb színei elevenednek meg. 
Az ítélkezés a Mohamed által hirdetett világvég idején történik s utána, 
a várt megváltó segítségével, az újjáéledt világ igazabb és boldogabb 
lesz. Az utolsó ítéletig csak kevesen, a kiválasztottak juthatnak be 
közvetlenül haláluk után a paradicsomba ; a halottak azonban létüket 
ezenkívül is folytatják, hiszen még a mai ortodox izlam felfogása szerint 
is «látnak és hallanak a sírban és a Koránt recitálják.»1 A tökéletes 
üdvözülés állapota csak a feltámadás után következik be, ha átjutott 
a feltámadott azon a hajszálfínom hídon, melyről a bűnösök a gyehenna 
tüzébe zuhannak.1 2

Az irániak nagy vallásalapítójának, Zarathustrának, derűlátó fel
fogást tükröző tanai a világ ez annyira várt megújhodásának idejét 
már nem helyezik ily hosszú századok bizonytalan ködébe, hanem a 
«beteljesülés országá»-nak eljövetelét a közelebbi jövőben várják. Meg
előzi ezt a nagy ítélkezés s az ítélő bíró híd]án dől el, hogy az elköltözött 
az igazak vagy a hazugok birodalmának lesz-e lakója. A hamishitűek 
lelke vagy kietlen pusztaságba jut, ahol gonoszságához illő borzalmas 
eledelt raknak eléje, vagy az örök sötétségbe ; az igazhitűeké a «bölcs 
úr»-nak (Ahura Mazda) aranytrónjához, a halhatatlan szentek orszá
gába, a paradicsomba. De a halál és a világ megújhodása közötti álla
pot felől nem alakultak ki határozott nézetek..Ami a temetési módokat 
illeti, pl. a perzsákról Herodotos azt jegyezte fel, hogy a holttestet addig 
el nem temetik, míg valami madár vagy kutya széjjel nem tépte, míg 
.régebbi időkben elégették halottaikat.

A Távol-Kelet népei pedig a védák szerint épp ellenkezőleg, a leg
régibb időkben temették halottaikat, később pedig elhamvasztották. 
Képzeletük az emberi lelket a halál után a föld belsejének árnyékszerű 
lakójává teszi vagy egykori földi tartózkodási helyének közelében keresi, 
de nem hiányzik náluk a büntető alvilágot és jutalmazó mennyországot 
feltételező tan sem.3 4 A buddhizmus fatalizmusa viszont, mely India népei 
között annyira elterjedt, a lélek aktivitásának mellőzése által a túlvilági 
felelősségrevonás gondolatát lehetetlenné teszi s az emberi sors betelje
sülését abban látja, ha a különböző alakokban újjászületett lélek végre 
befejezheti fáradtságos vándorlását és eljut oda, hol minden szenvedés 
véget ér, a nirvánába*

A kínaiak vallási felfogásának gerincét a mennyország képzete 
alkotja («mennyei birodalom») s ezt Isten képzetével szinte azonosítják. 
Innen származnak az élők, ide kerül az elhúnytak lelke, elsősorban 
a császároké, akiket már az őskultuszból kifolyólag is különös tisztelettel 
vesznek körül. Az alsóbb népréteg vallásában nagy szerep jutott a szel
lemeknek s közülük a gonoszaknak rettegett erejét különböző varázs
latokkal és szertartásokkal igyekszenek megtörni. A halottakat ősi szo

1 Abdul H am id  szultán  teológiája. L it.-Z tg. 1914. I.
2 A . Jeremias i. m. : (91., 99., 107. és n o .  1.)
3 H . Oldenberg: Die Lehre der U panishaden u. die Anfänge des Buddhism us. 

G ottingen, 1915.
4 U. a. : Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. 5. Aufl. S tu tt

gart, 1906. •
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kás szerint visszahívták, nyugvó helyüket rendkívüli gonddal keresték 
ki, hogy az alkalmas legyen arra, hogy az elhúnytat a jó szellemekkel 
összehozzák.1

A kínaiak vallásának ez az ősök kultuszára vonatkozó része hatott 
legerősebben a japánok sinto vallására. Ennek temetési szertartásai még 
körülményesebbek voltak, bár a buddhizmus hatása alatt elterjedt 
halottégetés itt még jobban divott. Megelőzőleg azonban a néphit a halál 
utáni komor árnyéklét lefolyását egy a Hadeshez hasonló alvilágban 
képzelte. A napéjegyenlőség idején tartott halotti ünnepélyek pedig arra 
vallanak, hogy az újjáéledés gondolata sem volt előttük idegen.

A már említett szumir-babilóniai és egyiptomi műveltség szelleme 
mély nyomokat hagyott Európa első nagy kultúrnépének, a görögnek 
fejlődésében. Különösen áll az az Égei-tenger környékének lakóira ; az 
ő halottkultuszuk, mint azt az ásatások nyilvánvalóvá tették, szintén 
e forrásból fakadt. A holttesteket ők is dombok oldalába vagy sziklákba 
vájt sírokba temették és a temetés alatt és után bemutatott véres és 
vértelen áldozatok, a sírokba helyezett fegyverzetek, ékszerek és minden
fajta eszközök, továbbá az élet fájának, a liliomnak stb.-nek jelképes 
ábrázolása a sírokon, azt a hitet igazolja, hogy az élet folytatódik e 
földalatti nyugvóhelyeken, melyek az elhúnyt előbbeni lakását pótolják.1 2 
Az egyes görög törzsek, részben idegen hatások alatt kifejlődött isten
kultuszának alapján építette ki azután néhány rendkívüli képzelőerővel 
megáldott nagy szellem az olimposzi istenvilág szépségben és harmó
niában gazdag egységét. Ez az elgondolás osztotta ki az eget Zeusnak, a 
tengert Poseidonnak és az alvilágot Hadesnek, akinek sötét, örömnélküli 
birodalmát, éppúgy mint a keleti népek, hol a föld alá, hol messze 
Nyugatra, a tengereken túlra képzelik. Ide kerülnek az elhúnyt homerosi 
hősök árnyékszerű psychéi, miután testüket nagy pompával elhamvasz
tották s e «láthatatlan» királyság, melyet folyók vesznek körül, kapuk 
zárnak el — akár valami várat — áldozatait soha nem adja többé vissza. 
Az Odyssea XI. éneke ismertet meg részletesen az «Erebos»nak nevezett 
alvilággal, ahová az Acheron és a Styx partján különféle áldozatot 
bemutató hős, Circe varázslónő utasításai segítségével, belép. I tt az 
örök sötétség honának nem az Illias alapján összeállítható képe tárul 
elé, a személytelen és egyformán siralmas árnylétet folytató psychékkel, 
hanem egy határozott egyéniségű személyekkel benépesített jutalmazó 
és megtorló hely. Minos trónján ülve tesz igazságot az egyenetlenkedő 
lelkek között, Orion és Herakles földi tevékenységüket folytatják itt, 
de Tityos máját már saskeselyű tépi. Tantalus a tó közepén sohasem 
érht ti el az álláig érő vizet s a felette függő gyümölcsöket, Sisyphos 
örökké újra kezdheti az óriás szikla hengerítését, mert ezek vétettek az 
istenek ellen és bűnhödniök kell. Bár e helyek a későbbi orphikus fel
fogásra emlékeztetnek, eredetük a régi égéi kultúrában keresendő. Ennek

1 W . Grube: Pekinger Totengebräuche. K ivonat a Peking O riental Soc. 
Journal. IV. köt.-bői.

2 E. Rohde: Psyche. Seelenkult. u. U nsterblichkeitsglaube d. Griechen. 
2-ik kiad. Freiburg, 1898. (34— 36. 1.)

2 0 0



mítoszai maradtak fenn a titokzatos barlangok mélyére helyezett, és 
így halhatatlanná vált isteni és emberi alakokban.1 Ily módon őrizte 
meg a legenda Amphiaraos történetét, kinek léptei alatt, Zeus villámai
tól megnyílt a föld és ö kocsijával, kocsisával, lovaival együtt elérhetet
len mélységbe zuhant.1 2 Hasonló sors érte Trophoniost Beociában,3 
továbbá Laodikét, Priamos leányát, kiknek halhatatlanság jutott az 
istenek kegyelméből osztályrészül. A földalatti túlvilág e képei emlékez
tetnek azokra a barlangokra, melyekben a germán nép hagyományai 
szerint a nagy uralkodók, mint Nagy Károly és Barbarossa Frigyes 
aludták örök álmukat. A vallásos felfogás további fejlődése sem nyom
hatta el teljesen azt a hitet, hogy az ősökkel, különösen az egykor fon
tos szerepet játszókkal valamiképpen állandó érintkezésben kell maradni. 
Innen eredhet a Hadesbe le vagy onnan fel vezető üregek feltételezése is. 
Ily nyílásokat Görögország különböző helyein mutattak s a mitikus 
felfogás szerint ilyeneken át rabolták el Korát (Persephone) s ment le 
Herakles az alvilágba, hogy Kerberost láncra verje és Orpheus, hogy 
megkeresse hitvesét.

Minthogy az olymposi vallás nem elégítette ki az emberi léleknek 
azt az örök vágyát, hogy az istenséggel minél nagyobb közösségbe kerül- 
jön, Eleusisból kiindulva egy misztikus vallási felfogás is kialakult. 
Ehhez csatlakozott a Dionyseus tiszteletén alapuló, szintén titokzatos 
jellegű orphismus. Az első a túlvilágra vonatkozó gondolatokat bizonyos 
asztrális jelenségek magyarázataképpen építette fel és foglalta rendszerbe. 
Az eleuziszi Kallirhoe (szentnek tartott forrása), ahol Demeter elrab
lóit leánya — kinek alvilági tartózkodása idején hideg és terméketlen 
volt a föld — ismét napfényre kerül, hogy vele együtt a természet is 
újjáéledjen, középpontja lett a különböző misztikus szertartásoknak s 
ezek később Görögország egész területén meghonosodtak. Az alvilág és 
az ott folyó élet képe itt is határozott alakot ölt. Kapuját Kerberos őrzi, 
aki mindenkit beenged, de ki senkit. Az örökké komor Charon az alvilág 
révésze, ki a könyörtelenül behajtott obulusok ellenében szállítja át a 
lelkeket Hades vizein. Az érkezők közül csak a beavatottakat várja vég
nélküli boldogság, a többiek a psyche ősi felfogás szerinti árnyéklétét 
folytatják, viszont valóságos kínokat csak a kivételesen nagy bűnösök, 
elsősorban a Zeust megsértők szenvednek.4 Az orphikusok szektája a 
VI. század közepén Athénben bukkant fel, nevét a híres thrák énekes
től, Orpheustól nyerte és szintén igen elterjedt. Két különböző formája 
fejlődött ki, egy vulgaris, — ez főleg a barbár népi elemeknél dívott — 
Dionyseus tiszteletét őrjöngő táncokban fejezte ki s a választottak szá
mára készült túlvilágot durva örömökkel, örökös mámoiral telinek, a 
profánokét sötétnek, piszkosnak, sárosnak képzelte.5 A másik tisztul-

1 Félice: i. m. (124. 1.) és Rhode i. m. «Höhlengötter, Bergentrückung» c. fej. 
(I. i n — 145. 1.).

2 M egtalálható m ár a  Thébaiakban, a H ét vezér Théba elleni harcáról 
szóló époszában. (L. P indaros, N. 9. 24.)

3 L. P indarosnál.
4 Rohde i. m. (I. 309. 1. és 1. sz. jegyzet).
6 Platon: Respubl. (363. 1.).
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tabb formájú túlvilágképzetét — A. Dieterich szerint1 — Orpheus Hadesbe 
menetelét tartalmazó költeményből vette. E szerint a lélek, miután igaz
ságtalan tetteiért vezekelt, a dicső Persephone elé kerül s őt arra kéri, 
hogy a tiszták és szentek tartózkodási helyére kegyesen bocsássa be. 
Orpheus itt már nem azért hatol be az alvilágba, hogy Euridykét keresse 
ott, hanem, hogy elmondhassa testvéreinek, az embereknek, mi vár rájuk 
haláluk után. A túlvilági jutalomosztásnak ezt az eszméjét azután a 
vallásos és filozófiai költemények egész sora vette alapul s ezek a görög 
gondolkozásban mély nyomokat hagytak.1 2 Pindaros a halottak érdemei 
és hibái alapján két kategóriát különböztet meg, melyek közül az egyik
nek a Tartarosban az örök sötétség és feledés honában leírhatatlan 
fáradtság lesz osztályrésze, az igazak pedig napfényes vidékeken tartóz
kodnak mindaddig míg királyok vagy héroszok alakjában újjá nem 
születnek, hogy elérjék a boldogok szigetét az óceán túlsó partján.3 
Aischylos is magáévá teszi az ember fölött való ítélkezés gondolatát, 
midőn a gyilkos Orestest az Erinnysekkel még az alvilágban is üldözteti. 
(Ld. Eumenidák 273. és k. 1., 340. 1.) Platon Respublicájának végén a 
túlvilági szenvedések és jutalmak leírását adja. Sőt Gorgias és Phaedon- 
nál mintha már a purgatorium gondolata lépne elő, midőn a gonoszokat 
is két csoportra osztják, s közülük az egyik még megtisztulhat, a másik 
viszont örök bűnhödésre van ítélve. A komikus költők szatirikus művei 
bő anyagot merítettek e képzetekből. így Aristophanes a «Békák»-ban 
Dionyseust az alvilágba küldi, s mikor útja előtt Herakles tanácsát 
kéri ki, az leírja neki a tavat, melyen két obulusért juthat át, a kígyókat, 
szörnyetegeket, a bűzhödt mocsarakat, melybe a vendégjog megsértőit, 
a tiszteletlen gyermekeket, az apagyilkosokat, esküszegőket és egyéb 
bűnösöket merítik. Ezektől távolabb, ragyogó fényességben a beavatot
tak karával fog találkozni, kiktől útbaigazítást kérhet. S mikor való
ban átkel az acheroni tavon, már messziről hallja az üdvözültek énekét 
s látja táncukat a rózsákkal teleszórt mező mirtusbokrai előtt, hol az 
aggok éveik súlyától és koruk gondjaitól megszabadultak. De messzi 
űzik el innét azokat, akik az előírt szertartásokat a földön nem tartot
ták be és embertársaik ellen is vétkeztek.4

A túlvilág ilyfajta képeinek a művészi emlékeken is maradt nyoma. 
Polygnotosnak egyik Pausanias leírta falfestménye Odysseus találko
zását ábrázolta Teiresiassal a Hadesben. Ezen legnagyobb helyet a 
homerosi nekyiában (halottidézés) szereplő héroszok s az ezekhez csat
lakozó nagy bűnösök foglalnak el, míg a profánoknak a festményen 
külön helyük van s egy lyukas edényből töltenek törött korsóba vizet. 
A beavatottak örömeinek ecsetelésére azonban a művész nem vállal
kozott, csupán jelképileg ábrázolta az üdvösség reményét. A Kr. e. IV. 
és III. századból származó vázákon a Tartaros még teljesebb ábrázolása 
látható. Különféle szörnyalakok, az Erinnysek, a nagy bűnösök, Tan-

1 N eky ia :  Leipzig, 1893. (85. és köv. ].).
2 Félice i. m. (129— 130. 1.).
3 Rohde i. m. (II. 208— 213, 1.).
4 Ch. Zévort: Comédies d ’A ristophans. Paris, 1904. (400— 401. 1.).
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talus, Sisyphos stb. találhatók ezeken s Theseus, Herakles, Orpheus 
stb. hadesi útja.1

A rómaiak vallásának tengelyét a legrégibb időkben az ősök tisz
telete képezte, ezeknek szellemét általában a «Lares»-ben, megdicsőült 
és az embereket védő és irányító alakjait a «Manes»-ben tisztelte, míg 
demonikus szörnyeit a «Larvae»-ban rettegte a római. A föld isten
nőjének, Acca Larentianak tiszteletére rendezett ünnepélyek, a Laren- 
taliák halotti ünnep jellegűek voltak. A sirokat a «di manes»-jó szellemek, 
ill. istenek védelmébe ajánlották ; az élőknek ezekkel szemben bizonyos 
kötelezettségük volt («parentationes» «devotio»), az ilycélú szertartások 
egyik legünnepélyesebbike a «mundus» felnyitása volt. E köralakú verem 
a Palatínuson eredetileg emésztőgödör v. magtár lehetett. Később az 
etruszk befolyásra jelentkezett Janus-kultusz és hasonló görögországi 
helyek hatása alatt az alvilág kapujá-nak («janua orci») tartották és az 
év bizonyos napjain felfedték, hogy a termés zsengéit a verembe vessék 
és az elhúnytak lelke feljuthasson onnét.1 2 A túlvilágnak e részben a 
föld alá, részben távoli szigetekre lokalizálása fennmaradt még abban 
az időben is, mikor már a stoikus Zénó és a derűs világnézetű Epicur 
filozófiája igyekezett az orcustól való babonás félelmet enyhíteni. A nép 
széles rétegei tovább is ragaszkodtak a régi mitikus felfogáshoz s a 
görög Hades analógiájára kialakult alvilágnak szörnyetegeiben, kínjai
ban, iszapos, véres v. tüzes folyóiban, kardok hegyével kirakott mezőiben 
és az igazak gyönyöreiben való hit ezután is folytatódott. A boldogok 
szigetét újabb hősök népesítették be (Diomedes, Agamemnon), sőt 
közönséges földi halandók is elérték,3 s az utazók hol Afrika távol part
jain, hol a ködös Északon vélték megtalálni.4 A sírfeliratok által is 
igazolt hitet, hogy az igazak lelke az elysiumi mezőkre jut, a fejlettebb 
szellemű népréteg is magáévá tette és a költők és filozófusok halhatatlan 
alkotásokban örökítették meg. Példája ennek Vergilius Aeneise, ennek 
VI. énekét az orphikus elgondolású leszállás a Hadesbe közvetlenül 
befolyásolta.5 Midőn Aeneas az aranyág segítségével belép az alvilágba, 
a Gyász, a Lelkiismeretfurdalások, a Betegségek, az Öregség, Félelem, 
a rosszattanácsoló Éhség, Szegénység, Halál és Munka majd a Háború 
és a Viszály megszemélyesítői lépnek eléje. Plútó birodalmának kapu
jánál tartózkodnak a különböző szörnyek is, ezeket Aeneas kardjával 
eltávolítja s útját folytatva a Cocytusba ömlő Styx és Acheron folyók
hoz jut, hogy végül Charon bárkáján elérje a túlsó partot s a három
fejű Cerberos mellett elhaladva, különféle tájakhoz érjen. Ezek egyike 
a kisgyermekek, másika az öngyilkosok, egy harmadik a szerelem 
áldozatai s végül egy a trójai háború elesett harcosai lelkét fogadta 
magába. Majd a kétfelé ágazó út jobbról az Elysium-mezőire, balról 
a Tartarosba vezet. Utóbbi hármas fallal körülvett széles terület a

1 Félice i. m. (135. 1.)
2 G. W issowa: Religion u. K ultus der Römer. München, 1902. (187— 192. 1.)
3 Rohde: Griech. Rom an. (215 és köv. 1.).
* Félice i. m . (139. 1.).
6 Dieterich i. m. (150— 158. 1.).
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Phlegethon tűzhullámaival s a krétai Rhadamanthys kényszeríti itt 
vallomásra és bünteti meg a gonoszokat. Nem csupán az általánosan 
ismert nagy bűnösök (titánok, stb.) lakóinak itt, de azok is, akik földi 
létük alatt gyűlölték testvérüket, rosszul bántak atyjukkal, visszaéltek 
ügyfelük bizalmával s a fösvények, házasságtörök, árulók és elsorol- 
hatatlan számú bűnösök is itt várnak a kiszabott büntetés végrehajtá
sára. Néhányuknak hatalmas sziklát kell hengeríteniök, vagy óriás kerék 
küllőin függeniök, mert a büntetésnemek a bűnök fajtái szerint változ
nak. A Tartaros küszöbét a hős nem lépheti ugyan át, de kívülről is 
borzadva hallja a jajgatásokat, ostorok suhogását és láncok csörgését. 
Feltárulnak azonban előtte az üdvözültek földjének fénnyel, illattal, 
hangok harmóniájával teli csodás szépségei, hol a hazájukért elesett 
hősök, a tisztaéletű papok, az Apollo elismerte költők, az emberiség 
művelődését előmozdító művészek és mindazok folytatják örömteli 
életüket, akik szolgálataikkal mások háláját kiérdemelték. A középkori 
pokolképekre annyira emlékeztető leírás mellett már a purgatóriumi 
felfogás ősi alakja is felbukkan Vergiliusnál. Aeneas atyja ad felvilágo
sítást fiának a Léthe vizének partján méhként szállongó lelkek tömege 
felől. Ezeknek a halál érintésére minden bűnüket le kell vezekelniök. 
Néhányuk a szeleknek van kitéve, másoknak óriási örvénybe kell merül
niük, vagy tisztító lángokon áthaladniok míg ezer évig tartó vezeklésük 
véget nem ér, s ekkor a Léthe vize elfeledteti velük múltjukat és új 
életre jutást remélhetnek, mert az elysiumi-mezőkön való örök tartóz
kodás csak néhány kiválasztottnak jut osztályrészül. A túlvilági élet 
ilyetén ábrázolása Vergilius követőinél is fellelhető.

Plutarchosnak Timarchos vízióját magában foglaló egyik filozófiai 
értekezésében az alvilág sötét öbölként jelenik meg, üvöltések, sirán
kozások és jajgatások szörnyű zaja tör fel onnan. Egy másik vízió 
hőse Aridaios v. Thespesios, aki egy esés következtében három napon 
át eszméletlenül fekszik. Már temetésére készülnek, midőn váratlanul 
magához tér, de e tetszhalál oly mély nyomokat hagyott lelkében, hogy 
ezidőtől fogva teljesen megváltozik eddigi ledér viselkedése s ő maga 
adja ennek magyarázatát. E szerint önkívületében végtelen térségen 
járt, ahol a lelkek száguldó tűzgolyók között repkedtek. Egyikükben 
rokonát ismerte fel, ez elvezette őt a boldogok és a bűnösök tartózkodási 
helyére. Utóbbi helyen kígyók módjára egymásbafonódó s dühükben 
egymást tépő alakokat lát ; majd három tó tűnik elé, közülük egyik 
forró olvasztott arannyal, másik jégnél hidegebb ólommal, harmadik 
olvasztott vassal teli, s gonosz szellemek a partról a bűnösöket fogókkal 
megragadva egymásután merítik bele e szörnyű tavakba mindaddig, míg 
darabokra törhetök nem lesznek. Ezután ismét összekovácsolják őket, 
majd újra beolvasztják s e művelet irtózatos fájdalmakat okozva foly
tatódik az örökkévalóságig. Minden bűnért más büntetés jár. Saját 
gyermekeik által bűnhődnek azok, akik oly vétket követtek el, melynek 
büntetése utódaikra szállott. Egyeseknek különféle állati alakokban 
kell büntetésképpen a földre visszatérniük s ezeket kíméletlenül dara
bolják és gyúrják a démonok, míg megfelelő formát nem nyernek. 
A jelenetek után heves szélroham kapja fel Thespesiost, és földi
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porhüvelyébe visszatérve szemét felnyitja, olymódon mint a sírból 
feltámadott.1

E Kr. u. I. századból való vízió mintegy egyesíti magában a közel 
és távol Kelet, továbbá a görög és római vallás túlvilágképzetének 
mindazon motívumait, melyek hatása alatt a keresztény középkor 
víziói kialakultak.. Róma lett a központja a külömböző vallási áram
latok találkozásának, ahol már a Kr. e. utolsó századokban megkezdő
dött, a Mithras, majd az Izisz-kultusz behatolása folytán, a klasszikus 
istenek alkonya. Egyes kiváló szellemek tisztultabb világnézete elő
készítette a talajt az új vallás számára s ez első virágkorát ugyancsak 
Rómában élte, a kereszténység első hirdetői igyekeztek is a kapcsolatot 
velük m egtartani; az egyházatyák a pokolbeli bűnhödés tényének 
bizonyításánál nem egyszer hivatkoztak klasszikus költők, vagy filozó
fusok hasonló revelációira és a megtért tömegek lelkében a pogány 
alvilág szellemei alakultak át angyalokká és ördögökké. De nemcsak 
évszázadok különböző népeinek hitvilágában lelhetők fel a «Vörös-tó» 
melletti hires szentély csodáinak nyomai, hanem megérthetők köze
lebbről annak a népfajnak a túlvilágra vonatkozó ősi képzeteiből is, 
melynek földjén a Szt. Patrik purgatorium legendája kifejlődött.

A kelta nép a Kr. e. V. sz. előtt kezdte meg vándorlását a duna- 
menti legrégibb ismert lakóhelyeiről a brit szigetek felé. A rómaiakkal 
viselt háborúi alkalmával Julius Caesar emlékezett meg róla részle
tesen. Tőle tudjuk, hogy rendületlenül hitt a földi létnek a távoli misz
tikus világ örömei és szépségei között való folytatódásában s ezt a 
világot a külömböző törzsek más-más helyekre lokalizálták. Osztoztak 
ebben a felfogásban az írek is, akik még a keresztény időkben is a kelta 
kultusz legjelentősebb letéteményesei maradtak és hosszú időn át meg
őrizték a homerosi korszak vallási gondolatait. A pogány írek előtt a 
halál utáni ítélkezés s a kínokkal teli pokol fogalma ismeretlen volt, a 
halottak egyetlen tartózkodási helyéül a paradicsomot tekintették s 
ennek helye az ő mítoszaikban is változott; hol Nyugatra került az 
óceán túlsó partjára, hol Tuatha Dé Dannan (=  Danu isten népe) 
földalatti lakóhelyére.2

Az első elképzeléshez kapcsolódik az imrádok (=  legendás utazók) 
egész irodalma. Egyik legrégibb, a Kr. u. VII—VIII. sz. fordulójára 
visszavihető ilyfajta monda hőse az üdvözöltek szigetére jut, ragyogó 
világba, mely madárénektől hangos s boldog lakói az élet minden élve
zetében részesülnek, az évek terhétől, betegségtől és haláltól örökre 
mentesülten folytatják itt létüket.3 Századokig tartó utazás után, mely 
azonban a hajósnak és társainak csak napokul tűnt fel, visszatér földi 
hazájába s tapasztalatait elmondja a fogadására egybesereglett tömegnek, 
majd újra a tenger felé veszi útját s eltűnik örökre. Több mitikus hős 
hasonló kalandjainak emlékét őrizték meg az írországi kelta eredetű

1 O. Delepierre: L ’enfer. London, 1876. (22— 24. 1.).
2 L. H . d ’Arbois de Jubainville: Le cycle m ythologique irlandais e t la 

m ythologie celtique, Paris, 1884. c. m üvet.
3 U. o. (322. és köv. 1.).
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epikus maradványok. Ezek hősei üveg- vagy bronzbárkán indultak el 
Napnyugat felé, hogy elérjék az öröm, az élvezet, a szépség országát 
s egy részük örökre ott is maradt, míg mások visszatérve, hírt adtak 
útjükről.1 Egyes vakmerő hajósok hőstetteit elbeszélő kalandos regények 
kiinduló pontja is többnyire a túlvilági szigetekre utazás volt, ennek 
emlékei már a Kr. u. VII. sz.-ból is fennmaradtak.1 2 De a pogány túl
világ egyéb képzetével együtt, a kereszténység lassankint ezeket is kisa
játította. Az ír hajósmeséken alapuló legenda hősévé a VI. sz.-ban élt 
apátot, Brandant tette, s az ő alakja köré szövődött a X—XI. sz.-ból 
fennmaradt «Navigatio Brandani»,3 mely nemcsak tartalma, de nagy 
népszerűsége és rendkívüli elterjedése miatt is a középkor Odysseájának 
nevezhető. Brandan is hajóra száll tizennégy szerzetessel, hogy csodá
latos revelációk hatása alatt az ígéretföldjét («terra promissionis») fel
kutassák. Sok bolyongás után messze Keleten köt ki, a ■vidámság, fény 
és illat szigetén, ahol félesztendő félórának tűnik és ahol a forrásmenti 
hatalmas fa ágain megszámlálhatatlanul sok madár ül, egyikük fel
világosítja Brandant kilétük felől : ők amaz angyalok, kik a Sátán 
bukásakor közömbösek maradtak, ezért sem mennyország, sem pokol 
nem fogadja be őket többé, hanem ég-föld között kell folyvást bolyon- 
ganiok, de husvétkor («sanctis diebus dominicis») ily madáralakot 
öltve e szigetre kerülnek, hogy itt Isten irgalmát dicsőítsék. Útja további 
folyamán a föld északi részén a poklot pillantja meg. E sziklás szigeten 
növényzet nincsen, csupán kovácsműhelyek és szanaszét heverő salak. 
A poklot körülvevő sűrű füstön nem hatolhatnak át, de a benn folyó 
borzalmakat elárulja a fújtatok és kalapácsütések kihallatszó zaja. Egy 
kopár sziklán az árulásáért szörnyen bűnhődő Judást látják. Utazása 
nyolcadik évében végre eléri Brandan társaival a paradicsomot. A folyó 
által kettéosztott hatalmas szigetnek csupán egyik felébe juthatnak 
be ; itt állandó napvilág van és a fák remek gyümölcsöket teremnek, 
a másikba élő ember nem teheti be a lábát. Utazása célját elérve Brandan 
végül visszatér hazájába. Ez a legenda a kalandos regények és elbeszé
lések egész sorozatát indította meg.4

A halottak országát az óceán távol partjai helyett a föld alatt 
elképzelő felfogás éppoly régi keletű, mint az előbbi. Keletkezésének 
az az eredete, hogy a már említett Danu istennő fiai — ez a titokzatos 
varázsló nemzetség uralkodott a monda szerint a kelta hódítások előtt 
Írország felett — halottaik számára a földbe ásott lakásokat készí
tettek s bukásuk után ők maguk is ezekbe menekültek, itt kereste fel 
azután őket néhány földi halandó. Ez az elképzelés lehetett a Szt. Patrik 
purgatorium körül kialakult legendáknak is ősi pogány magja, annál 
inkább, mert a tündérek és szellemek mesebeli palotáit, földalatti biro-

1 Ezekkel foglalkozik u. e szerző : Épopéé celtique en Irlande. Paris, 1892. 
( 3 8 5 — 3 9 0 .  1 . ) .

2 H . Z im m er:  Keltische B eiträge II . B rendans M eerfahrt. (Ztschft. f. 
deutsches A ltertum . X X X III . köt. 2— 3— 4. fűz. Berlin, 1889.)

3 K iad ta  Achille Juh iná l:  L a légende la tiné de S. B randaines. Paris, 1836.
* Pl. Szt. M acarius három  zarándokának u tazása. (L. Wright i. m. 95. és

köv. 1.).
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dalmát a keresztény vallás megfelelően átalakítva gyakran átvette és 
az ördögök vagy üdvözültek lakóhelyévé tette. Példát találunk erre 
többek között a Szt. Patrik purgatóriummal is foglalkozó Giraldus 
Cambrensis galliai itinerariumában.1 Sok ilyfajta történetet közöl Roger 
de Wendover, Mattheus Parisiensis stb. s egyes régi angol balladából 
sem hiányoznak. Nyilvánvaló tehát, hogy a salteriai Henrik által közölt 
első összefüggő purgatóriumi legenda alapja az ír nép képzeletében 
évszázadokra vihető vissza s evvel magyarázható Owein lovag, ezek- 
után egészen természetesnek tartott, túlvilági leszállása történetének 
rendkívüli népszerűsége.

A Szt. Patrik purgatorium legendakörének távolabbi hátterét 
képezte az a fejlődésfolyamat, melyben testet öltött az emberi szellem 
örök törekvése a földöntúli élet titokzatos fátyolának fellebbentésére. 
Ez a törekvés a középkorban, mikor az emberi lét súlypontja az érzékel
hető világon kívülre helyeződik át, hatalmas lendületet nyer. A történet
előtti időktől az antik világ utolsó századáig tartó harmonikus egység 
Isten, ember és természet között ekkor megszűnik s a középkori világ
nézet szembehelyezi ezeket egymással, mikor eszménye az élet tagadása 
(«WeltVerneinung») és megvetése lesz. «Felejtsd el népedet, szülőhazádat, 
mondj le a testi örömökről, felejtsd el a világi szokásokat és mentesítsd 
magad előbbeni terheidtől!» hirdeti clairvauxi Bernát.1 2

«Diu welt is üzen schoene, wiz, grüen unde rőt 
und innän swarzer varwe, vinster sam der tőt,»

dalolja Walter von der Vogelweide.3 «A világ egy siralomvölgy» állítja 
freisingi Ottó.4 s az ember élete zarándokút ennek borzalmain és veszé
lyein át a túlvilágnak fénnyel és harmóniával teli szellemvilágába. 
A lélek igazi élete a halál pillanatában kezdődik, tehát a földi porhüvely 
elmúlása a lélek felszabadulása. Hiszen III. Ince pápa a világ megveté
séről szóló, még biboros korából (1191 előtt) való iratában világosan 
ki is fejezi ezt a nézetet : «Haldoklunk míg élünk s csak akkor szűnünk 
meg halódni, ha megszűntünk élni.»5 Nem csoda ezek után, ha a közép
kori ember minden életnyilvánulása, cselekedete, tudománya, művészete, 
irodalma odairányult, hogy az embert a túlvilágra előkészítse. Hogy 
amilyen komor színekkel ábrázolta a világot és az életet, úgy ennek 
ellentéteként a halált és a túlvilágot ruházta fel az élet élénk színeivel. 
Az élőknek megjelenő elköltözőitek az elragadtatás extázisával beszél
nek a mennyország szépségeiről, örömeiről s csodás virágokat hoznak 
magukkal onnan.6 Amíg a prédikátorok a földi életben szegénységre és

1 Itin . Camb. lib. I. cap. V III .
- Prédikációi a Szt. Benedek-rend kiadásában, Paris, I. köt. 815. 1.
3 Elegie (V. 37. s k.).
4 Chronicon (I. IV. 4.).
5 H. v. E icken: Geschichte u. System  d. m ittelalterlichen W eltanschauung. 

S tu ttg a rt, 1887. (317. 1.)
* J . K lapper: E rzählungen des M ittelalters. Breslau, 1914. «Der h im m 

lische Lohn der Jungfrauen» (26— 27. 1.).
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egyszerűségre buzdítják híveiket, addig a halottakat pompázó bíborba 
öltözötten, drágakövekkel díszítve idézik előttük.1

A Kr. u. első századok túlvilágképzetein keresztül érvényesült a 
biblia és az ó-klasszicizmus befolyása mind a középkor vízióinak, mind 
a purgatorium legendáinak tartalmi kialakításában. Különösen áll ez 
az apokaliptikus irodalom egyes termékeire, főleg Szt. Péter és Pál 
apostolok jelenéseire. Az első minden valószinűség szerint még a Kr. u.
II. sz. első negyedéből származik. Ebben az Úr Péter előtt egy a világon 
kívüleső vidéket tár fel, melynek tündöklő magasságában soha el nem 
hervadó virágok nyílnak, lakói az angyalok ragyogó ruházatát viselik 
fs ezekkel körülvéve, vidáman köszöntik Istent. Ez az apostol elődeinek, 
az igazaknak a tartózkodási helye. Szemben ezzel pillantja meg a bűnö
sök sötét tanyáját, hol vétkezők és büntetők egyformán feketébe öltözöt
tek s a bűnök neme szerint változnak a kiállandó gyötrelmek. A hazugok 
nyelvüknél fogva, a házasságtörő asszonyok haj fonatuknál fogva függ
nek. A gyilkosok és cinkostársaik veszedelmes csúszómászókkal teli 
helyen bűnhődnek az általuk megöltek szemeláttára ; bűzös, gennyes 
mocsárban a gyermekeiket születésük előtt elemésztő asszonyok. Fél 
testük tűzben ég másik felét ostorozzák az igazságot üldözők és eláru- 
lóknak, a káromlók és rágalmazók ajkukat harapják mialatt szemüket 
tűz égeti, szemben velük a hamis tanúk szája tűzzel teli, az árvát és 
özvegyet nem szánó kevély gazdagok kardnál hegyesebb kavicsokkal 
kirakott helyen szenvednek. Az uzsorások gennyel, vérrel, forró iszappal 
teli mocsárban gázolnak térdig, a fajtalanságban vétkes férfiakat és 
nőket magaslatról mélységbe hajítják s onnan folyton újból feljönni 
kényszerülnek. Tűzben égnek az Isten helyett bálványokat imádók, 
az Istenhez vezető utat elhagyók tüzes botokkal ütlegelik egymást 
szünet nélkül perzselődve a lángok között.1 2 Ez az ó-keresztény vízió, 
melyből a feltámadás és az utolsó ítélet gondolata még hiányzik, a 
hadesi és tartarosi tájakra emlékeztet, ahová Odysseust és Aeneast 
láttuk leszállni, még inkább azonban az Orpheus-kultusz hellén földről 
kiindult mitoszaira.3 Ezek ugyanis Itáliában csakhamar elterjedtek s 
onnan az orfikus tanok a pitagoreusiakkal keveredve, a Földközi-tenger 
vidékének egyéb területein is, pl. Egyiptomban. Ez a magyarázata 
annak, hogy a katakombák őskeresztény festményei a Megváltót néha 
Orpheus vonásaival és jelvényeivel ábrázolták s annak is, hogy az észak
egyiptomi ásatások folyamán, 1886—87. telén, ó-keresztény sírban 
Péter apostol vízióját épp ily szövegben fedezték fel, mely eszünkbe 
juttatja az egyiptomiak «halottak-könyvét» és azokat a titokzatos fel
iratú táblácskákat, melyeket hellén és latin népek helyeztek a kopor
sókba halottaik mellé.

E látomásnak, mely talán legelső példája annak, hogyan sajátította 
ki az új hit az ó-kori vallások mitoszait, rendkívüli hatása volt. Való

1 U. a. «Von dem  ewigen Lohne der Prediger» (41. 1.) és hasonló a m űben 
közölt egyéb elbeszélések.

2 A . Lods: L ’évangile e t l ’Apocalypse de Pierre. Paris, 1893. (86—90. 1.)
3 L. Dieterich i. m. (225. és köv. 1.).
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színű, hogy hamarosan több változatban is elterjedt1 és bizonyos, 
hogy egész sereg legendának vagy víziószerű történetnek mintájává 
lett.1 2 Ezek közül leginkább a már említett Szt. Pál-apokalipszise hoz
ható a purgatóriumi elbeszélésekkel kapcsolatba. Ez K. Tischendorf 3 
feltevése szerint 380-ban Jeruzsálemben keletkezett s magát az apostolt 
emeli az egekbe, hogy ott egy angyal vezetése alatt a túlvilág örömeit 
és szenvedéseit végignézze. Kívánsága szerint először egy elköltözött 
igaz, majd egy gonosz lélek feletti ítélkezést lát ; mikor utóbbi az Ür 
ítélőszéke előtt tagadni próbál, az előhívott angyal bemutatja bun- 
lajstromát (mint ez a babilóniai és egyiptomi ítélkezéseknél történt!) 
és a lelket átadják a pokol fejedelmének. Az üdvözöltek lakóhelyét 
tizenkét aranykapuval, hosszú fallal körülvett városnak látja Szt. Pál, 
négy folyó övezi, ezekben méz, tej, olaj és bor folyik, azok felüdítésére, 
kik életükben az élvezetekről lemondtak. Sajátságos, hogy a paradicsomi 
lakóhelyek mintegy előcsarnokául egy másik helyet is említ, a szelíd- 
lelkűek aranynál és ezüstnél fényesebb, pálmákkal és szőlőtövekkel 
borított országát, ahol ezek a feltámadás napjáig időznek. De a kár
hozottak helyére is elvezeti az angyal Pál apostolt, ahol az ismert sötét
ség, gyász és nyögés uralkodik, Látja a «büntető» folyót, ahol emberek és 
asszonyok tömege részben térdig, részben köldökig, sőt egy részük feje- 
bubjáig tűzbemerülve szenved. Különféle bűnösök bűnhödésének szem
lélése után egy kúthoz ér Paulus, ennek nyílását hét pecsét zárja el, s 
mikor letörnek róla, bűz árad ki, nyögés hallatszik a feltáruló sötétség
ből, itt sinylődnek a Szűz Máriát és Krisztust tagadók, akik Istentől 
irgalmat már nem várhatnak, éppúgy, mint a halottak feltámadásában 
nem hívők tömege. A következő jelenetben az apostol siratja e kárho
zattak sorsát, de a megnyíló égből leszáll Gábor arkangyal mennyei 
seregekkel körülvéve közéjük és az elítéltek lelkei irgalomért könyörögnek 
hozzá, mert most már tudják, hogy van túlvilági megtorlás és az angyal 
Paulussal együtt közbenjárhat érdekükben Istennél, hogy enyhítse 
szenvedéseiket. Ez ismét a Patrik purgatorium vízióiból ismert motívum. 
Ezekre emlékeztet az a kép is, melyben Pál megpillantja Isten trónusát 
és az elítéltek között megjelenő Üdvözítőt. Végül a paradicsomot mu
tatja meg az angyal Paulusnak, óriási fán a Szentlelket s a fa gyökeré
ből kibuggyanó, az éden négy folyójává kiszélesedő illatos vizet. A tudás 
fáját lángoló kardjával szüntelenül őrző kerubot is megcsodálja Szt. 
Pál, közben pedig az Istenanya, majd a pátriárkák, a próféták és vala
mennyi üdvözölt előde közeledik hozzá, nyájasan üdvözlik és szerencsét 
kívánnak ténykedéseihez. Itt a vízió megszakad, vége hiányzik, való
színűleg nein volt már jelentékeny.4

Pál apostol jelenésének történetét a IX. századtól kezdve különböző 
nyelven többszörösen feldolgozták s ez már szorosan összefügg a közép-

1 Lods i. m. (92. és köv. 1.).
2 íg y  pl- az A cta Tom ae-nek, a Visio S. Pauli-nak, a B arlám  és Jozafát 

tö rténetének , az Oracula S ibyllina 2. könyvének stb .
3 Apocalypses apocryphae. Leipzig, 1866.
* Tischendorf nah ez a feltevése. L. Theol. S tudien u. K ritiken 24. 1851 

(441. és köv. 1.)
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kor vízióival. Ezeknek részben az volt a céljuk, hogy a gonoszok halál
utáni szenvedésének és a jók örömeinek ecsetelése által az embereket 
Istennek tetsző életre buzdítsák, részben pedig politikai érdekeket is 
szolgáltak. Eleinte a pokolról és mennyországról csak általános képet 
nyújtanak, mert a közlés célja oktatás és nem ismertetés. Ilyen irányú 
a Palladius püspök által elmondott, az V. század elejéről származó 
Szent Antal-vízió.1 Ez az ördögöt fekete óriásként tünteti fel, aki a 
bűnösök lelkét ütlegeli, majd a lába alatt elterülő óriási tóba hajítja. 
Az igazak madáralakban repkedő lelkeit pedig az angyalok az égbe 
vezetik. Hasonló célú és szintén csak közhelyeket feltüntető a VI. 
század elejéről való Szent Carpos-látomása, majd a burgund királynak 
Gregorius Turonensis (Tours) által elmondott ugyané század végén 
keletkezett víziója.1 2 Érdekesebb a szintén e helyen szereplő második 
vízió, mert ebben már azzal a gondalattal találkozunk, hogy a túl
világról visszatérő (Salvius) beszámol arról, hogy elhúnyta után két 
angyal az égi magasságokba vezette, arannyal és ezüsttel kirakott 
padlójú házba, ennek ragyogásában nagy sokaságot látott, édes illat 
áradt ki onnét és Salvius is arra kéri itt az Urat, amire a Patrik pur
gatorium látogatói, engedje meg, hogy e gyönyörű helyen maradhasson, 
de neki is vissza kell térnie a földre,3 s itt találják meg a később szintén 
annyit szereplő túlvilági vezetők őstípusát is. Nagy Szent Gergely 593— 
594-ben feljegyzett Dialógusai a Vitae Patrum mellett a középkor 
legelterjedtebb olvasmánya s ezekben közölt sok vízió az összes későbbi
nek mintája lett, úgyannyira, hogy a szerző nagyobb hitelesség el
nyerése végett gyakran egyenesen hivatkozik Gergely közölte jele
netekre. Ő maga viszont nem egyszer az ó-testamentum könyveiből, 
főleg Énok könyvéből merített.

Az első, a Dialógusokban szereplő vízió talán őstípusa a világ 
hatalmasainak túlvilági bünhődését ecsetelő politikai vízióknak, amilyen 
a Zsigmond király pokolbeli gyötrelmeiről szóló, Tinódi említette tör
ténet is. Mennyire általánossá vált az a középkori gondolkodásmódba 
oly erősen beleidegződött meggyőződés, hogy az egyházi és világi hatalom 
gazdag osztályosai felett különös szigorral ítélkezik a túlvilági Bíró, bizo
nyítja az ilyen tárgyú víziók szokatlanul nagy száma. Ezért vallja Szent 
Ágoston is már, hogy jobb szegény emberként vászonban a ravatalon 
feküdni, mint selyemben királyként. Az említett Dialógusok első víziójá
ban egy remete a gótok hatalmas királyát, Theodorichot látja, amint János 
pápa megfosztva övétől és cipőjétől, a vulkánba taszítja őt.4 A követ
kezőben Péter szerzetes, halála után újra feléledve, már a túlvilági 
óriási lángtengerről hoz hírt, melyben a világ nagyjai égnek.5 A negyedik 
vízió6 szintén egy új életre ébredő római katona élményeit érzékelteti,

1 Palladii H elenopolitani episcopi H istoria Lausiaca cap. 28. L. J .  M eursius- 
nál (op. vol. I I I .  427. 1.) Leyden, 1616.

2 Gregor. Túron. H istoria F rancorum  lib. V III . cap. 5.
3 H ist. F ranc. Lib. V II. cap. 1.
4 S. Gregorii p a p a e ...  opera o m n ia .. .  studio  et labore monach. ord. 

S. Benedecti II. tom . Paris, 1705. (Dialog, lib. IV., 30.).
5 U. o. Dialog, lib. IV. cap. 36.
6 U. o. Dialog, lib. IV. cap. 36.
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ebben újra feltűnik a jólismert híd, a gonoszok a folyóba zuhannak 
róla, az igazak akadály nélkül juthatnak át a fekete, bűzös ködöt lehelő 
folyón, hogy a virágillatos rétekre, a fehérbe öltözött emberek közé 
érjenek, akiknek pompás lakóhelye úgy készül, hogy aggok, ifjak és 
gyermekek hordják a hozzá szükséges arany téglákat. Figyelemreméltó, 
hogy itt lép fel először a Tar Lőrinc és egyéb purgatórium-látogatók 
víziójának az a motívuma, hogy a földre visszatérőnek megbízásokat 
adnak, hogy az egyházi és világi nagyokat jóra intse. Ez a gyakran 
visszatérő elem azt a kedvelt középkori gondolatot fejezi ki, mely az 
élők és üdvözültek világát, az időlegest és örökkévalót szívesen kap
csolja egymásba. E víziók a túl világi tartózkodási helyeknek csak két 
fajtáját különböztetik meg, bár a tisztítótűzről szóló tan Nagy Szent 
Gergely egyéb műveiben szerepel először.

A purgatorium ábrázolásának nincs nyoma az időrendben a Gergely 
által elmondottak után következő Szent Furseus-féle vízióban sem. 
Ez nyitja meg a sorát a később igen gyakori ír, vagy angol eredetű 
ilyfajta műveknek. Hőse előkelő származású ír nemes, aki 650 körül 
Franciaországban az általa alapított lagny-i kolostor apátjaként halt 
meg.1 Látomásának történetét Beda Venerabilis (f735) a következő
képpen em líti: egy alkalommal, éppen prédikálni indultában, ájultan 
esett össze és barátai egy közeli kunyhóba vitték. Mialatt ennek sötétjé
ben öntudatlanul fekszik, úgy érzi, hogy két fehérszárnyú angyal a 
magasba emeli és az ég felé viszi, a harmadik útmutatása mellett, de 
az égi seregektől az a parancs érkezik, hogy Furseus lelkét vissza kell 
testének adni és így csakhamar fel is ébred. Következő napon azonban, 
családja körében, második látomás lepi meg. Az előbbeni három angyal 
újból felemeli, de ugyanekkor egy csapat ördög is megtámadja, ezek 
tüzes nyilakkal szeretnék leteríteni, de a vezető angyal pajzsával fel
fogja a nyilakat. Az angyalok és démonok között hosszas harc folyik, 
közben Furseus lepillant a mélybe, hol sötét völgyet és négy tüzet vesz 
észre, rendeltetésük, hogy a világot egykor elemésszék. Egyik a hazugok
nak készült, másik a világ örömeit az égieknél többre becsülőknek, 
harmadik a viszálykodás magját elhint ők, negyedik a rablók és csalók 
számára. A négy tűz egyesül ezután s már Furseust is fenyegeti, mikor 
az egyik angyal megnyugtatja azzal, hogy csupán a bűnösök lelke éghet 
itt el, majd újra szétválasztja a tüzeket és ők sértetlenül áthaladhatnak 
rajtuk. Az angyalok és démonok ezután tovább harcolnak Furseus 
bírásáért, míg végül Isten döntése folytán megszabadul a gonoszoktól, 
így emelkedhetik fel az üdvözültek tartózkodási helyéig, ahol az an
gyalok és szentek a Teremtő örök dícséretét zengik és ahonnan őt is 
bizonyos megbizatásokkal ellátva küldik vissza a földre. A Szent Furseus- 
víziónak Legenda Aurea-beli kivonatát a mi Nádor-kódexünk közli.1 2

1 Életének három  feldolgozása van : 1. ism eretlen szerzőtől, az A cta Sanc
torum . Bolland. 16. Jan . II . (p. 36b— 4ib)-ben szerepel és Beda: H istoria  Eccle
siastica lib. I I I .  cap. X IX .-ben beszél róla. 2. Szintén ism eretlen szerzőjű. 3. Arnulf- 
tó l, L atin iacum  ( =  Lagny) apá tjá tó l.

2 L. Katona L .:  Túlvilági látom ások irodalm unkban. Akad. É rt. 1907. 
( 5 0 3 - !•)•
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A körülbelül egyidejű (VII. század közepe) Visio Dagoberti1 ismét 
a politikai vonatkozású látomások közé sorolható és arról számol be, 
hogy egy remete látta a túlvilágon, amint a frankok királyát, Dago- 
bertet rettentő démonok megkötözve csónakba fektették és folytonos 
ütlegelések között, a tengeren át vulkanikus vidékre hurcolták és hal
lotta, hogy kínjában segítségül hívta az összes szentet, hit vallót és 
vértanút, akik emlékére emelt kolostorok számára egykor ajándékokat 
juttatott. A hívottak meg is jelennek, megszabadítják őt kínjaitól és 
az égbe vezetik.1 2

Beda Historia Ecclesiastica című művében3 találjuk az első hatá
rozottabban kialakult képekben leírt középkori túlvilági vándorlást. 
Ez a northumberlandi Dricthelmus víziója, ki 696-ban bekövetkező 
tetszhalála után magához tér ismét és elmondja, mit látott odaát. Itt 
találkozunk első ízben a tisztítóhely leírásával is, völgy alakjában, hova 
először vezeti egy fénylő alak a víziót átélőt, s a völgy egyik felét tűz- 
tenger borítja, másikát jégeső és hófergeteg sötétíti el (a hideg és meleg 
által való bűnhödés ismert motívuma!), a lelkek tömegét állandóan 
egyik oldalról a másikra dobják. Ezután a pokol tűztorkát látja ki
tárulni, a lelkek tűzgolyók alakjában merülnek fel és le benne, a mélyből 
feltörő démonok izzó fogóikkal már csaknem magukhoz ragadják, 
míg vezetője meg nem menti. Innen világos helyre, a paradicsomba 
jut, ennek ábrázolása a Gergelyéitől annyiban tér el, hogy mérhetetlen 
hosszú fal veszi körül — akár Szent Pál víziójában — és még egy negyedik 
helyet is említ, melynek fénye és illata mindent felülmúl, ez a fölséges 
Isten székhelye, ahová azonban belépnie neki sem szabad. Erről a 
látomásról is találunk a Nádor-kódexben említést, de a magyar szöveg 
némileg átalakított, forrása bizonytalan, sem a remetét, sem a helyet 
nem nevezi meg és nem is teljes.

Míg a középkor eddig tárgyalt víziói csak egyes, alkalmilag az 
eseményekbe szőtt részletei voltak az elbeszéléseknek, addig a Visio 
Barontival4 már önállóan szereplő irodalmi műfajjá kezdenek válni. 
Fritzsche ezt a Merovingek korából eredőnek tartja és elfogadja azt 
a vízió végére függesztett megjegyzést, hogy a szerző maga Barontus 
volt. Önkívületszerű álmában a démonok a pokolba vitték s ott mind
addig ostorozták, míg abban az órában, mikor a barátok az ő el- 
költözöttnek vélt leikéért imádkoznak, Rafael arkangyal segítségére 
nem siet. A tisztítóhelyet Barontus nem ismeri, de a paradicsom ábrá
zolásának új variánsát adja. Különböző kapukra osztottnak írja le s 
ezekben a kiválasztottak érdemeik szerinti elhelyezésben tartózkod
nak, az utolsó kapu már egészen vakító fényességű. Nagy Szent Gergely-

1 G esta D agoberti regis F rancorum  cap. 44. Saint-D enis kolostorának 
ism eretlen szerzetesétől (621— 662. 1.).

2 C. Fritzsche: Die lateinischen Visionen d. M ittelalters bis zur M itte d. 
X II . Jh . Halle, 1885. Rom anische Forschungen Bd. I I .  (269— 270 .1.) és H . Günter : 
Legenden-Studien. Köln, 1906.

3 Ven. Bedae: H ist. eccl. gentis Anglorum  ed. H erder. E rl. Sehr. : E bert I .
(599- 1.)

* A cta Sanct. Boll. 25. M art. I I I .  (569— 574. 1.)
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töl átveszi az aranytéglájú házak szerepeltetését. (Aranytéglák a jó
cselekedetek szimbólumai!) Az elkárhozottak szenvedéseit már nem 
részletezi, arra hivatkozva, hogy a füsttől és gőztől nem láthatott tisztán. 
Csak annyit említ általánosságban, hogy a bűnösöknek ólomszékeken 
kellett ülniök, de a büntetések között különbséget nem tesz. Figyelemre
méltó azonban itt az a beállítás, mellyel már többízben találkoztunk, 
t. i a bűnösök kínjainak időnkinti enyhülése, amit ugyan Barontus 
csupán azokra terjeszt ki, akik életükben valami jót is cselekedtek, 
ezek ugyanis a hatodik órában a paradicsomból való mannának az 
illatát szívhatják be, ami új erőt kölcsönöz nekik. E víziónak nálunk 
a Bod-kódexben (27—31 1.) (Nyelvemléktár II. 395.) és a Lobkovitz- 
kódexben (324—331. 1.) (Nyelvemléktár XIV. no .) van nyoma, bár 
más vízió történetével keveredve.

A legközelebbiek a Bonifacius leveleiben szereplő látomások. Ezek 
egyike azzal tűnik ki, hogy kutak alakjában ábrázolja a tisztítóhelyet 
s ezek alatt van az örök kárhozatra ítéltek helye, majd a tűzfolyóról 
emlékezik meg, vékony deszkapalló vezet híd helyett át rajta. Ez a 
próbatétel, a bűnösök a folyóba zuhannak róla s térdig, testük közepéig, 
vagy vállig süllyednek ott el, bűneik nagysága szerint. Valamennyien 
tisztábban jutnak a másik partra, mert ezek csak kisebb hibákat követtek 
el. A folyó túlsó oldalán ő is ragyogó falat lát, ez veszi körül az égi 
Jeruzsálemet, az üdvözültek városát.1

Nagy Károly alakja természetesen többször szerepel a víziókban, 
mégpedig különféle beállításban ; mert amíg a Visio Rotchari'x túlviiági 
házainak egyikében a megdicsőültek trónján ül,1 2 addig a 819 körül 
keletkezett «szegény asszony víziójáéban az elítéltek között találjuk s 
csak fia jócselekedetei révén remélhet onnan szabadulást.3 4 a Visio 
Wettiniben* pedig már kifejezetten a purgatorium forró vizében gyöt
rődik kicsapongó élete miatt. A rechenaui szerzetesnek ez a 824-ben 
átélt látomása, melyet Heito baseli püspök írt le prózában, Walafried 
(Strabo) foglalt hexameterekbe, igen elterjedt és mély hatást keltő volt. 
Beállítása drámai, a különböző rangú és nemű bűnösök, a túlvilág 
egyes fokozatainak, pokol — tűzfolyó, purgatorium, mennyország ábrá
zolása világos és részletes.

A túlvilágon bűnhődő uralkodók között találjuk az egyház javai
nak elharácsolása miatt kárhozatra jutott Martell Károlyt,5 majd a 
Visio Bernoldiban6 a piszokban és rothadásban sínylődő Kopasz Károlyt. 
Ez utóbbi vízió különösen az egyháziak bűnhödését ecseteli élénk színek
kel, akik Bernoldusnak, éppúgy mint a császár, megbízásokat adnak 
arra vonatkozólag, bírja rá az élőket, hogy imáikkal és alamizsnáikkal

1 Fritzsche i. m. (274— 276. 1.).
2 Anzeiger fü r K unde d. deutschen Vorzeit, X X II. köt. 1875. (72— 74. 1.)
3 W. Wattenbach : D eutschlands Geschichtsquellen, 6. kiad. Berlin, 1893— 94. 

(77— 78- 1.).
4 Fritzsche i. m. (387— 388. 1.).
5 Visio Eucherii. Baluzii C apitu laria regum Francorum , tom . II . (108. 1.). 
* K ia d .: J. P. Migne Patrolog. tom . CXXV. (1115— 1119. 1.). Hincm ar

érsek jegyezte fel 877— 882 között.
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kiszabadulásukat siettessék. A túlvilági tájak, amerre Bernoldus ván
dorol, ismerősek : undorító kút, szurokfekete vízzel töltve, az ég felé 
csapó lángokkal, innen a lelkek seregét újra jéghideg vízbe űzik szün
telenül. Az ily politikai irányzatú víziók e korban már mind gyakoribbak, 
közéjük sorolható a IX. század vége felé keletkezett III. Károly-féle1 
vízió. Ennek folyamán a császárt egy éjszaka fénylő gombolyag segít
ségével az alvilág labirintusaiba vezetik. (Ariadne-fonál!) Az izzó kutak
kal teli tüzes völgyben ő is püspököket talál, a démonok támadása 
elől őt is vezetője, az angyal védi meg. Atyjának és bátyjainak püspökei, 
kik életükben viszálykodtak egymással, most a tüzes folyóban különböző 
testmagasságig elmerülve szenvednek. «A hatalmasok bűnhödése nagy 
lesz!» kiáltják a lelkek a császár felé. Atyja, Lajos felváltva langyos, 
majd forró vízzel teli hordóban kénytelen állni, ami már a szentek 
közbenjárásának köszönhető, mivel eleinte állandóan csak a forróban 
tartózkodhatott. Két hordóra mutat maga mellett, ezek már Károlyt 
várják, ha nem tart bűnbánatot. I tt a vízió már a pártpolitika eszközévé 
lesz és a valláserkölcsi oktató cél másodlagos fontosságúvá süllyed.

A XI. században Szent Emerani Otlok már a víziók egész könyvét 
állítja össze. Közülük öt foglalkozik a túlvilági élettel.1 2 A 17-ikben 
Theophano császárné megjelenéséről olvasunk,3 aki arra kér egy apácát, 
imádkozzék üdvösségéért, ő ugyanis borzalmas szenvedéseket áll ki 
a túlvilágon, mert a görög pompát behozta Németországba és ezáltal 
az ott lakó nőket cifrálkodásra csábította.

A XII. században éri el a vízionárius irodalom mind költői és 
művészi értéke, mind részletezéseinek tökéletes kerekdedsége 'által, 
fejlődésének csúcspontját. Különösen három darabja kiemelkedő, ezek 
között első az 1129 körül Olaszországban kialakult Visio Alberici,4 
Hőse ennek is napokig öntudatlanul fekszik és ezalatt vezeti őt végig 
Péter apostol két angyallal a túlvilágon s ennek ábrázolása lényegesen 
kibővül. A tisztítóhelyen a bűnök minden egyes fajtáját külön e célra 
készült helyeken büntetik, a vétkesek itt különböző testrészükig nem 
tüzes folyóban, hanem jéghegybe beásva vezekelnek. Tűz- és vérfolyók, 
olvasztott érccel és szurokkal teli edények sem hiányoznak, sőt a 365 
rőf hosszú létra sem, tetejéről a böjtöket meg nem tartók az edényekbe 
zuhannak. A pokol itt is, mint Bonifáciusnál kútként (putens) tűnik 
fel, e mellett szörnyeteg nyeli el, majd leheli újból ki a gonosz lelkeket 
s ez addig ismétlődik, míg vétkeiket le nem vezekelték. A Purgatórium- 
nak nevezett folyón az ismert híd vezet át, nehéz súlyokkal megrakodva 
róják a bűnösök, de ha lezuhannak hajszálvékonnyá keskenyülő közepé
ről, a folyóban megtisztulva megkísérelhetik újból az átkelést. Elő
fordul a bűnösök könyve is, betűit eltüntethetik az őszinte megbánás 
könnyei. A tövisekkel borított mező ugyancsak a tisztítóhely szerepét 
tölti be, korbáccsal űzik rajta végig a vezeklő lelkeket, míg a paradicsom

1 E. D üm m ler: Geschichte d. O stfränkischen Reiches. Leipzig, 1887. II.
köt. (278. 1.).

2 Liber visionum  tu m  suarum  tu m  aliorum .
3 M egtalálható a  tö b b i néggyel eg y ü tt : Mon. Germ. Script. (376— 393. 1.).
4 L. Ausgab. v. D antes W erken, P adua, 1822. Vol. II . (284— 328. 1.).
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előcsarnokába nem érnek. Benne éppen úgy, mint a pokolban még kevés 
lélek tartózkodik, nagy tömeg ezekre a helyekre csak az ítélet után 
kerül. A hét részre osztott mennyországban (keleti származású felfogás!) 
a jutalmazóhelyek is különböző fokozatúak ; legfelül áll az Úr trónusa, 
de az égi örömök ecsetelése már távolról sem oly színes és részletes, 
mint a bűnhödéseké.

Időrendben ezután következik a már tárgyalt Oenus-vízió, ennek 
képei az előbbiekkel szoros kapcsolatban vannak s azonkívül még 
több új vonást is mutatnak. A harmadik pedig az ugyancsak ír talajból 
sarjadzott Visio Tundali vagy Tnugdali. Hőse testileg és szellemileg 
kiváló, de túlságosan világias gondolkozású, az egyházzal nem sokat 
törődő ifjú ír lovag, aki egy lakoma alkalmával erős ütéstől eszméletét 
veszti és három napon át nem tér magához, ezalatt bejárja az életen- 
túli világot. Mikor már éppen készülnek temetésére, visszanyeri ön
tudatát és az egybegyűlteknek beszámol tapasztalatairól. Oly mély 
nyomot hagytak ezek lelkében, hogy ez időtől fogva teljesen meg
változik. Látomása alkalmával először a gonosz szellemek csapata 
veszi körül, gúnyolják és magukkal szeretnék ragadni. A legnagyobb 
veszélyből az angyal őt is kimenti s ezután felszólítja, hogy kövesse 
őt, mert megmutatja neki mindazokat a büntetéseket, melyekre rá
szolgált. A gyilkosok bűnhődő helyét pillantja meg először : izzó szénnel 
teli völgy (mint Bedánál!) Hegyre jutnak ezután, tűz, és jég, forró és 
hideg váltakoznak itt s egyikből a másikba dobálják a démonok a bűnös 
lelkeket. Mély bűzös völgy következik a keskeny híddal, kénes folyóval, 
a kevélyek zuhannak ide. Vezetője segítségével átjut ezen s utána 
szörnyű méretű, hatalmas torkú állat rémíti meg. Ez a démonok által 
odaűzött fösvény és kapzsi lelkeket nyeli el. Acheronn&k nevezi az 
angyal a szörnyet, majd eltűnik és a védtelenül maradt Tundalus is 
a szörnyű torokba kerül. Csodálatos módon ismét kiszabadul s az újra 
megjelenő vezető a tolvajok és rablók tüzes és hatalmas állatokkal 
teli mocsarához vezeti, hol újabb hídon az egykor eltulajdonított dol
gokkal (Tundalusnak egy tehénnel) terhelten kell a bűnösöknek át- 
haladniok. Majd egy kemenceszerű építményből kicsapó lángok ezer 
lépésnyire mindent és mindenkit elégetnek. Ezután a legszörnyűbben 
bűnhödők, a megtévedt egyházi férfiak közé kerül, itt újból szörnyeteg 
nyeli el s irtózatos szenvedések után egy mocsárban adja vissza a gono
szokat, hol ismét kígyók mardossák őket. A mélyből Vulcanus kovács
műhelyei tárulnak elé, ezekben a lelkek tömegét összeolvasztják, hogy 
azután megint hamuvá égjenek. Az eddig látottak sorsa csak az utolsó 
ítéletkor dől végleg el. Most a pokol legmélyére, azokhoz hatolnak le, 
kik fölött már elhangzott az ítélet. A pokol kútja feletti tűzoszlopban 
izzik a démonok lelke, a Sötétség ezerkezű fejedelmének birodalma 
ez, aki az ördögök által élesztett tűz fölé láncolva óriás kezeit folyton 
újra meg újra kinyújtja, hogy minél több lelket ragadhasson meg és 
morzsolhasson össze velük. A tisztítótűz szenvedéseinek festése, a többi 
vízióval ellentétben, itt enyhébb, a fallal körülvett lelkeket csupán az 
időjárás viszontagságai, meg éhség és szomjúság gyötrik. Van azután 
még egy hely, ahol a jók, de nem kiválóan jók tartózkodnak, ez szép,
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örökké világos mező az élő vizek forrásával, aki ebből iszik, sohasem 
szomjazik többé. Díszes házban királyát, Cormachust találja e helyen 
Tundalus és látja, hogy a nap huszonegy óráján át mindazok lelkei 
szolgálják őt, akikkel valaha jót tett, de a maradék három órát tűzben 
állva kell töltenie házasságtörése miatt. A paradicsomban, ahol a leg
jobbak vannak, szintén különbözők a fokozatok. Fénylő fallal körül
vett mezőn, hófehérben énekelnek az örök szeretetben élő hű házas
társak ; ennél is ragyogóbb a vértanúk helyét körülvevő fal, ők maguk 
aranyszékeken, aranykoronával ékesítve ülnek. Az égboltozaton arany
láncokon hangszerek függnek s a tovaszálló angyalok szárnyának 
érintésére adnak hangot. Nagy fa jelképezi az Egyházat, lombjai ár
nyékában arany- és elefántcsontkamrák közepette az egyház gyarapítói 
és védői dicsőítik szünet nélkül az Urat. Az angyalok kilenc rendjét 
is arany- és drágakőfaj határolja. A látomások befejeztével Tundalus- 
nak is vissza kell térnie a földre és ettőlfogva Istennek tetsző életet 
folytat.1

A középkor egyik legművészibb kidolgozású víziója ez, mind a 
vezeklőhelyek, mind a mennyei tájak ábrázolásában színes és vál
tozatos, ezért is örvendett igen nagy kedveltségnek. Jóformán minden 
kultúrnemzet nyelvén feldolgozták ; legrégibb valószínűleg az a latin 
szövegű, mely Marcus nevű, ír származású szerzetesnek 1148—1160 
között írott műve s a régensburgi Szent Pál-apácakolostorban készült, 
az ottani főnöknőnek ajánlva. Szerzője állítólag magának Tundalusnak 
a tudósításai alapján dolgozott. Elterjedésére jellemző, hogy csupán 
a latinnyelvű feldolgozásnak ötvennégy kézirata van, de közülük csak 
hét XII. és XIII. századi.1 2 3 Ez a vízió hozzánk is korán eljuthatott és 
a huszonhat fejezetből álló műnek töredékét (tíz fejezetet) Sándor- 
kódexünk őrizte meg: (37—39. 1. 4.)3 «Barátoknak, kanonokoknak, 
apácáknak és egyéb egyházi embereknek»4 kezdettel a XVI. század első 
negyedéből való kéziratot.

A Visio Tnugdali a középkori vízióirodalom legtökéletesebb formáját 
képviseli, ugyanabból a légkörből fakadt, mint saltériai Henrik munkája 
s avval, valamint a középkori túlvilági látomások egész sorozatával 
együtt megtestesítője annak az örök emberi törekvésnek, mely a kurta 
földi létet az örökkévalóság misztériumaiba akarja belekapcsolni és az 
élet sokszor durva valósága elől a magasabbrendű világkép ábrándjai 
közé menekül.

IV.
Pokoljáró Tar Lőrinc5 történetére részben egyes kortörténeti 

momentumok, részben a Vörös-tó melletti szentélyhez fűződő legendakor, 
majd korokat és népeket átfogó mitikus és vallási hagyományok, végül

1 A közölt ta rta lo m  A . W agner: Visio Tnugdali, E rlangen, 1882. kiadásának 
szövegét követi.

2 L. A . Wagner i. m. bevezetésében.
3 L. Katona L . i. m.
* N yelvem léktár I I .  (236. s. k. 1.).
* V. ö. Benedek Marcell ily című regényével. Bp. 1921.
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pedig a középkor vízióirodalmának körvonalozása által igyekeztünk 
fényt vetni. Mindezeken túl felmerülhet még a kérdés, hogy bizonyos 
tisztán népi, különösen magyar népi hagyományokban található-e oly 
csíra és a magyar nép gondolatvilágában mutatkozott-e oly készség, 
mely azt a feltevést, hogy Tar Lőrinc mondája a Tinódi említette formá
ban nálunk valóban kifejlődhetett és elterjedhetett, valószínűvé teszi? 
figyelembe kell vennünk azt is, hogy bár a víziókat különleges irodalmi 
műfajnak tekintettük, azok mégsem képezték egy meghatározott társa
dalmi réteg kizárólagos sajátját, hanem közös tulajdonai voltak a közép
kor lelkileg és szellemileg eléggé homogén egységbe olvadó egész társa
dalmának. így történhetett meg, hogy ezek képei, képzetei, gondolatai 
többször átmentek a nép meséibe, mondáiba, szólásaiba s az új kör
nyezethez idomulva ott évszázadokra gyökeret vertek. Ipolyi Arnold 
merész képzelete azonban talán túl messzire szárnyal, midőn a «pokol
járó hősök»1 alakját (Tar L., Tót L., Dózsa Gy.) hősi hitregéink kiegé
szítő részének tartja és azt vallja, hogy amint egyes mitoszaink fenn
tartották a héroszok (pl. Bulcsu, Lehel) apoteisztikus menybemenetelé
nek gondolatát, úgy ezek a pokolba szállásét őrizték meg, melynek 
folyamán a hős diadalt arat a halál, a sötétség, a gonoszság és a démonok 
felett, de olykor bűnhödésképpen egy ideig őt magát is fogva tartják 
odalenn. E szerint az Ipolyi említette hősök a klasszikus regék Herculesé- 
vel, Ulyssesével, Aeneasával, a germán Dietrich-monda1 2 hősével stb. 
lennének kapcsolatba hozhatók. Ezek közé sorozza még «a népmese 
azon Nej ész, Erős Jancsi stb. hőseit, az ördögnek odaígért gyermekeket, 
kik szinte béhatva a pokolba az ördögöket megrettentik, meghódítják, 
a bűnhödők kínjaitól tudomást kapnak stb.». (Id. mű 179. 1.)

Ilyfajta hős «Megölő Istéfán» is. Történetét Kriza gyűjteményében3 
közli s a szöveg több motívuma kapcsolatba hozható Tar Lőrinc alvilági 
útjának leírásával. A pokolba indulásnak ez esetben az az előzménye, 
hogy a leány, akit akarata ellenére kényszerítenek hozzá vőlegényéhez, 
az oltár előtt e szavakkal vágja földhöz mátkagyűrűjét : «No nesze 
ördög vidd e l . .. ha vajégy magzatom lössz ettől az uramtól, azt is vidd 
el!» Később azonban a házastársak megszeretik egymást s a frigyükből 
születő derék, tehetséges gyermeket papnak szánják. Kétségbeesik ekkor 
anyja s elárulja neki hajdani fogadkozását s az e miatt őt fenyegető 
veszélyt. A diák erre kellően felszerelkedve elindul az ördög birodalmába, 
hogy visszaszerezze a gyűrűt s a szerződést, melyet anyja ilyenformán 
az ördöggel kötött. Útja közben egy este nagy erdőben kicsi házhoz ér, 
az itt lakó öregasszony adna neki szállást, de figyelmezteti, hogy pogány 
gyilkos a fia, elpusztított már háromszázhatvanhat lelket s ha hazajön, 
őt is bizonyára megöli. A fiú mégis ott marad s az óriás, megtudván 
tőle útja célját, nem bántja, sőt megkéri, hogy ha bejut a pokolba, 
tudakolja meg, hogy neki, Megölő Istéfánnak milyen ágyat készítettek

1 M agyar Mythologia. Pest, 1854. (179. 1.).
2 Grimm: Heldensagen. 38.
3 Vadrózsák I. köt. 1863. (Népmesék. X V III. sz. udvarhelyszékiek között 

477. l.-on). .
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odalenn? A diák folytatja útját s mikor a pokol ajtajánál szentelt vizet 
hint el, tömjént és gyertyát gyújt meg, az ezek illatára elöfutó ördögök 
megijednek tőle. Követeli tőlük a mátkagyűrűt meg a kontraktust, 
mire az első sípjába fúj, a hangra egyre több és több ördög jelenik meg, 
de a holmikról egyik sem akar tudni. Kiadják ekkor a parancsot : «mind- 
egyikné’ meg kell keresni, a mejikné’ megtaláljuk a Megölő Istéfán 
ágyába beléhajittsuk!», az utolsóul előbicegő sánta ördög megrémülve 
felel erre : «Minsább ingom a Megölő Istéfán ágyába hajittsatok, inkább 
háromszáz mátkagyűrűt is eléadok» (479. 1.). Átnyújtják a falon a diák
nak a gyűrűt a kontraktussal, mely szerint mindörökre lemondanak róla. 
ő  visszatér az óriáshoz s annak érdeklődésére őszintén bevallja : «No 
az ugyan rossz ágy lehet, ha még az ördögök is félnek tőle» (480. 1.). 
A hallottak oly megrendítöen hatnak a gyilkosra, hogy másnapra a diák 
után ered s segítségét kéri, hogy. megmenekülhessen attól a «pokolbéli 
fene ágytól». A vadalmafából készült botot, mellyel a gyilkos áldozatait 
agyonverte, magas kőszikla tetején vakondtúrásba szúrja ekkor a diák, és 
meghagyja neki, hogy térdéncsúszva, imádkozva addig hordjon a szikla 
alatti «csorgó»-ból a szájában vizet a botra míg az ki nem sarjadzik és 
mikorra termés lesz rajta, addigra megmenekül a rossz ágytól. Hozzá 
is fog Istéfán a vezekléshez rögtön, a diákot meg hamarosan pappá 
szentelik, évek múlva pedig pápává választják. Országát járván egyszer 
éppen annál a kősziklánál állapodik meg, melynek tetején lévő törpe 
fácskáról piros almák mosolyognak le rá. Inasa szakítani próbál urának 
az almákból, de ekkor azt kiáltja egy hang, csak az szakíthat belőlük, 
aki a fát ültette. A hangra eszébe jut a pápának ifjúkori élménye s azt 
kérdezi : «Megölő Istéfán, hol vagy?» Száraz koponya válaszolja neki : 
itt vagyok, de «elszotyogtak» tagjaim a vízhordásban és mind szét
hullottak. A pápa egy helyre parancsolja ismét a csontokat, gödröt 
ásat nekik, betakartatja és misét szolgáltatva feloldozza a nagy bűnöst. 
«Akkor Megölő Istéfán a pokolbéli rossz ágytól megmentődött» (481. 1.), 
a pápa pedig visszatért székhelyére és «még ma is él, ha meg nem hót».

Bár Kriza e mesének semmiféle variánsát népmeseirodalmunkban 
nem ismeri és a népi elme akkori legfrissebb, alig egy esztendős termé
kének tartja, «kegyes életadójá»-t pedig Puczok Geczi bá’ személyében 
jelöli meg,1 a következőkben bebizonyosodik, hogy ez egy nem csupán 
hazánkban, de nemzetközileg is igen elterjedt mesetípusnak változata. 
Ipolyi Arnold népmesegyüjteményében Mddaj cím alatt már általánosan 
ismert alakban jelenik meg. 1 2 Itt úgy történik a születendő gyermek 
ördögnek ígérése, hogy a szegény ember, látva, hogy termését elverte a 
jég, elkeseredésében szerződést köt az épp előbukkanó ördöggel, mely 
szerint kötelezi magát, hogy neki adja, amit hazatértekor otthon talál. 
Mikor kiderül, hogy az újszülött gyermeke, elbúsul könnyelmű ígérete 
miatt, de a növekedő fiú, tudomást szerezve a dologról, megígéri, hogy 
visszaszerzi az írást a pokolból. Tizenkét éves korában ered útnak, eljut

1 K riza :  i. m. (545. 1. Jegyzet).
2 L. M agyar N épköltési G yűjtem ény. X II I . köt. szerk. K á l m á n y  L .  Bp., 

1914. (424. 1. 88. sz.).

218



ő is a rabló házához, — az áldozatok koponyáiból épült ez — s szintén 
avval a feltétellel nyer kegyelmet, ha megnézi az ágyat, melyben Mádaj 
pokolbeli lelke fekszik és megszerzi az írást arról, hogyan szabadulhat 
ki onnét. A pokol nagy vaskapuja megnyílik a fiú előtt, a szentelt füstölő 
és a Szent írás olvasása szabaddá teszik útját az ördögök között, sikerül 
is visszakapnia a kontraktust és megmutatják neki Mádaj csupa beretvá- 
val kirakott ágyát. Nagynehezen azt is elárulják, milyen vezeklés szaba
díthatná meg a gyilkost az idejutástól. Ez csaknem teljesen egyezik 
az előbbeni móddal, csak az elültetendő bunkósbottal itt a rabló saját 
atyját ütötte agyon, az aranyalmákat termő fa tövében pedig a két 
főszereplő valóban viszontlátja egymást s Mádaj csak ezután hal meg, 
mikor is az aranyalmák mindegyikéből bocsánatának jeléül egy-egy 
galamb száll az ég felé.

E mesetípus változatai, teljes vagy részleges egyezésekkél, az emlí
tett kettőn kívül, kimutathatóan még nyolc helyen szerepelnek.1 Hatal
mas arányú elterjedéséről fogalmat nyújt a múlt század végének jeles 
német folkloristája, Reinhold Köhler is, aki különösen a «Räuber Maday» 
lengyel változataival1 2 foglalkozik. Ezek hasonló néven is említik a 
gyilkost épp úgy, mint a vendek népdalai.3 Köhler kimutatja, hogy ez 
a legenda több-kevesebb eltéréssel előfordul a litvánoknál, az oláhoknál, 
Erdélyben és Dániában is, a németeknél többszörösen és erre Vonat
kozólag mintegy harminc munkát idéz. Még teljesebb képet nyújt az 
orosz N. P. Andrejev monografikus tanulmánya.4 Ő huszonhét nép 
szellemi termékéből összeállított kétszázhuszonhat variánssal foglalkozik, 
közöttük legnagyobb számú a lengyeleké (42 variánssal), majd az 
ukránoké (35), a németeké (25), cseheké (21), a magyarokat kilenc vál
tozat képviseli s bár a szláv népeknél lényegesen jobban elterjedt, a 
germán és román népek körében sem ismeretlen.5 A pokoljárás epizódja, 
ha különféleképpen motiválva is, csaknem valamennyiben megtalálható, 
száznegyvennyolc változatban ez az ördögnek ígérés következménye s

1 M e r é n y i  L .:  Dunamelléki eredeti népmesék. Pest, 1863. II . köt. (129— 
142. 1.). M a g y .  N y e l v ő r ,  1877. évi VI. köt. (469. 1.) és 1886. évi XV. köt. (569. 1.) 
L á z á r  I . : Alsófehér vm. m agyar népe, Nagyenyed, 1896. (160. 1. 12. sz.). A vezek- 
lésnek ily  m ódja fordul elő B e r z e  N a g y  J . :  Népmesék Heves és Jász-N agykun- 
Szolnok megyéből c. gyűjtem ényében. Bp. 1907. Magy. N épkölt, G yűjt. IX . köt. 
(57. sz. : «A fekete vár», 400—404. 1.). Hasonló tá rgyú  ugyan itt az 59. sz. is (411— 
4 1 5 .1.). Az ördögnek ígért gyerm ek szerepel a N é p k ö l t .  G y ú j t .  X. köt. 17. sz. mesé
ben is («Az ezeregyedik» c.). Mádaj típusúnak  vehető mesét ta lá lunk  az E th n o -  
g r a p h i a  1919. évi 30. köt.-ben is (82. 1.) és végül egy m agyarországi cigány elbeszé
lés nyom án jegyzett fel ilyet F r .  M ü l l e r : Beiträge zur K enntnis der Rom sprache 
című dolgozatában. (L. Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. Phil.-H ist. CI. Bd. 
61. W ien, 1869. 172. és köv. 1.)

2 Kleinere Schriften zur M ärchenforschung, W eimar, 1896. (Kl. Schriften. 
Bd. I. 403. 1.)

3 A .  N a a k e :  Slavonic fairy  tales, Madey c. lengyel mese (220. és köv. 1.). 
K .  W .  W o y c i c k i :  Polnische Volkssagen u. M ärchen. Berlin, 1839. (74. 1. és j. 87. 
Madey). H a u p t — S c h m a l e r :  Volkslieder der W enden. Grimma, 1843. II. köt. 
(315. 1. : M aday.).

4 Die Legende von R äuber Madej, Helsinki, 1929.
* Id. mű. (43. 1.).
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az egyéb indítóokok között éppen a mi népünknél fordul elő ismét arra 
példa, hogy egy legény valakinek pokolbéli ágyát óhajtja odalenn meg
nézni.1 A legenda második hőse a variánsok túlnyomó részében rabló, 
ki gyakran a Madej név valamilyen alakját viseli. Általában a bűnös 
bízza meg az ördögnek ígértet avval, hogy érdeklődjék a halála után 
ráváró sors felől s ezt többször úgy fejezi ki : nézze meg a számára a 
pokolban készített ágyat. A pokol kapuja rendszerint megszentelt tár
gyak vagy imák hatására nyílik ki, a látogató néha, mint láttuk, be 
sem hatol egészen, ahol azonban ez megtörténik, ott a pokol elég drasz
tikus, az elkárhozottak kínjainak pedig elég részletes leírása található 
Erre vonatkozó általános érvényű megállapítások nem vonhatók le. 
Gyakran ismétlődő közös vonás ellenben, hogy a pokolj áró a főördög 
elé kerül, akinek azután néha nagyobb szerepe van a legendában, egyedül 
a magyar változatokban nincs ennek nyoma.1 2 Hatvankilenc variánsban 
ismétlődik az eset, hogy a birtokos a keze között lévő okiratot fenye
getésekre sem hajlandó kiadni és csak akkor enged, mikor a második 
hős számára készült ággyal ijesztik.3 A pokolbeli büntetőeszközök 
között ez az ágy minden egyébnél lényegesen többször szerepel, még 
ott is, ahol csak egy hős van, vagy a megtérés leírása hiányzik ; néha 
több is szerepel s ezek a bűnhödés különböző fokozatai szerint vagy 
tüzesek, vagy éles késekkel, beretvákkal, tűkkel kirakottak. Forró vízzel 
teli kádfürdő már ritkábban fordul elő, inkább tüzes szék, üst vagy 
kemence.4 A Nyugaton elterjedt alakokban inkább tüzes szék, a közép
európaiakban és nagyoroszokban pedig a tüzes ágy várja halála után 
a bűnöst. A középeurópai variánsok későbbi eredetűek lehetnek s az 
a valószínű, hogy a téma Nyugatról haladt Kelet felé, ennek ellenére 
az ősi formában kétségtelenül az ágy lehetett a túl világi kínzóeszköz, 
mert csak így magyarázható, hogy ez a centrális és nagyorosz kiadások
ban egyaránt szerepel, holott ezek egymást nem befolyásolhatták. 
Némely változatban a hős már a pokolban megtudja, hogyan menekül
het az elkárhozás elől a rabló, másokban e végett még az égbe is fel 
kell mennie, vagy egyéb helyen tudakozódnia. Általában az első hős, 
visszatérte után, újból felkeresi a másodikat, hogy tapasztalatait el
mondja, de van olyan változat is, hogy az egyik főszereplő (egy szerzetes) 
a rabló barlangjában éli át a látomást és közben fennhangon ecseteli 
amit lát. A második találkozás alkalmával történik azután, hogy a 
gonosztevő, megrémülve a neki szánt szörnyű fekhely leírásától, megbánja 
bűneit és felkéri a hírhozót, hogy valamilyen vezeklést szabjon ki rá. (Akár
csak Tar Lőrinc és Zsigmond király esetében!) Ez utóbbit azonban 
Andrejev nem említi, bár nézete szerint is a pokoljárás epizódja lényegi
leg emlékeztet a középkori és későbbi víziókra, a régebbiek közül külö
nösen a már tárgyalt «Visio Tnugdali»-ra, a rokontárgyú költői alkotások 
közül pedig a «Divina Commedia»-ra és Calderon «EI purgatorio de San 
Patricio»-jára, ebben ugyanis a pokoljárás következménye, éppúgy

1 Lázár I. id. gyű jt. id. lapon 3 U. o. (99. 1.).
M antelhar ágya. 4 U. o. (109— 113. 1.).

2 Andrejeví i. m. (97. 1.).
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mint a Madej-legendában, egy nagy bűnös megtérése. De az általános 
jellegű egyezésektől eltekintve, az indítóokok és az út leírása e legenda
körben oly különleges módon történik, amilyen sehol másutt nem talál
ható. Különösen jellegzetesnek tartja Andrejev a pokolbeli ágyat, mert 
evvel az irodalomban eddig nem találkozott s nézete szerint ezt a klasz- 
szikus Prokrustes-dgyával lehetne vonatkozásba hozni, mivel egyes 
variánsokban ennek pontos mása szerepel, de az sem lehetetlen, hogy 
a középkorban a halálbüntetés súlyosbítására valóban alkalmazott 
hasonló kínzóeszköz hatása alatt keletkezett. Ha szóbeli hagyományok
ban, különösen a szláv népek meséiben, dalaiban és szólásmódjaiban 
történik is ilyfajta fekhelyről gyakrabban említés, ezekbe bizonyára a 
Madej-legenda egy-egy töredéke került bele.1 E szerint tehát az egykori 
Tar Lőrinc-monda is részben ily töredéknek volna tekinthető, ami nem 
jelenti azt, hogy közötte és a Madej-legenda között közvetlen kap
csolat állna fenn, csupán azt feltételezi, hogy ennek széles körben és 
nagy területen — nemcsak nálunk, de a minket környező népeknél 
is — elterjedt motívumkészlete a mi mondánk kialakulására hatással 
volt. Valószínűnek látszik ez azért is, mert Andrejev a legenda kelet
kezési idejéül a keresztény középkort jelöli meg s ennek számos elbe
szélése foglalkozik megrögzött bűnösök váratlan megtérésével, a nélkül 
hogy ezt indokolná. Mivel később a nép szükségét érezte a magyarázat- 
adásnak, az akkoriban dívó túlvilági látomások hatása alatt, beleszőtte 
a bűnös számára a pokolban vetett ágy képzetét. Hogy erről a kiszemelt 
áldozat hírt kaphasson, a másik szereplőnek a kínok helyéről vissza 
kellett térnie. Mivel az ördöggel kötött szerződésről voltak legendák, 
logikusnak látszott, hogy ez a hírhozó éppen az ördögnek ígért személy 
legyen, mert annak saját ügye elintézése végett úgyis le kellett a pokolba 
szállania.1 2 Ha pedig helytálló Andrejevnek nemcsak az a megállapítása, 
hogy a nyugateurópai változatok a legeredetibbek, hanem az a feltevése 
is, hogy a legenda tulajdonképpen kelta eredetű — a Bretagne-ből, vagy 
éppen az ír és skót szigetekről való — akkor nem lehetetlen, hogy Mádaj 
rabló története már szülőföldjén találkozott a Szt. Patrik purgatórium- 
legendáival, sőt hogy azoknak kialakulására is valamilyen formában 
hatással volt.

Nemcsak a túlvilágjárta hősök (Megölő Istéfán, Erős Jancsi, Mádaj 
stb.) történetének nagy népszerűsége igazolja azt, hogy népünk képze
letében ezek erős visszhangra találtak, hanem vízióirodalmunk olyan 
darabja is, mely az országban valóban megtörtént eseménnyel kapcsolat
ban keletkezett. Bár a látomás értelmi szerzői kétségtelenül egyházi 
személyek lehettek, az hogy annyi másolatban terjedt el, arra vall, hogy 
a benne kifejezett gondolatok nem voltak nálunk idegenek s mivel 
több rokonvonást mutatnak a Tar Lőrinc-monda fennmaradt részletei
vel, nem lehetetlen, hogy ezeknek késői változatai. 1645-ben történt 
Fogarason az az eset, melynek az akkori erdélyi vajda, Rákóczi György 
is tanúja volt. Mihály deák kódexe3 tudósít arról «Mikházi Szétsi János

1 A ndrejev i. m. (231— 233. 1.).
2 Andrejev i. m. (265— 266. 1.).
3 Ez egy X V II. századi verseskönyv. K ézirata M. Nemz. Múzeum. Q uart.

15 Magyarságtudomány. 221



Rettenetes dolga» cím alatt, hogy egy tetszhalott, akinek már készültek 
temetésére, felébredt. Az ehhez fűződő «Egy bűnös Lelek[ne]k látáfa» 
két részre oszlik : pokoli és mennyei utazásra. A nagybeteg Szécsi 
Jánost ugyanis hasztalanul figyelmezteti kétízben is az Űr angyala 
(fehér galamb képében), hogy javuljon meg, felgyógyulása után ismé
telten fertelmes bűnökbe esik. Ekkor nagy álom jön rá, három napig 
«nem éreznek lelket benne» s a harmadikon vörösszemű fekete legény, 
«Luciper komornyikja» ragadja el, mivel az a «nagy Úr» akarata, hogy 
meglássa az ő országát. Fekete nyíláson, grádicson, vízen, sötétségen 
áthaladva, tüzes vaskapuhoz jut kísérőjével, förtelmes állatok vannak 
erre «fölmetszve». Fogcsikorgatás, átkozódás hallatszik mindenfelől, míg 
három kapun át Luciferhez nem érnek. Az ő asztalánál «Urak, Királyok, 
Csáfzárok» tüzet, kígyót, békát, vaslepényt, kőkenyeret, vérből készült 
bűzös ételt kénytelenek lakmározni, mert ha ellenkeznek, a mögöttük 
álló ördög korbácsával kettéhasítja őket. Mikor Szécsi a saját birtokát 
tüzes kemence alakjában látja itt viszont, könyörögni kezd Istenhez. 
Mialatt a «Komornyik» ölében viszi, alatta-felette tűz-láng lévén minden, 
«egy tüz-ágyat —— lát, — mely ágy tüzes kaszával és tüzes beretvával vala 
rakva és egy embert nagy átkozódáfsal belé fektetének, és ollyanná 
metélék, mint egy íz» (441. 1.), majd újra összerakják, ez a büntetése, 
mert öldöklő és vérszomjas volt. Tüzes férgek járnak ki-be a szitkozódó 
száján, nyelvét nyakszirtjéhez vonják a hamis törvényhozónak, az 
uzsorást tüzes szekérbe ültetve fogukkal szaggatják az ördögök s minden
fajta egyéb bűnt is megfelelő módon büntetnek. Bűzhödt tóhoz vezeti 
ezután a komornyik, vizéből a részegeskedőknek kell inniok, ő egy 
szőrszálon ülve kénytelen átkelni rajta. Sötét barlangba jut, arannyal 
van ugyan teli, de tiszta tűz, úgyhogy elveszett, aki belenyúl. Új motí
vum itt most Lucifer piaca; három részből á l l : elsőben kígyót, békát, 
kőkenyeret, vaslepényt árulnak, másodikban hajdúk és katonák vias
kodnak, harmadikban «Urak, Csáfzárok és Királyok szekerei» állanak. 
Felváltva állnak itt őrt az ördögök. További utálatosságok hosszú 
sorának leírását mellőzi, csak összefoglaló képet ad a pokolról: «kén
köves, füstös, büdös, fötét, naptalan, feneketlen, égő tűz» hóhérokkal, 
tűzzel megrakott tömlöc, amitől Isten óvja még a pogányokat is. Lucifer 
ugyan szívesen ott tartaná, de az Úr másként rendelkezett felőle s a 
komornyik nagy fekete mezőre vezetve őt, így szól hozzá : «az mit tüled 
izenek az embereknek meg mondjad: Akár Úr légyen, akár Király légyen, 
akár Csáfzár, mert ha eltitkolod, s az után ide hozatattol, foha kimöne- 
teled ne [m] léfzen». A mennyei látása két nap két éjjel elteltével kezdődik. 
Itt ősz férfi a vezetője. Nagy fehér lovon száll óriási, kőből készült 
kapuig, ezt őrzi Szt. Péter a kulcsokkal. Bevezeti őt a ragyogásba, 
tizenkét kapun áthaladva gyémántként tündöklő városhoz érnek, 
házai drágakövekből épültek, közöttük angyalok, daloló madarak száll- 
dosnak, arany patak csörgedez s a belőle merítő sohasem szomjazik meg

H ung. 17. sz. 97a— 104a levelein. A legrégibb m ásolat lehet, szövege k iadatlan , 
ism erte tte  Dézsi Lajos: Régi m agyar verseskönyvek c. cikkben. (Irodalom tört. 
Köziem. 1915- évi. 431. s k. 1.)
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többé. Szeretné Istent is látni, de ez csak halála után adatik meg neki. 
A kapun ki jövet ily szózatot hall: «azt mongyad az embereknek... 
hogy az parantsolatokat meg tartsák s az fzerint járjanak», mert még 
ennél is káprázatosabb látványban van az igazaknak részük a túl
világon. Végül a vén ember újból lelkére köti, hogy tartsa meg fogadalmát 
és javuljon meg. Felébred ezután Szétsi János a koporsójában, kiszaba
dítja magát belőle az összegyűlt nép és a fejedelem nagy csodálkozására. 
Fogaras várában zarándok-levelet kér s minden korábbi nagy bűnét 
elhagyva éli le további napjait.

Nyilvánvaló, hogy itt valláserkölcsi célzatú egyéni alkotással 
állunk szemben, mely a végből készült, hogy «minden Istenfélő ember- 
[ne]k rettenetes, és minden bűnbe [n]heverők[ne]k félelmes, és poeni
tentia tartásra oktató intés» (id. mű 439. 1.) legyen, mert nem valószínű, 
hogy a népi szellem ennyire élesen körvonalazott és következetes leírását 
adta volna a földöntúli életnek. Viszont különféle idevonatkozó képzetek 
a nép gondolatvilágában is rejtőztek, ezt nemcsak a mesék, hanem egyes 
kifejezések, szólásmódok is elárulják. A pokol, patvar, pitvar, tornác, 
pokoltornáca szavak jelentését Ipolyi1 vizsgálta és megállapítása szerint 
a pitvar és patvar különböző fogalmakat fejeznének ki, mert amíg 
az első t. k. tornác, az üdvösség «várhelye» volna, hol a lelkek ködös, 
szürke nyugalomban, vagy esetleg még a menny elnyeréséért folytatott 
kemény küzdelemben várakoznak (olyan purgatorium féle!), addig a 
patvar már a pokol fogalmával volna azonos. Mindkettőt mélyen a 
föld, sőt a vizek, tengerek alattinak képzelték, vagy pedig a halál vize, 
vagy tengere által körülvettnek, hogy ilymódon a világ többi részétől 
elkülönüljön s onnan csak hídon át vagy csónakkal legyen megközelít
hető. Szólás-mondások, közmondások említik a pokol félelmetes saját
ságait : «setét, mint a pokol», «meleg, mint a pokol», «telhetetlen, mint 
a pokol» (Erdélyi : Magy. Közmondások 6421—23), «pokol bélé» (u. o. 
787.), «feneketlen pokol» (Zrínyi; Zrínyiász 134.), «pokol útját szembe
kötve is eltalálni», «tágas út a pokol útja», «mindenünnen visz út a 
pokolba», «pokolba sem veszik be», «pokolbul nincs szabadulás» stb. 
(Erdélyi : 6413—20. sz. közm.) Ezek már a pokollal összefüggő kár
hozatról, a halál utáni útról is tudnak. Eredetük azonban kétséges, mert 
kérdés, hogy a pokolbeli tűzről és kínokról való fogalmak nem későbbi 
keveredés folytán alakultak-e ki? A poklot megjárt mondái hőseink 
tanúsága szerint «az ördögök ott tüzes vassal égetik a szenvedőket és 
büdöskő párában tartják» ; még eredetibb az arról szóló hagyomány, 
hogy az elkárhozottak mének alakjában állnak a pokolba^ és az ördögök 
vasdoronggal addig verik őket, míg az eléjük vetett zsindelyszegeket, 
széna helyett, fel nem emésztik.1 2 Más helyt azt halljuk, hogy izzó 
vaskatlanba zárják a lelkeket s tüzet raknak alájuk, a fűtő ördögfi 
időnkint felemeli a katlan fedelét s kieresztgeti a lelkeket3 (V. ö. rómaiak
nál a manes-hittel!) Másik monda meg azt állítja az egyik pokol járóról,

1 Magy. M ithologia. 386. 1.
1 Ipo lyi gyű jt. 13. sz. L. Magy. N épkölt. G yűjt. X III . köt.
3 U. o. 8. -sz.
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hogy odalenn legelőbb is «a pokol hétfejű kutyáját, a fenét* (Kerberos 
reminescencia!) hajtotta zsákjába.1 Talán innen származik «a halál 
kutyái ugatnak ki belőle» mondás?

A magyar népi szellemből tehát nem hiányzott a készség arra, hogy 
a keresztény középkor által kitermelt víziók nemzetközi hálózatába 
belekapcsolódjék. Hogy az első magyar hős, akinek alakja köré az 
ismeretlen magyar lantos ilyenfajta mondát szőtt, Rátholdi Tar Lőrinc 
lehetett, azt indokolja az, hogy a személyes bátorságával többször 
kitűnt lovag vakmerő vállalkozása és kalandos utazása, a korabeli kez
detleges közlekedési viszonyok mellett, érthetően országos feltűnést 
keltett. Azonkívül az a tény is, hogy a Szt. Patrik purgatórium-legendái 
általánosan ismertek voltak s Oenus lovag története éppen a szomszédos 
osztrák-bajor területen terjedt el legjobban, a XVII. században pedig 
már magyar feldolgozóra is talált, nem lehetetlen ezért, hogy híre már 
Tinódi kora előtt hazánkba is eljutott. Mivel Tar Lőrinc, köztudomás 
szerint, éppen Zsigmond királynak volt különösen kedvelt vitéze és életé
nek megmentője, látomásának második, a túlvilági bűnhödésre kiszemelt, 
hőse természetesen az eléggé népszerűtlen király lett. Annál valószínűbb 
ez, mert — mint fentebb láttuk — a víziók nagy előszeretettel emlékez
tek meg a világ hatalmasainak pokolbeli szenvedéseiről. Zsigmond 
uralkodása folyamán hatalmi érdekből nem egyszer került az Egyházzal, 
szabados életmódja miatt pedig az erkölccsel összeütközésbe ; feltehető 
ezért, hogy az ő személyét sem kímélték. Az sem lehetetlen, hogy az 
énekes csupán indokolni akarta az Egyházzal szemben nem túlságosan 
bőkezű király szokatlan tettét, a Zsigmond kápolna építését.-

Most már, hogy a hű magyar lovag vájjon a másvilági bűnhödéstől 
rettegő ura felszólítására indult-e nagy útjára, vagy csupán egyéni 
bátorságának óhajtotta újabb bizonyítékát adni avval, hogy kielégítette 
érdeklődését a világhírű vezeklőhely iránt, hol előtte a magyar királyok
nak már más vitéze is járt, avagy talán hosszú és súlyos betegsége alatt 
határozta el, hogy vezekelni fog kemény harcokban eltöltött ifjúságának 
bűneiért, ezt ma már nehéz megállapítani. Tény az, hogy Tar Lőrinc 
egyéniségét és tetteit nem csupán a legenda, de a história is úgy őrizte 
meg, hogy alakja hat évszázad távolából is emlékezésre és tiszteletre 
méltó.

Posonyi Erzsébet.

1 U. o. 240. sz.
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VERS- ÉS DALLAM-EMLÉK 
A «TÖRÖKORSZÁGI LEVELEKÉBEN.

(Adalék a  régi m agyar próza ritm ikájához.)

Mikes Kelemen Törökországi Leveleivel bőséges és sokoldalú szak- 
irodalom foglalkozik, mely a mű irodalomtörténeti és esztétikai érté
kelésén kívül régóta kutatja és számontartja Mikes idegennyelvű, főleg 
francia olvasmányait és forrásait is. Az alább következő szerény kisérlet 
nem tarthat rá igényt, hogy e fontos forrástanulmányok számát növelje, 
annál kevésbbé, mert forrásokra voltaképp nem is hivatkozhatik : nem 
forrásokat keres, s különösen nem idegen forrásokat, hanem Mikes 
szorosan vett magyar kapcsolataira, szellemi gyökereire helyezi a súlyt, 
ahogyan e kapcsolat prózájának zenei elemeiben, öntudatos és öntudatlan 
ritmikájában megnyilatkozik.

A régi magyar próza e ritmikus elemeivel még alig foglalkoztunk ; 
alig néhány utalásunk van ezen a területen.1 Mikes prózája, s elsősorban 
épp a Törökországi Leveleké, azért alkalmas különösképpen az ilyen 
vizsgálódásra, mert oly tisztán tükrözi a régi magyar, pontosabban : 
a székely élőbeszédet — és pedig nyilván nemcsak a háromszéki úri 
társaság beszédmodorát, mint Szily és Riedl hangoztatták, — ahogyan 
kivüle nagyon kevés irodalmi emlék. Az írott és az élő hagyomány ezen 
a ponton nemcsak szorosan kapcsolódnak, de szinte tapinthatóan keve
rednek, átfolynak egymásba. Hogy milyen e régi magyar próza ideális 
belső ritmusa, zeneisége, mennyire élnek benne öntudatos vagy öntudat
lan vers- és dallam-emlékek, azt persze lehetetlen elvi általánosságban 
megállapítani, bár Pázmány és Bornemisza prózája ezen a téren bőséges 
adattárral szolgálhat. Ha a szorosan vett magyar próza hagyományát 
nyomozzuk, természetesen mindenekelőtt le kell fejtenünk ez iskolázott 
íróink stílusáról magát az iskolázást, a közös klasszikus mintákat, 
Bornemisza esetében a humanista, Pázmánynál a jezsuita retorika 
törvényeit, a latinos numerozitást, a szóritmus fátyolos lejtésének azokat 
a közös európai elveit, melyek Cicero, Livius és Seneca óta oly általános, 
iskolai érvényűekké váltak a nyugati prózában. S ezen a nyomon arány-

1 H orváth  János és Zolnai Béla egyes u ta lá s a i; Im re Sándor : A közép
kori m agyar irodalom  stíljáró i, 1890. 84— 91. ; W aldapfel Im re : Bornem isza 
P éter nyelvm űvészete. N yugat, 1931. 124. ; Sík Sándor : Pázm ány, az em ber és 
az író, 1939. 383—91. Sík a Mikes prózá ját a  Pázm ány-próza szelídebb «moll- 
változatának» érzi (id. m. 403). U gyanezt a gondolatot veti fel m ár K osztolányi 
Dezső (Lenni vagy nem lenni 60. : «Pázm ány s Mikes, a két ellentét, a  m agyar 
próza kem ény és lágy-hangnem e. . .»). F inom  megfigyelés ; de a különbség nézetem 
szerint lényegbevágóbb.
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lag gyorsan rátalálunk a hazai gyökérre : ahogyan Pázmány és Faludi 
jelentős részben a magyar népies példabeszéd, a közmondás tanítványai, 
ugyanúgy tanítványa Mikes a magyar népies közéneknek, a vallásos 
és világi dalnak. A latinos iskolához, mint legfőbb nevelőhöz és ihlető- 
höz, hozzá kell fognunk a bibliát is, melynek mondatlejtése, szimmetrikus 
gondolatformái erősen érvényesülnek a régi, kivált prédikációs, elmél
kedő, moralizáló és oktató-jellegű prózában ; s mert beleszüremkedtek 
az egyházi népénekbe, a didaktikus népies költészetbe is : kerülő úton, 
arrólfelől is megihletik az írót. Latin körmondat és bibliás gondolat
párhuzam vagy ellentétezés így egymás mellett, sőt sokszor egymáson 
belül érvényesülnek, amire különösen Pázmány és Mikes prózája adnak 
példát. Mégis, a XVIII. század prózája lényegesen elüt a XVII.-étől; 
a magyar rokokó hangja túlnyomórészt összetéveszthetetlen a magyar 
barokkéval.

A barokk mondat nyugtalan, sokágú, szertehabzó hullámzását 
józanabb, áttekinthetőbb, plasztikusan és egyszerűen tagolt forma 
váltja fel, többnyire szimmetrikusan kiegyensúlyozott kéttagúság. Gon
doljunk Pázmány egy-egy jellemző, szenvedélyes mondatára, ahol — 
Kosztolányi szavaival élve — a szónok «ideges száján szinte meggyul
ladnak az igék»:

«Azért, sűrűbb és világosb hasonlatosságokkal élőnkbe nem adhatta 
a Sz. Lélek életünknek és javainknak múlandó hiúságát, mint mikor 
azt mondotta : hogy a mi világi életünk és minden állapotunk olyan, 
mint a kevés ideig tartó pára, mely hamar elenyészik ; olyan, mint a 
kemence füsti, mely késedelem nélkül eloszol; olyan, mint a tajték, 
mely egy szelecskétűl elszaggattatik ; olyan, mint a szél, mely menten 
megyen és vissza nem tér ; olyan, mint a virág, mely hamar meghervad 
és szárad ; olyan, mint az árnyék, mely ha délig nő, dellyest apad és 
azon állapotban soha nem marad ; olyan, mint az álom, mely csak 
rövid hiúság.»

«Hallgasd meg elébb az én szómat is és azután tégy itíle te t; el
vetőd egyszer az kockát, én is feltettem melléje, meg is kell azért immár 
mind végig játszanunk ; napfínyre kell az igazságot hoznunk és meg 
kell mutatnunk, hogy orcátlanok és torkig úsznak az gyalázatban a ti 
tanítóitok, kik noha csuda kendőzésekkel szépegetik tanításokat, de 
azért az igazságkívül való tudománynak állatására annyi hazugságokat 
toldoznak öszve, hogy hajszál sincs annyi fejekbe, mennyi hazugság 
vagyon írásokban, és addig szűrnek-zavarnak minden moslékot egybe, 
addig szabálódnak az mi ellenünk való rágalmazásokban, hogy magok 
sem tudják végtére, mely aránt vannak el az dologban, kiváltképpen 
mikoron kezekben kapjuk a fictiókat, az magok agyoknak hívságos 
találmányit és gondolatit, melyeket mireánk akarnak kenni.»

«Mivelhogy pediglen ebben az nyomorúlt Feleletben igen mellyeszti 
Alvinczink az madarat, melynek röpülését távúi látja, és drágán árulja 
az medvebőrt, maga az medvéjét sem látta ; azaz triumfál, mintha 
immár az Pápátul elvonta volna az Szent Péter kólcsát, nékem pedig 
hátrakötötte volna kezemet és tömlöcében kalodában tartana : annak 
okáért, hogy meg ne zabállanék az Felelet-tételből származott kevély-
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ségben, én is hamar inában lök s megesmértetém, hogy nálunk is sóval 
sóznak.»

És állítsuk melléjük Mikes bármelyik jellemző mondatát :
«E mind bételjesedhetik, és mindenképpen csak bizonytalan voltát 

látom a sorsomnak ; de mind itt, mind másutt csak az Isten akaratjára 
kell magunkot hagyni.»

«Ami ritkább, a kedvesebb — de nem mindenben ; mert ha gyak
rabban írna ked, a kedvesebb volna.»

«Elég a, hogy ha Erdélyt meg nem láthatom is, de a köpönyegit 
meglátom ; mert az erdélyi havasok mellett megyünk el. Ha Zágonban 
sert nem ihatom is, de iszom a Bozza víziből — köszöntőm ezeket a 
kegyelmed nevivel is.»

Mai fülnek a Mikes prózája zeneibb, kétségtelenül azért, mert 
aprólékosabb és szimmetrikusabb, rövid, ritmikus sorokban egybecsengő. 
A zenetörténész jól ismeri ezt a tüneményt ; ez az a történelmi fordulat, 
mely a barokk dallamvilágból rokokó dallamosságot formált, az az 
ízlés változás, mely 1730—40 táján elavultnak tüntette fel Bach és 
kortársai hosszan kígyózó, végtelen fonalakban szövődő dallamvonalait 
és az apróbb, zártabb, szimmetrikusan tagolt rokokó melódiát állította 
helyükbe ; az a fordulat, melytől mai európai zeneérzékünk datálható. 
A nyugati prózában ez az az időszak, mely a latinos, rétori körmonda
tokat, Bellarmin, Bossuet, Bourdaloue nagy gondolatritmusait rövidebb- 
hullámú, aprólékosabb lüktetéssel helyettesíti, mely a felvilágosodottság 
korának józan és világos írás- és beszédideálját állítja fel, főleg Lesage, 
Fontenelle, Hamilton és Montesquieu művei óta.1 A magyar fejlődés 
itt is öntudatosan és öntudatlanul együttjárt az európaival; de nem 
kellett tisztán nyugati ösztönzésekre támaszkodnia. Az európai fordu
lattal egyidőben reányílott szeme egy addig is bőségesen folyó, de csak 
igen kevéssé felhasznált hazai forrásra : a népies énekirodalom nyelv
ritmusára és belső zeneiségére. Innen a magyar próza meglepő meg
újhodása ; amit röviden azzal fejezhetünk ki, hogy a Mikes nyelve és 
mondatfűzése dalszerűbb lett a Pázmányénál.

Idézzük magunk elé mindenekelőtt a Törökországi Levelek néhány 
jellemző stíluspéldáját, hogy mélyebben behatolhassunk Mikes mű
helyébe.

A) Énekszöveget, mondókat, példabeszédet idéz a következő helyeken:

41. (Megharagudott Hérmán — kövér ludat kéván.)
53. (Bátyám itthon maradjon : mert ö nem udvaros.)

1 A francia m ondatritm us egykorú fejlődését illetően 1. G. Lanson : L ’a r t  
de la prose. Paris, 1908. 140—50 (megfigyelések a  kor «intellektuális», «algebrai 
világosságú», gyors, társalgó prózájáról, szemben a X V II. század ritm ikusan 
tekervényes, nagylélegzetű prózájával) és A. F ra n c is  : Les origines lyriques de 
la  phrase moderne. E tude sur la prose cadencée dans la litté ra tu re  fran9aise au 
dixhuitiém e siécle. Paris, 1929. A legújabb ném et irodalom ból főleg D. Seckel 
H ölderlin-tanulm ánya (H.-s Sprachrythm us. Leipzig, 1937) gazdag az idevágó 
megfigyelésekben.
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59- (Új esztendőben mi vigadjunk...)
60. (Hol vagyon? hol vagyon az a puskás...)
69. (Könyvem forrási s áradási induljatok.)
71. (Ha szeretsz, szeretlek én is.)

106. (Aki másnak vermet ás . . .  A szegénynek a szerencséje is . . . )  
124. (Nyertünk mi a változásban, mint Bért ók a csíkban.)
142. (De a nemes vér vagy veszt vagy nyér, de próbál.)
164. (A hol nincsen emberi reménység, ott vagyon az isteni segítség.)

B) Versek és versrészletek, nyilván jórészt saját szerzeményei:

39. (Szegény bujdosóknak hogy adsz könnyebbséget. . .  A nyomorúság
ban lévők nem félhetnek. . . )

42. (Lakunk partján a tengernek...)
51. (A való, jó Kata, hogy leánykorodban...)
59. és 86. (Adjon Isten jó étszakát, Igen kedves álomlátást. . .  ill. 

És kivánok jó étszakát...)
63. (Suhajtás könnyíti a nyomorultakot. . . )
07. (Elmúlt gyönyörűség csak suhajtást okoz...)
70. (Mert kevéssel kedet ha inkább szeretném. . .  Mert a virágszálat 

szükséges öntözni. . .  Mennél inkább légyen valami megtiltva. . . )
77. (Nincsen kegyetlenebb dolog megválásnál...)

105. (Nincs keservesb kenyér, kit adnak panasszal... Te nagy ajándékot 
ne adj barátodnak... Ki ajándékinak a számát felírja...)

C) Néhány jellemző példa arra, hogy a próza itt-ott önkéntelen
verssé alakul:

76. (Mindennek rendelés szerént kell végbe menni, és ahhoz kell ma- 
gunkot alkalmaztatni.)

109. (A mái napot elvesztettem, mert senkivel jót nem tettem.)
U. o. (A mit elköltöttem, azt elvesztettem ; a mit bírtam, azt 
másnak hadtam ; és a mit másoknak adtam, azt maradandó helyre 
eltettem. Ugyanez a 166. levélben, versszerűbb alakban : 
Elvesztettem, a mit elköltöttem ; másokra hadtam, a mit bírtam ; 
a megmaradott, a mit másoknak adtam.)

120. (Legkissebb vigasztalásom nem lehet — a jó Isten valóságoson 
magamra hagyott engemet.)

D) Jellemző mondat-ritmika:
55- és 74. (Szánj, édes néném, szán j...)
57. (A nagy vigasságban csak suhajtunk, s olyan jó kedvünk van, 

hogy majd meghalunk búnkban...)
67. (.. .nem érdemli ez a világ, hogy hozzája kapcsoljuk magunkot; 

mert akármely gyönyörűségben úszunk is, de abból ki kell kelni, 
és azt elhagyatják velünk.)
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72. (Való, hogy aztot megbánta azután ; de a megholtak azzal fel 
nem támadának.)

85. (Hát mi nékünk nem volt-é példa előttünk? Volt ; de tanoltunk-é 
rajta? Mások is csak úgy cselekesznek, — megtanulják, de el nem 
kerülik.)

90. (Azt nem mondhatjuk, hogy talám a mi csillagunk jött már fel 
egyszer ; mert a csillagok is elfelejtkeztek már mi róllunk.)

106. (De mi még mindezeket távul nézzük ; mert a szegénynek a sze
rencséje is szegény.)

120. (Mindennap a sok bosszút látom : de Isten kegyelme nem engedi, 
hogy érezzem. A kikkel legtöbbet vagyok, és a kik legtöbb jó szót 
adnak, és nagyobb barátságot mutatnak, ugyanazok akarják meg- 
homályosítani becsületemet. Egy kis jó kedvem nekik méreg, és 
kedvetlenségem előttök kedves. Mindennap újítják ellenem való 
beszédjeket. . .  Hadd beszéljenek, csak én az igaz úton járjak.)

121. (Ellankadott szívünk és kedvünk — csak a sok suhajtást kel 
hallanom... Magamban kell megfojtanom szomorúságimot. Haszon
talan volna sok bajomot mások eleiben terjesztenem. De sőt még, 
a mi legnehezebb, meg kell magamot türtőztetnem, és úgy tétetnem 
magamot, mintha legjobb kedvű volnék ; holott belsőképen mind 
mást érez a szivem.) (Ha akkor sírva hallottam ezeket a szókot, 
most könyes szemmel jutnak eszemben.)

157. ( .. .már innét vagy mennyországban, vagy Erdélyben kell menni.)
206. (Mi vagyunk a legutolsók ; mert legutoljára hagyott minket az 

Úristen — mire? meddig? ő tudja.)
207. (A haszontalant nem kellett volna mondanom ; mert az Isten 

rendelésiben nincsen haszontalanság; mert ő mindent a maga 
dicsőségére rendel... Kérjük az üdvességes életet, a jó halált, és 
az üdvességet. És azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől 
mind a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Ámen.)
Elég egyszer elolvasnunk ezeket az idézeteket, hogy vers, élőbeszéd

és íráspróza szoros közössége, az egész stílus zenei diszpozíciója, ének
szerűsége szembetűnjék. Miből is áll ez a zeneiség? Akár csak a példa
beszédek és versek, melyekkel előadását fűszerezi, maguk a prózai 
mondatok is belső ritmusra lejtenek: mindegyik mondat ritmikus 
tagok többé-kevésbbé szabályos egybecsendüléséből alakul. Legfeltű
nőbbek a tagolás- és hangsúlybeli megfelelések, melyek a mondatot 
szimmetrikus részekre bontják :

> >
Való, hogy aztot | megbánta azután ;> >
de a megholtak azzal | fel nem támadának.

>  ̂ >
Mások is csak | úgy cselekesznek ;> 4 > 
megtanulják, de | el nem kerülik.

>  i > >
Ha akkor i sírva hallottam I ezeket a szókot,

>  5  >  >
most j könnyes szemmel | jutnak eszemben.
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És azután megszűnünk a kéréstől, 
mind a bűntől, mind a bujdosástól, 
mind a telhetetlen kívánságtól — 
ámen.

Második szembetűnő sajátosság a mondatvégek mértékes-nume- 
rózus, zenei lejtése :

. . .  mást érez a szívem 
...ju tnak  eszemben ...kedvesebb volna 
.. .kedvetlenségem | előttök kedves 
.. .mire, meddig : | ő tudja.

Voltaképp ugyanilyen, csak nagyobbarányú, bővített frázisvégnek 
tekinthetjük azokat az eseteket is, ahol a levélzárás megszokott, több
nyire tréfásan kötődő formulája valósággal verses alakot ö l t ; így a 
60. levélben (mert én vagyok, aki voltam, és leszek, aki vagyok ; v. ö. 
72. és 87.), a 144-ben (most ez elég, másszor másról; v. ö. 15., 135., 
149. és 179.) és 91-ben (.. .nekünk fele | elég volna. | Jó étszakát | édes 
néném, j a császárral | álmodjék ked).

A mondat arányos tagolása természetesen a gondolat arányos tago
lását feltételezi. így is van ; a kor egyszerű és világos szimmetriákat 
kedvelő hajlama itt találkozik a bibliai parallelizmus hatásával, pár
huzam, ellentét vagy csattanó-szerű finom fordulat alakjában :

.. .és úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.

. . .  Egy kis jókedvem nekik méreg és kedvetlenségem előttök kedves.

. . .  A nagy vigasságban — csak suhajtunk, s olyan jó kedvünk van — 
hogy majd meghalunk búnkban.

.. .Azt nem mondhatjuk, hogy talám a mi csillagunk jött már fel 
egyszer — mert a csillagok is elfelejtkeztek már mirólunk.

De itt is erősebb a bibliai emléknél a dalra emlékeztető kéttagúság, 
az énekszerűség. És valóban, Mikes prózájának minden felemlített 
sajátosságát akkor látjuk igazán helyes világításban, ha a kor verses 
irodalmával, a kései kuruckor népies énekköltészetével mérjük össze ; 
itt találunk rá az ő muzikalitásának igazi gyökerére.

Aránylag könnyű a dolgunk, ha a tartalmi egyezéseken kezdjük ; 
hiszen Mikesnek jóformán minden, a Levelek-ben megnyilatkozó sze
mélyes érzése a kor verses irodalmában is széles hullámokat vet : az 
egyedüllét, a bujdosás, az ellenséges környezet, a reménytelen szerelem 
s a reménytelen jövő. De főleg a moralizáló, elmélkedő, didaktikus 
költészettel tart rokonságot. Miszlai András, Koháry István, Petrőczy 
Kata Szidónia verseiben akárhány olyan strófára bukkanunk, melyeket 
Mikes is megírhatott volna, — sőt meg is írt, csak többnyire nem verses 
formában.

Immár tíz esztendők majd elf oly dogálnak,
Hogy kenyerét eszem én az bujdosásnak,
Árvaságnak,
Romlott állapotnak,
Társa voltam sok nyomorúságnak.
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Szerelmes barátom, vagyon-é ily bánat,
Mint az én bánatom? hogy panasszal szómat 
Kezdjem s mondjam 
Szomorúságomat,
Vájjon van-é, ki szánná sorsomat?

(Miszlai.)

Azért csak sóhajtok 
Magamba s hallgatok,
Nem panaszlom, noha sok kínokat látok,
Mint az gyertyavilág, óránkint csak fogyok:

(Petrőczy.)

Ezek a sorok leginkább a negyvenhatéves Mikes lírai kitöréseivel 
rokonok, a 120. és 121. levél szinte váratlanul személyes hangjával, 
panaszaival. Mások az «irigyeket» szidalmazzák, az álnok barátot idézik, 
akinek korholásában kifogyhatatlan a 17. század lírája s akire, mint 
épp a 120. levélből látjuk, Mikesnek is bőven van panaszkodni valója.

Átkozott irigyim szüntén rám dühödtek
Nyomorult sarcomon (sorsomon?) örülnek s tombolnak...

No az is hadd legyen, csak Isten megáldjon :
Hordozzon jó úton, az hová gondolom!

(Thaly, Vit. Én. I. 206—7.)

Igyekeztek sokan immár gyalázatomra,
Én szegény árva fejemnek nagy romlására. . .

(Vásárhelyi Dk. VIII.)

Tarts meg engem irigyektül,
Rágalmazó beszédektül,
Hamis igyekezetjektül,
Rámtörő mérges nyelvektül.

(Thaly, Ad. II. 1. a Szencsey-kz.-ból.)
Akárcsak a ma élő székely népdalban :

Irigyeim sokan vadnak,
Mind a szomszédomba laknak...
Egyik teszen s a más vészén,
S a sok irigy mindig észen.
Ott hadd egyen, ott hadd rágjon,
Csak az Isten el ne hagyjon!

(Bartók—Kodály, Érd. Népd. 61. sz.)

Itt a 120. levél szövegével egészen közeli egyezéseket láttunk 
(.. .csak én az igaz úton járjak). De nyomát találjuk Mikes általános 
hangulatainak is, főleg ahol elmélkedő, mint ő mondja, «prédikációs»
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hangot üt meg. A Szencsey-kézirat egy idevágó strófáját (1672, Thaly, 
Ad. I.) Mikes is írhatta volna :

Az ki ez világban szentül akar é ln i:
Sok bút és bánatot köll annak szenvedni, 
Keresztviseléssel szívét vigasztalni, —
Az örök életben azután bémenni.

A közös forrás nyilvánvaló : itt is, ott is a kor «verses prédikációi
nak» szelleme és stílusa hatott, a moralizáló vallásos énekköltészet. 
Valóban, a templomi énekeskönyv egyik legfőbb forrása a haláláig 
vallásos Mikes Kelemen nyelvének és stílusának. Tanulságos itt főleg 
a kor halottas és temetési énekeinek lapozgatása ; ez az ének-anyag, 
mely Illyés István énekeskönyvének (1693) és más, nyomtatott és kéz
iratos forrásoknak tanúbizonysága szerint, eredetére való tekintet nélkül 
népszerű volt katolikus és protestáns oldalon egyaránt, sokkal erősebben 
hatott az egykorú irodalom kifejező-készségére, mint ma gondolnék. 
Mikes gondolatvilágára is számtalanszor rábukkanunk e lapokon :

Sok nyomorúsággal élete embernek 
Rakva minden része az ő idejének...

(XVII. századi halottas ének.)

Oh csudára méltó emberi gyarlóság,
Kit gyötör e világ és a halandóság!
Mégis azt kedvelli, melly gaz s múlandóság.

(XVIII. századi temetési ének.)

Adj üdvösséges kimúlást 
Ur Isten, és elnyugovást,
Testünk szerént jó meghalást,
Dicsőséges feltámadást.

(XVI. századi prot. énekszöveg, a váradi 
énekeskönyv óta sokhelyütt, Illyésnél is.)

A XVIII. század kéziratos gyűjteményeiben, így a Mikessel egyidős 
firtosváraljaiban is, a régi énekek e prédikációs és imádságos hangja 
sűrűn vegyül az iskolák diákos-litterátus hangjával, s a kettő, templom 
és iskola tónusa együtt közeledik az emeltebb népi hangvételhez :

Nincsen e világon olyan szempillantás,
És nem találtatik oly óra-fordulás,
Edgyik nyavalyánkot hogy ne találja más,
Világi éltünket így forogja romlás.

Mindezek inkább tartalmi, gondolati, érzelmi egyezések ; de már 
ezek is felvilágosíthattak róla, hogy a gondolat közösségével alapjában 
együtt jár a belső és külső forma közössége, a rokon indulattal a rokon 
kifejezés, hangsúly, tagolás és szó is, az érzelemmel az érzelem jelleg
zetes, típusos lüktetése. Nem véletlen, hogy az imént több példáját idéz
hettük vers és próza ösztönös összeolvadásának, egymásbafolyásának
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a Törökországi Levelek-ben. Nehéz eldönteni, Mikes prózájában vagy 
verseiben érvényesül-e erősebben az énekritmus emléke ; mert prózája 
sokszor nem egyéb, mint oldott vers, és verse alig több rím és szótag
szám keretébe foglalt prózánál. Az ilyen mondat :

Legkisebb | vigasztalásom | nem lehet 
a jó Isten | valóságoson 
magamra hagyott j engemet

nyilván az énekritmus hatása alatt alakult k i ; a tagok szimmetrikus 
összecsendülését önkéntelen rím is szentesíti benne. Másutt viszont épp 
a dallam-emlék játszott közre benne, hogy a vers nem távolodott el 
egészen a prózától. Legjobb példa erre Mikesnek az a verse, melyben 
leginkább megközelítette a népi költészet hangját, a 77. levélbe iktatott 
négysoros gnóma :

Nincsen kegyetlenebb dolog megválásnál,
Titkos barátjától való távozásnál ;
D e csak az időhöz kell magunkot szabni,
É s  suhajtásunkot a szivünkben zárni.

I tt  ugyanis a gondolattal együtt önkéntelenül átveszi a népi tizen
kettes-ritmusok szabad lebegését, a 'pariando-ritmikát, mely akkor sem 
tűri a sor merev 6—6 tagolását, mikor a szavak elvégződése azt lehetővé 
tenné (nincsen kegyetlenebb | dolog megválásnál). Gondoljunk csak e 
strófa közeli dalrokonaira, melyek majdnem kivétel nélkül aszimmetri
kusan (éles közép-cezúra nélkül) mintázott tizenkettes dallamokra 
mennek :

Kemény kősziklának könnyebb meghasadni,
Mint két édes szűnek egymástól megválni ;
Mikor két édes szűv egymástól megválik,
Még az édes méz es keserűvé válik.

(Dallama : Bartók, A magyar népdal, 1.)
Ki a szerelemnek utján akar járni,
Eszesnek, okosnak s józannak kell lenni

(Vikár, Magyar népkölt. I. 201. 1.)
Nincsen a világon nagyobb nyomorúság,
Ki megházasodik s nem szereti egymást.

(U. o. 121. 1.)
És talán nem véletlen, hogy Mikes épp ebben a versében eltér a 

kor uralkodó rímelésmódjától: nem négyes, hanem kettős, páros rímet 
használ, akárcsak az a székely népdal, mellyel legelsőnek összevetettük.

Befejezésül fel kell vetnünk a kérdést : hogyan kerültek mindezek 
az irodalmi és zenei elemek Mikes ismeretkörébe?

Erre a kérdésre talán mindennél könnyebb válaszolni. Mikes huszon
egy éves, mikor Rákóczi kiséretében elhagyja Magyarországot ; addig 
bőségesen volt rá ideje és alkalma, hogy magába szívja a magyar (s 
főleg persze, az erdélyi) vallásos és világi énekköltészet atmoszféráját,
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ha másutt nem, a kolozsvári jezsuiták tantermeiben és iskolai színpadán. 
Hogy az erdélyi katolicizmus ezidőben milyen gazdag és eredeti termő
földje a vallásos énekköltészetnek, arra nézve elég a Kájoni-féle Cautionale 
(1676) lapjait forgatnunk ; ennek a műnek második kiadása épp a kuruc 
emigráció idején, 1719-ben jelent meg. Egyébként a bujdosók a szám
űzetésben sem nélkülözték a vallás vigaszát s így a vallásos énekeket 
sem. A világi érdeklődést illetően pedig tudjuk : épp ez a kor az, mely
ben az erdélyi litterátus körökben erősödik a hagyománymentő szen
vedély, — a Solymosi- és Jánosi-féle firtosváraljai kéziratok,1 az Apor- 
féle Metamorphosis-ok időszaka. Az emlékezet ilyen korokban, mikor 
menteni készül a veszendőt, még frissebb, aktívabb és felajzottabb, mint 
máskor. Hazai szókincs, hazai nyelv- és beszédhagyomány az effajta 
ösztönös felismerések pillanatában válik az író számára igazán értékessé. 
Ezenkívül Mikes nyilván bővében volt a dallam- és vers-emlékeknek ; 
s hogy a zenére, énekre, táncra felfigyelt, Levelei-nek számos helye 
bizonyítja : leírása a török hegedűről és hegedűjét ékről, a bolgár táncok
ról, emlékezése a menyasszonytáncra és tehénhúsnótára, stb. (Egy- 
helyütt — a 41. levélben — kiderül, hogy maga is táncolt.) Magányában 
a hazai emlékek, s e ritmikus-muzikális emlékek is, természetes, ösztönös 
erővel törhettek benne felszínre és formálhatták öntudatlanul nyelvét, 
kifejezésmódját, beszédhangját, írásművészetét.

Szabolcsi Bence.

1 F. Deák F erenc: Irodalom tört, tanulm ányok a kuruc költészet köréből, 
1909. 73. (A kéziratból fentebb idézett versszak a 78. lapon olvasható.)
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IRODALMI HATÁSOK 
A XIX. SZAZAD MÁSODIK FELÉDNEK 

EGYHÁZI ÉNEKKÖLTÉSZETÉBEN.

A nemzeti nyelvű egyházi ének és a világi költészet állandó kölcsön
hatásban él. Az önálló, latintól független himnuszok, de a szentmise 
részeihez kapcsolódó, vagy meghatározott alkalomra (zarándokének) 
írt énekek szerzői legtöbbször a világi énekesek soraiból kerültek ki. 
A diákság társadalmi osztállyá erősödésével csak erősödött a kölcsön
hatás.1

A barokk kor műveltsége — mondhatni így — papoktól független 
ugyan, de témában, kifejezési formában erősen egyházi hatás alatt áll. 
Egyházi és világi énekeink dallamainak egyezése mellett1 2 sokszor szó- 
szerint lefordított szentírási helyeket találunk szerelmi énekekben is.

A Világ eleibe támasztom ügyemet kezdetű szerelmi énekben találjuk 
pl. e két részletet :

Éjjel nyoszolyámat sírással áztatom 
Nappal ruháimat könnyemmel itatom

Könnyhullatásommal eszem falatomat 
Naponként nevelem búmat s bánatomat .3

Első tekintetre megállapítható a következő zsoltáridézetekkel való 
egyezésük : «Megfürösztöm éjjelenkint ágyamat, könnyeimmel öntö
zöm nyugvóhelyemet».4 «Éjjel-nappal könnyem a kenyerem».5

A Jaj gyöngyvirágom, rozmarintágom kezdetű ének következő sza
kasza az Énekek énekének e sorát foglalja versbe : Tégy engem, mint 
pecsétgyűrűt szívedre.

1 A kérdésre vonatkozóan 1. bővebben részletes irodalom m al együ tt a 
szerző értekezését : fA m agyarnyelvű egyházi ének középkori emlékei E . Ph. K.
1941- 3- .. ' ,

2 Többek közö tt Ah, hol vagy magyarok, Udvözlégy Oltáriszentség, Dicsérjük 
Jézus szentséges Szűz A nyjá t. L. : Kodály tanu lm ányát M agyarság néprajza IV. k. 
A K odály feldolgozta Süket sógor gregorián ősét W erner közölte (Éneklő Egyház. 
Szom bathely, 1937- 6 6 .1.). A sok helyen m a is énekelt Bűnös lélek ide siess kezdetű 
ének dallam a teljesen egyezik Csokonai ism ert versének az ó, T ihanynak riadó 
leányának  dallam ával. De világi énekek, kuruckori versek nó tau talásaiban  is 
g y ak ran  ta lálkozunk  egyházi énekekkel és zsoltárfordításokkal.

3 Versényi Gy. : Szíveket ú jító  bokréta 1770. Régi M agyar K önyvtár (szerk. : 
H einrich G.) 35. sz. 143. 1.

4 6. zsoltár.
5 41. zsoltár.
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Ezt mint pecsétet vagy erős jegyet 
Hogy tarthass frigyet, tedd szívedre.1

A Szigeti veszedelem I. énekének 24. versszaka pedig, amelyben 
az Úr a törököt ,mint haragja vesszejét korholja, gondolatában és beállí
tásában Izaiás próféta könyvének 10. fejezetére emlékeztet.

A Zokogó sírással sírhatsz magyar nemzet kezdetű kuruckori ének 
31—42. verseiben az Ószövetség szinte valamennyi tragikussorsú férfiát 
bemutatja a szerző.1 2 A vallással mégis valamelyes kapcsolatban levő 
ú. n. bibliai epika végnélkül idézhető példáinál érdekesebb az ugyancsak 
kuruckori Zrínyi Ilona és gyermekei c. vers ama részlete, ahol a gyer

mekek anyjuk illő köszöntéséhez, aki méltó követője névadó szentjének, 
Ilonának, Pallas istenasszony segítségét kérik. Majd mint Juditot ma
gasztalják, aki Munkács-Bethuliát felszabadítja az ellenség ostroma alól :3

Nem valószínű ugyan, hogy közvetlen olvasás útján terjedt volna 
annyira Szent Ignác vértanú eme szép mondása : Én az én Istenemnek 
megért búzája vagyok, kész vagyok learattatni és a mennyei csűrbe 
betakaríttatni, hanem valami florilégiumból írhatták ki az énekek 
szerzői, de mégis jellemző, hogy a protestáns pásztor és a kecskeméti 
polgár egyaránt e szavakkal búcsúznak ez árnyékvilágból.4

De a barokk világi költészet is éreztette hatását az egyházi nép
éneken. Az egyházi népénekben már a deákos költészet hatásaként is 
került klasszikus reminiszcencia, és szinte napjainkig maradtak latin 
nevek. A XVII. század második felétől kezdve azonban nyilván
valóan új irodalmi hatásra valló mértékben találkozunk klasszikus 
irodalomból való képekkel népénekeinkben.

A Kisdi Benedek költségén megjelent énekeskönyv Horrenda mors 
kezdetű világ hiúságairól és a pokol borzalmairól szóló, szinte a veriz
musig szemléletes képeit a klasszikus irodalom ismert alakjaiban mutatja 
be a szerző, akárcsak Vergilius.5 Szoszna Benedek kéziratos énekes
könyvének örülj Pannonia kezdetű éneke eme sorainál az Ilias vonatkozó 
képe jut eszünkbe.

Mutatván emlődet végy eleiben 
Ezek érdemeiért nékünk kedvezzen.6

1 V ersén y i: Id . m. 103. I. A versképlet azonos a Jesu Salvator, m undi 
amator versképletével. A versképlet európai e lterjedettségé t és irodalm i v o n at
kozásait 1. Szabolcsi B e n c e : A rokokó születése c. tan u lm án y án ak  7. jegyzeté
ben. M agyar Zenei Szemle I I .  évi. 2. sz. 95. 1. Jellemző példa a versképletek 
egyezésére a D icsérjétek, tisz te ljé tek  t i  keresztények kezdetű ism ert ének, am ely
nek dallam ára több  éneket is énekeltek. R itm usa az egyik legelterjedtebb asszony
csúfoló énekkel, az Ó m i fürge, m in t az ürge a nyíri dáma kezdetűvel egyezik.

2 T haly K álm án : A dalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalom történeté
hez 2. kiadás, Pest, 1864. I. k. 287. 1.

3 Id . m. 220.
4 Id. m. I. k. 24. 1. és II . k. 151. 1.
6 C antus Catholici (A budapesti R anolder-intézeti r. k. tanítónőképző növen

dékeivel sa jtó  alá rendezte és k iad ta  Raffaelli R. Rafaela nővér, tanár. M agyar 
Irodalm i R itkaságok 35. és 38. kötet) 275— 282. 1.

® Gacs B. Em ilián  : Szoszna D em eter kéziratos énekeskönyve (1714— 15) 
Pannonhalm a, 1938. 86. 1. E  gondolat még a  X IX . század első feléből való M ária- 
Besnyői Szűzhöz szóló ponyvában is m egtalálható.
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Az irodalmi műveltség és az egyházi ének viszonyának alakulására 
nagy hatással volt a kántorok helyzetének megváltozása is. Amíg a 
XIX. század elejéig nagy általánosságban a kótát sem ismerték és 
orgonáim se igen tudtak, addig a század második felében a népoktatás 
rendezése és a tanítóképzők felállítása révén szellemi színvonaluk is 
feltűnően emelkedett. Innen magyarázható, hogy régebbi gyűjtemé
nyeink legtöbbje csupán szövegközlésre szorítkozik. A hagyományt 
rögzítik csupán és csak az istenadta tehetség szerkeszt új énekeket. 
A legelterjedtebb és legterjedelmesebb énekeskönyv szerkesztője Szent- 
mihályi Mihály előszavában meg is írja, hogy az «Énekeknek Nótáit 
Cottákkal fel-jegyzeni nem szükséges, mivel minden közönséges kán
torok azokat szokás szerént egymástól tanúllyák. A’ kik pedig figuralis
ták, magok különös Nótákat és Cottákat is tudnak készíteni».1

A rendezetlen anyagi viszonyok miatt kisebb helyen a jegyzői, sőt 
harangozói tisztet is a kántor töltötte be. A különben nagy műveltségű 
és sok énekgyüjteménnyel rendelkező dél-fehérmegyei Závodszky István, 
aki fiát már 1835-ben a pécsi líceumban taníttatta, még harangozó is 
volt. Az Akadémia könyvtárának egyik, a század első éveiből való 
gyűjteményében ma is benne van a kántor jegyzői gyakorlatának késői 
tanúja : egy ideiglenes marhalevél. De sokkal később, 1844-ben Kovács 
Márk, a kiváló énekgyüjtemény szerkesztője Az énekes karnak szereplői 
és szabályai c. munkájában jegyzi meg a kántor kötelességeiről, hogy 
«ha bár egy úttal Jegyző is ő kegyelme : de főkötelessége mégis a tem
plomi szolgálat».1 2

A rendezetlen anyagi viszonyok eredményezték azt, hogy nagy 
számban, szinte minden előképzettség nélkül vállaltak egyesek kántor- 
ságot. Ugyancsak Kovács Márk írja Seb és Orvos c. művében, hogy 
«a kántorok — tiszteletre méltó csekély szám kivételével — kaptafát 
és bordát kerülő vargákból és takácsokbul kerülnek ki, kik a búcsú
járásokban édesedtek az éneklésnek».3 Úgy látszik, hogy a takácsok 
kántorizálása vagy általános jelenség, vagy gyakori szólás lehetett, 
mert a Nemzeti Múzeum Quart. Lat. 300. kötetének 58. lapján található 
gúnyversben is kántorrá vedlett takácsról van szó, aki egykor szabó
mesterséget űző kollégájával együtt azon kesereg, hogy nincsen becsülete 
a nép előtt, mivel se énekelni, se orgonáim nem tud, a céhből kidobták, 
így mesterségét se folytathatja. Magától értetődően, az ilyen kántorok 
működése csupán a megtanult énekek előadására szorítkozott és érthető 
az a nagy ének-ínség, amellyel a kéziratos-gyűjtemények és az új énekek 
után kapkodtak és amint Kovács Márk írja, öt forint ezüstért is megvet
ték a jó éneket.4

1 Egyházi Énekeskönyv. Eger, 1797. IX . 1.
2 Pálos Ferenc : Kovács János M árk énekeskönyvének szerepe a katolikus 

egyházi énekreform ok történetében . Pannonhalm a, 1940. 79. 1. A tan ítóság  
szellemi és anyagi helyzetének rendezésével az 1822-ben ta r to t t  pozsonyi nem zeti 
zsinat is foglalkozott. L. V illányi Győző : A m agyar papság valláserkölcsi reform- 
jav asla ta i a  pozsonyi nem zeti zsinaton Győr, 1938. 76— 79, ahol m inden egy
házmegye a fent vázolt helyzet m ia tt panaszkodik.

3 Id. m.
4 Seb és Orvos Pálos : Id. m.

16 Magyarságtudomány. 237



A következő kántornemzedék már középiskolai műveltség birtoká
ban kezdte pályáját. Érthető hát, ha az öröklött énekkincs rostálásában 
csupán az új műveltség birtokában, hagyományok és történeti távlat 
hiányában mint valami új gazdag a saját szempontjait vette figyelembe. 
Ezért az új énekek szövegére a hagyománynál sokkal jelentősebb hatás
sal volt a divatos irodalmi ízlés. Az a kölcsönhatás, ami még a barokk 
korszakot is jellemezte, egy időre eltűnik, hogy döntő és túlnyomóan 
irodalmi hatásnak adjon helyet.

Az általános műveltség rendszerint egy lépéssel hátrább van a 
vezetők műveltségénél. így a század második felében, mikor az iroda
lomban már diadalra jut az irodalmi népiesség, a közízlés még jórészt 
az almanachlíra gondolatvilágában és kifejezésmódjával él. A népének
költészet szorosan összefügg a pápaság műveltségével, mert az énekszerzők 
legtöbbször papok. A papság általában amúgyis konzervatív, nehezen 
veszi át az új műveltséget. E mellett — főképpen közepes vagy közepesen 
aluli tehetségű költők számára — az almanachlíra a maga mesterkélt 
érzésvilágával, tudatos szerkesztésével sokkal nagyobb indíték, mint 
az irodalmi népiesség. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a biedermeier 
kor összehasonlíthatatlanul vallásosabb volt, mint az utána következő, 
szinte magától értetődő az a — mondhatni — görcsös ragaszkodás, 
amellyel még a század nyolcvanas éveiben is ragaszkodnak az almanach
líra régen elavult és már nevetségessé vált nyelvéhez és gondolataihoz.1

Amíg az irodalomban csak a század első felében divatos a barokk 
kori latin nyelv kifejezései lefordításával keletkezett szóösszetételek 
és nyelvújítási képzők használata — mint örömlantolat (1807 a meg
jelenés éve), örömtaps (1824), örömzengemény (1838), örömzaj (1842), 
érzetoszlop, szívláng, szívtaps (1843) — addig a század második felének 
legterjedelmesebb és legjellemzőbb gyűjteményében, a Kapossy György 
és Szemenyei Mihály szerkesztette énekeskönyvben 1 2 is számtalan ilyen 
kifejezést találunk, amiből mutatóba álljon itt néhány : mézharmat 
(I. k. 167. 1.), bűnruha (I. 250.), bűnköd (I. 268.), bűnszenny (I. 287.), 
bűnmocsok (II. 134.), bűncsáb (II. 280.), vérbakó (I. 328.), vérvirág 
(I. 407.), vérpálya (I. 423'.), vérkorona (I. 424.), véreső (I. 443.), vér
könny (I. 402.), vérvőlegény (II. 51.),3 sziklaszív (I. 421.), szívseb (II. 
134.), bájkikelet (II. 161.), bájvirág (II. 133.), kínkötél (I. 400.), kín
tövis (I. 165.).

Az almanachlíra hatása nemcsak a fentidézett kifejezésben mutat
kozik, de rányomja bélyegét az üdvtörténet eseményeinek megeleveníté- 
sére is. A barokk kor a Mikor Máriához az Isten angyala kezdetű énekben

1 A biederm eier vallásosságra vonatkozóan 1. G árdonyi K lára k itűnő ta n u l
m ányát. Regnum . 1937.

2 Róm ai katholikus Egyházi Énekek, az isteni szolgálat összes ágaira, 
részint a  régibb énekes könyvek, részint a nép és a  kán torok  a jkán  élő hagyo
m ányos énekek — így sa já t szerzeményeikből szerkesztették Szemennyei Mihály 
regöli plébános, és K apossy György szaki k á n to rtan ító  s kiadó tulajdonos. Eger, 
É rseki Lyceum i K önyvnyom da, 1887.

3 Érdekesen kapcsolódik a gondolathoz a  B álin t Sándor közölte K risztus 
m isztikus mennyegzőjéről szóló ének. N épünk ünnepei. Bp. (É. sn.) 203— 5 1.
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teremtette meg az Annuntiato elképzelését. Színes mozgalmas dráma ez 
hatalmas dikciókkal és a Szent Szűz ellenvetésének lelkiismeretes meg
oldásával. A századvégi költő másképpen jeleníti meg a Gyümölcsoltó 
szent eseményét. A vers olvasásakor a többszínű ólai nyomatok jutnak 
eszünkbe, amelyeken szendén bájos virágfűzért tartó rózsaszín angyal
kák közepette, fehérszakállú, tiszteletreméltó öregúrként trónol az Isten, 
sarus lábai alatt a kékszínű Földgömbbel.

Lenéz fénytrónjáról a mennyei Atya 
Látja, mily siralmas a föld állapota 
Ám az Ür haragja nem örök s végtelen 
Még ha haragszik is, van nála kegyelem.

Váltsuk meg az embert, az Úr így szól vala 
Megzördül erre a menny bezárt ajtaja 
Szent szeméből egy csepp könny hullt a földre le 
A könny-gyöngyből lett az irgalom tengere.

«Én leszek a kezes» — mond az örök Ige 
S Máriához küldi angyalát izibe,
«Szegény, szűz hajadon legyen szülő anyám 
Fájdalom a trónom, tövis a koronám».

Rózsa felhő szárnyán leszálla Gábriel 
Üdvözlő szavait eképpen zengi el 
«Üdvözlégy Mária, az Űr vagyon veled 
Malasztgyönggyel teljes szűz virág kebeled».

Nyílik Názáretben a szűzi rózsaszál
Szent Lélek malasztja mint harmat rája száll*
A sötét bűn átkos, vakító éjjelén 
Fénysugár dereng a Golgota tetején.

Kincses szökrénnyé lön Mária kebele 
A mennyei vendég szállt lakóként bele 
Kit évezrek vártak közibénk érkezik 
Megnyilnak az egek, midőn megszületik.1

Ma már nem értjük, hogy milyen lehetett a sötét bűn átkos vakító 
éjjelle azt sem tudjuk, hogy a malaszt gyöngy mit akar mondani, de azt 
világosan látjuk, hogy élettelen és lélektelen a költemény, amely nyom
talanul kimúlt az énekkincsből.

A magyarnyelvű egyházi éneklés középkori kapcsolatairól szólva 2 
részletesen kifejtettük, hogy karácsonyi énekeink a legrégibbek. Nem 
egy ma is énekelt darabunk évszázados hagyományt őriz. Még a népi 
műveltségből egészen kiszakadt ember is szívósan ragaszkodik és vál
tozatlanul énekli gyermekkorának ősi karácsonyi dallamait. E korszak

1 Kapossy—Szemenyei id. m. II. 138.1. 2 L. az 1. jegyzet.
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azonban a hagyományos karácsonyi énekek mellett egymásután szer
keszti új meg új darabjait, amelyekben a régi elgondolás, a kis Jézus 
sorsán való szánakozás, az ember örök magatartása az isteni gyermekkel 
szemben egészen új, előttünk már természetellenesnek ható színeze
tet kap.

Nem Judás az ki most csókokkal elborít 
Szűz anyád az ki most hő keblére szorít 
Ringatnak karjai, béfödöznek szárnyai 
Ne sírj kis Jézuskám.

Mért zokogsz oly nagyon . messze van még a nap 
Midőn gyász sorsodon vérbe borul a nap 
Nincs kereszt válladon, melyre bűnünk rája von 
Ne sírj kis Jézuskám.

Még gyilkos vérbakók nem tudnak felüled 
Most szelíd állatok állanak körüled 
Még hűtlen nemzeted kínfára nem feszeget 
Ne sírj kis Jézuskám.1

Lélektani szempontból a következő lépés volt az elbeszélő magtól, 
eseménytől független «ének» megteremtése, amely tulajdonképpen már 
csupán vallásos költemény, divatos szavakból összeállított sorok egy
másutánja, amelyben nyoma sincs a karácsony igazi hangulatának.

Betelt az üdv-remény e napnak éjjelén 
Mit látnokok szava előre jósola.

Az Úrnak angyala Fényárban állt vala 
És lenge ajkain Bethlehem tájain,
Dicsért essék a Jézus Krisztus.

A hír zenéje nő, és vágyfülekbe jő 
S mindenfelé kihat, az égi hódolat.

Dícstrónja fönragyog, körülte csillagok 
A melyet elhagya, hogy üdvet ontana.

S im’ trónt imitt emel, hol égi béke kel,
Mert ég s a föld között örök frigyet kötött.

Légy üdvöz, oh király, kinek hatalma áll 
Az égben és földön, most és mindörökkön.1 2

Az eseményes magtól független, vallásos dal kialakulását elősegí
tette a régi gregorián típusú énekek végleges kiszorítása. A XVIII. 
század folyamán, de egyes vidékeken, főként a Dunántúl a század első

1 Kapossy—Szemenyei id. m. I. 325. 1.
2 Sziber N án d o r: Orgonavirágok. 2. kiadás. Gyula, 1874. 190. 1.
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felében is, általában az ünnepkörnek megfelelő Kyriet, Glóriát, a vasár
napra előírt evangélium és szentlecke verses elbeszélését énekelték. 
A század derekán már úgyszólva általános a mai ú. n. miseének típusú 
ének, amelyben csupán a szentmise részeihez — gloria, felajánlás, 
sanctus — kapcsolódik a szöveg, függetlenül az egyházi év liturgikus 
szövegeitől. Magától értetődően ezek az új szövegek már az almanach- 
líra szellemében születnek. Ugyancsak jelentős változást eredményezett 
a mindennapi énekes szentmise bevezetése is. Többek között ez is oka 
volt a gregorián típusú ének kiszorulásának. A népi gyakorlat «a» misén 
ma is a vasárnapi nagymisét érti. Kántoraink még napjainkban is ebben 
a gondolatban élnek. Hétköznap nem énekeltek és ma sem énekelnek 
miseénekeket, hanem a hétköznapnak megfelelő ú. n. közéneket, a hit
ről, reményről stb., de legelterjedtebb mégis a Miatyánk parafrázis és 
a reggeli ének volt. Ezekben már semmi tartalmi kötöttség nincs, sza
badon csaponghatott az «alkotó» képzelet. Nem csoda tehát, hogy 
ezekben éri el az almanachlíra hatása a csúcspontot. A Miatyánk e 
kérésének — és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is meg
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek — a kántorok ajkáról gyűjtött 
magyarázata így hangzik.

Annyi vész között törékeny 
Szívhajónk mint hányatik 
S kormányt vesztve a habokból 
Hány bűnszirtbe ütközik 
A bocsánat fénysugári 
Ránk csak akkor ömlenek 
Ha azoknak megbocsátunk 
Ellenünk, kik vétenek.1

A következő reggeli ének pedig Kunoss Endre : Képeddel alszom el, 
képeddel ébredek kezdetű versének «egyházias» átállítása. A szerző szá
mára öröm hona a mennyország, ahol örömvirág nyílik és ahol Isten- 
kéz törli le a kesergők könnyeit.

Neveddel ébredek, neveddel alszom el 
Szüntelen csak feléd sóhajt fel e kebel.
Feléd mindenható! emel imádkozást 
Ah! mert te kívüled nem lel vigasztalást.
E bú honában, s e siralmi völgy ölén,
Kevés öröm-virág mosolyga még felém.
E tarka szép világ nékem nem édenem,
Egekben várom azt, oh édes Istenem!
Egedben, hol örök tavasz virágozik,
A bánat végtelen örömre változik,
Kesergők könnyeit Isten-kéz törli el,
Az élet zajait szent béke váltja fel.

1 Kapossy—Szem enyei: Id. m. I. k. n o .  1.
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Azért ha végzeted kioltja létemet,
Szeretet kútfeje vedd hozzád lelkemet,
Helyezd a végetlen öröm honába majd,
Ki e kegyelmedért örökre felsóhajt.1

Magától értetődő, hogy ezek az énekek nem tetszettek a népnek, 
hiszen mérhetetlen távolesett gondolatvilágától. Azokat az énekeket, 
amelyeket az új termés szorított ki, tovább énekelték a népi ájtatos- 
ságokban. A ponyva is új jelentőséget kap. E korszakig az ismeret- 
közlés megszokott eszköze volt, amely színvonal, vagy ízléskülönbséget 
nem jelentett. Ettől az időtől fogva azok jelennek meg apró nyomtat
ványként, amik a hivatalos énekgyakorlatból kiestek, de a nép magáé
nak vallotta őket. A kántorság rendezett anyagi viszonyaiban, emel- 
kedettebb szellemi színvonalával elszakadt a néptől és koránt sincs az 
az ízlésformáló és irányító jelentősége, mint abban az időben, amikor 
még kántálással és balázsjáráson gyűjtött adományokkal kellett ház
tartásának szükségleteit pótolnia.

A késői barokk énektípus, amely érzésvilágban és kifejezésmódban 
közel állt a néphez, jelentős irodalmi indítékot nyer a század másik 
nagy irányában, az ekkor már diadalra jutott népiességben.

Akik a barokk kort magyartalan korszaknak szeretnék feltüntetni, 
ritkán vesznek arra fáradságot, hogy a másodlagos történeti forráso
kat — aprónyomtatványokat, énekkincseket, imakönyveket, prédikáció- 
ikadványokat és az ájtatossági irodalmat — áttanulmányozzák. Ez 
az anyag pedig arról tanúskodik, hogyha nem is a barokk kor, de minden
esetre a barokk korban a vallásosság a népi és magyar léleknek meg
felelő kifejezési formát talált. A préöikációs irodalom tanulmányozásá
nak ilyen szempontból való jelentőségét már Csokonai észrevette.1 2 3 
Néhány kisebb adalék közlésén kívül azonban napjainkig sem aknázták 
ki művelődéstörténeti szempontból a vallásos irodalmat. Pedig e vizs
gálatok fényesen igazolnák, hogy nemcsak a kor minden kérdésével 
foglalkoztak, hanem a magyar észjárásra olyan jellemző népszerűség, 
szemléletesség is állandó jellemzője volt a barokk prédikációknak.

Egyetlen ének a Volly István peregi gyűjtéséből ismét az egyetemes 
magyar énekkincsbe került Gyászba borult Isten csillagvára? motívumai-

1 Sziber : Id . m. 104. 1. (Dallam a Sziber változatlan  szövegével. Kapossy : 
Id . m. I. k. 160. 1. Szövege m ár az 1849— 67-ből való kálózi gyűjtem ényben is 
megvan.)

8 A jellemző idézet H arsányi— Gulyás k iadásának 1. 1. 199. lapjáról. «Magyar- 
ra im ! L ite ra to ro k ! ne csak a külföldi írókat olvassátok, hanem  Keressétek fel a 
fabotázó együgyű m agyart az ő erdeiben és az ő S cytha pusztáiban, hányjátok  
jel a gyarló énekeskönyveket, a veszekedő prédikációkat, a szűr bibliopoliumon 
k ite r íte tt szennyes rom ánokat, hallgassátok figyelemmel a danoló falusi lán y t és a 
jám bor pu ttonost, akkor ta lá lto k  rá  az Á rpád szerencsi táborára , akkor lelitek 
fel a nem zetnek am a mohos, de annál tiszteletesebb m aradványait, am elyeket 
az o lvasott és ú ta zo tt m acskáknak  társaságában  haszontalan keresnétek.*

3 Szövege először Sziber : Id . m. jelenik meg. V áltozatlanul ezt a szöveget 
közli Szegedi A. : Lelki vezér — Orgona hangok. Gyöngyös, 1901. Daliam a 
Kapossy—Szemenyei szertartáskönyvében. Az árva gerlice-m otívum  teljes iro 
dalm át ld. B uday—O rtu tay  : Székely népballadák. 2. kiad. 311. 1.
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ban nemcsak a világi költészettel, hanem a barokk ájtatossági irodalmon 
keresztül késő középkori gondolatokkal is összefügg. Az ének a régi 
Mária-siralmak egyik legismertebb darabja. Sok szakaszában a ballada
költészet egyik legérdekesebb motívuma, az árvagerlice motívuma 
jelenik meg.

Sír, zokog a fiavesztett gerle 
Égig ér a Szűz Anya keserve.

Ugyanez a kép jelenik meg a Kapossy énekeskönyv következő 
énekeiben, bár korántsem abban az eredetiségben és épségben, mint 
a balladákban.

Szent fa! melyen a vérbimbók 
Tündököltek mint rubintok 
Ágaidon sírt a gerle 
Az anyai szív szerelme.1
Mint madáré száraz ágon 
Olyan lett az én világom.1 2

Ha a történeti anyagban visszafelé megyünk — a balladák korá
nak és problematikájának mellőzésével — tudtunkkal a legközelebbi 
egyházi eredetű adat Vas Mihály gyűjteményében található.

A gerlicemadár ha társát elveszti 
Száraz ágon ülvén magát csak emészti 
Zöld ágra lábait addig nem teheti 
Valamíg szívének örömét nem érzi.3

Általánosabb ugyan, de mégis rokon e képpel az Ács Mihály : 
Zöngedező mennyei karából való részlet :

Már olyan vagyok mint eszterhán özvedgy veréb madár
Ki vigságot nem vár.4
Vas Mihály gyűjteményének képéhez kapcsolódik Káldi György 

prédikációrészlete : Ä gerliczéről azt írják, hogy ha társát elveszti, 
máshoz nem adgya magát, hanem özvegységben él és zöld ágra sem 
hág.5 Telegdi valamivel általánosabb : azt mondgyák felölök (a ger- 
Iicékről), hogy midőn valamelyiknek társa el vész, máshoz soha nem 
adgya magát.® Nem közvetlenül e gondolatot fejezi ugyan ki Bornemisza 
következő helye, de mivel paraszt példára hivatkozik, az egymást sze
retőknek galambokhoz való hasonlításában idézzük szavait : a gerliczec 
es galamboc az két hazasoknac szép tüköri, hogy mint ők tiszta madarac, 
szaporitoc, nem buialkodnac, es fioczkaikban igen gönyörködöc. így 
az két hazasoknac is kel egy massal lakozni, és azért szoktac paraszt- 
peldaban is mondani mint két galamb úgy szeretic egy mast.7

1 Id . m. I . k. 404. 1.
2 Id . m. I. k. 404. 1.
3 M. N. M. Oct. Hung. 389.
4 1 0 1 .  1 .
5 R. M. K. I. 602. sz. 321. 1.

6 Postilla I I I .  136. 1. (az 1638-as 
k iadást használtam ).

7 R. M. K. I. 95. (Postilla 
I-) 373- 1-
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Nem kevésbbé érdekes a Gyászbaborult Isten csillagvára másik 
motívumának összefüggése és problémája sem. A Szűz Anya így szólítja 
meg kereszten függő szent Fiát :

Ó keresztfa szép piros almája 
Hűszerelmem drága oltoványa.

Kapossy két éneke egyenesen aranyalmának mondja Krisztust a 
szent keresztről szólva, csak úgy, mint országosan ismert karácsonyi 
énekünk : A kis Jézus aranyalma.

Rajtad termett fák szép gyöngye 
Üdvösséged szent gyümölcse 
Rajtad függ az aranyalma 
A megváltó nagy irgalmi..1

Örök béke olaj ága 
Bűnös világ boldogsága 
Rajtad függ az aranyalma 
A megváltó nagy irgalma.1 2

Krisztus keresztjének, mint gyümölcsfának elképzelése ma is él a 
népi gyakorlatban, amint Bálint Sándor közli:

Nem láttam oly szép gyümölcsfát 
Mint Jézusnak keresztfáját 
Kékjeivel kibimbózott 
Piros vérrel kivirágzott 
Maga Jézus szép gyümölcse 
Örök életnek szerzője.3

Ez az általános, mondhatni az ethnologia vizsgálódásába tartozó 
«alma»-kép a barokkban is megtalálható, sőt Bornemisza is utal reá. 
Tarnóczy István Titkos értelmű rózsa (1676) című művében írja Gyertya
szentelővel kapcsolatban Szűz Máriáról:

Mint szőlő illik fájához 
Vagy alma termőágához 
Úgy Jézus te karodhoz.4 *

Bornemiszánál meg az Ördögi kísértetekben az egyik vak koldus 
beszéli el, hogy a papoktól hallotta, hogy a Krisztus keresztfája az 
almafa volt, kinn a kígyó Ádámot megcsalta.6

Tarnóczy egyik gondolata, a szőlőhasonlat érdekesen kapcsolódik 
mind Szent Ambrus mondásához, mind az ugyanezt kifejező énekhez.

1 Id . m. I. k. 404. 1.
2 Id . m. I I .  364. 1.
3 N épünk im ádságai. Regnum . 1937. 36- h
* L. G ajtkó Is tv án  : A X V III. század katolikus im ádság-irodalm a. Bp.

1936. 32. 1.
‘  854 - 1.
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Szűz Mária méhe gyümölcsének 
Kálvária szőlő gerezdjének 
Édes Jézus testének s vérének 
Ajkunkról zeng magasztaló ének.1

Szent Ambrus mondása: Krisztus mint telt szőlőfürt függ a 
kereszten ; nyújtsuk ki kezünket, hogy Krisztust szüreteljük róla.

Az egyházi ének ismertetett késői barokk iránya főképpen két 
szempontból hatott az irodalmi népiesség : a kezdőkép meghonosításá
ban és az események népdalszerűen egyszerű elképzelésében.

A kezdőkép használatát kétségkívül előkészítette a kései közép
kortól kezdve használatos úgynevezett Jézus és Mária Szent tagjainak 
dicsérete néven ismert énektípus.2 Bár ebben a megszólított tag és a 
versszak között magától értetődően összefüggés van. Körülbelül ebbe 
a típusba kapcsolódik a következő virág szimbolikája miatt különösen 
érdekes, ma is szívesen énekelt Mária-ének :

Kössünk szép koszorút Szűz Máriának 
Kiben a világnak új napja támadt!
Üdvözlégy Mária nemünk csodája!
Deríts fényt az édes Magyar házára.

Üdvözlégy Mária, fehér liliom!
Bámulja szépséged az égi Sión ;
Gábor szavaira hogy megijedtél,
Halvány liliommá akkoron lettél.

Üdvözlégy Mária, szende ibolya!
Isten Bárányának őrző angyala.
Hogy Herodes elől elrejtezkedtél,
Titkos ibolyává akkoron lettél.

Üdvözlégy Mária, gyönge rózsaszál!
Ki ott Názáretben felvirágozál 
Fehér rózsa voltál, pirossá lettél,
Hogy a kereszt alatt vérben fürdöttél.

Üdvözlégy Mária, ezerjó virág!
Benned talált gyógyszert az egész világ.
Te megorvosolod a föld sebeit,
S akik vétek által esnek sebbe itt.

Üdvözlégy Mária, menny örökzöldje!
Te benned remél a siralom völgye,
Üdvözlégy Mária, szép csillag virág!
Boldog ki mennyégben téged nyílni lát.

1 Kapossy : Id. m. I. k. 239.
B álint : N épünk im ád ság ai: 36— 39. 11.
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Sír Názáret galambja 
Nagy Mária bánatja.

Elbágyadt a liljomszál 
A Szűzre fájdalom száll.

Felhő szállt a hajnalra 
Búsul Fián szent Anyja.

A mély tenger megáradt 
Fájt szíve Máriának.

Tövisek közt a rózsa 
Máriát bú kínozza.3

y

Üdvözlégy Mária, kedves nefelejts!
Tisztelő népedet óh el ne felejtsd,
Szent István kertjének legszebb virága :
Deríts fényt az édes magyar hazára.1

Amint látható a megszólítás és a kifejezés között még van logikai 
összefüggés és nem úgy, mint a következőkben, ahol csupán jelző és 

teljes értelemben vett kezdőkép.
Hebron völgyi liliom 
Hozzád fut sok millióm.
Názáreti ibolya
Vigyázz ránk szép szűz Ara.
Betlehemi gyöngyvirág 
Benned bízik a világ.
Szentföldi szép nefelejts 
Hazánkat el ne felejtsd.
Jerichói rózsaszál 
Ha a halál lekaszál 
Segélyünkre, mentségünkre 
Hajlékunkba szállj.2
A kezdőképes énekek ma sem vesztek ki a gyakorlatból. Tovább 

élnek a sajnos, szinte áttekinthetetlen és meghatározhatatlan időben 
nyomott vallási ponyvában.

A népi elképzelést a vallás legjobban elképzelhető és leginkább 
fogható eseményei Krisztus kínszenvedése és a Fájdalmas Anya sorsa 
foglalkoztatja. Ha a szigorú álláspontra helyezkedünk, vaskos antropo- 
morfizmusnak minősíthetjük ezeket az énekeket, de egy pillanatra sem 
tagadhatjuk, hogy őszinte népi áhítatból fakadnak és az együttérzésnek 
talán soha felül nem múlható példái.

A következő énekben a Krisztus koporsója körüli hívek szólalnak 
meg. Szánakoznak szomorú, sanyarú sorsán. Valamirevaló ember tisztes 
temetés nélkül nemigen távozik az élők világából. Zúgnak a harangok, 
a kántor ékes versezetben zengi anyagi viszonyainak megfelelő hosszú
ságban dícséretét és búcsúztatja páros és páratlan nagynénjétől, nemrég 
megözvegyült komájától. Ha pedig koporsójára hántolják a földet, 
friss virágok kerülnek sírjára. Az édes Jézusnak, a világ alkotójának 
mindez nem volt.

1 K apossy : Id . m. I. k. 232. 1. Szegedi : Id . m. 492. 1. vallásos ponyván 
is m egtalálható . Szűz M áriának különböző virágokhoz való hasonlítása a ném et 
barokk  egyházi énekköltészetben is m egvan. Cysarz : Schw und- und K irchen
barock 161. nyom án A nton L. M ayer közöl ilyen éneket. L iturgie und Barock. 
Jah rbuch  für L iturgiew issenschaft XV. n o .

2 Kapossy : Id . m. II. 290. 1.
3 Mária hét fájdalm áról. Kapossy: Id . m. I. k. 436. 1



Kemény köböl vala koporsó nyoszolyád 
Nem hintettek reád rózsát és violát 
Csak a kék csapások s vérző, piros sebek 
Ékít ék testedet. '
Mily elhagyott valál, óh édes Alkotó!
Nem szóltak harangok, nem volt búcsúztató 
Csak édes jó Anyád, csak ő búcsúztatott 
S Magdolna zokogott.1

A magáramaradt Szent Szűz csendes panaszában, mintha az egyetlen 
fiát vesztett falusi özvegy szavait hallanók. Hiába várja már Szent 
Fiát, aki özvegysége támasza volt. De még most se magára gondol, 
hanem azokért könyörög, akik hívő lélekkel együtt szenvednek vele.

Meghalt Fiam, édes vérem 
Szent szívedet arra kérem, 
Légy vára a bánkódóknak, 
Őre a jóknak.
Enyhítsd búját a világnak 
Kik szenvedni veled vágynak 
S kik tehozzád jőnek hittel 
Az égbe vidd fel.1 2

A XIX. század második fele az ismertetett két típusú éneket hagyta 
a XX. századra. A néptől érzésben és gondolkodásban elszakadt falusi 
értelmiség, beleértve a papokat is, akik között egyre nagyobb tért 
hódított az asszimilált elem — ad absurdum vezette az almanachlírához 
kapcsolódó irányt, míg addig jutott, hogy országszerte énekelték Szép 
Ernő «Imádságát» és a Balázs Árpád nótára emlékeztető3 dalokat. 
A népivé vált barokk éneket a templomon kívüli magán-ájtatosságok, 
vallásos szokások mentették át ezen a korszakon, amit Járosy Dezső, 
a századelei egyházzenei állapotok legalaposabb ismerője az egyházi 
zene nihilizmusának nevezett, napjainkig, amikor az újabb egyházzenei 
irány legértékesebb darabjaiként ismét visszakerültek az egyetemes 
magyar népénekkincsbe.

1 K apossy  : Id . m . I. k. 449. I.
2 K apossy  : Id . m. I. k. 404. 1.
3 A kifejezés E ckhard t Sándor : K odály és a m agyar népzene cikkéből való 

M agyar Szemle. X X X I. k. 1. sz. (1937. szept.) 75 1.

Köszönöm a nagy szerelmet, 
Mely őrt állott éltem mellett 
Jól pihentem, jól nyugodtam 
Hűvös árnyodban.
Nem nyitod meg már ajtómat 
Még csak hírt sem hallok rólad 
Kis kertem legszebb virága 
Elhervadt ága.

Vigasztalóm voltál nékem 
Mindig szántad özvegységem 
Most vagyok csak özvegy árva 
Sírba vagy zárva.
Az én keblem tőrrel rakva 
Legyen az Úr akaratja.
Míg meglátlak szent hazádban 
Szép mennyországban.

Petró Sándor.
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MAGYAR TÁJSZEMLÉLET.

Hosszú évekkel ezelőtt foglalkoztam a «tájtípusokkal», megálla
pítottam, hogy újabb irodalmunkban a hegyes-völgyes, kies, barátságos 
kertszerű táj, a Dunántúl, azután az Alföld, végül a hegyes vidék — 
Felvidék, Erdély — divatja váltotta fel egymást. Akkor, irodalom- 
történeti terminusként rokokó, preromantikus, romantikus tájtípusok
ról beszéltem. Nehány jelentősebb tájkép elemzése során már akkor 
is volt alkalmam — bár egészen rendszertelenül — a képformálás jelleg
zetességeire rámutatnom. Ezeknek a próbálkozásoknak folytatása ez 
a kis tanulmány.

A realizmus jelé.
A rokokó tájkép zárt és szűk. Nincsenek egyéni jegyei: árnyas 

völgy, zöld gyepágy, friss patak, partján virágok, melyek majdan e - 
virítanak a tovafutó víz mentén, szellő, mely megfoghatatlan és meg- 
rögzíthetetlen, a lombokon áttörő napfény, mely percről percre más 
ábrákat ír a zöld gyepre vagy a patakparti fövényre, a fák levelein, 
vagy a habon játszó holdfény, mely csak tükrözés, látszat, a virágok 
oly múló illata, a rnéhdongás, a madárcsicsergés — csupa röpke, múló, 
alig-alig rögzíthető jelenség, melyek egészen szűk körben zsúfolódnak 
össze, melyek teljesen érzékiek, nemcsak a szemre, hanem hallásunkra, 
szaglásunkra, sőt ízlésünkre és tapintásunkra is hatnak. Ez a csupán 
vegetációs jelenségeket megrögzítő, a táj tektonikus szerkezetével alig 
törődő tájkép volt a pásztori versek s minden elképzelt vagy megélt 
érzékeny jelenet háttere. A vonások, melyekkel a költő felvázolja, fino
mak és elmosódottak, kerüli a határozottabb, egyénibb színeket, az 
erdő, a gyep, az egész táj valami földöntúli zöld fényben úszik, melyet 
az oly bizonytalanul jelzett tarka virágok élénkítenek, itt minden je
lenség tompított, «hűs», «enyhe», «gyenge», «bús». Erre a tájra ismerünk 
Szentjóbi Szabó László, Baróti Szabó Dávid, Ányos, Barcsay, Faludi, 
Dayka verseiben. Még Csokonai sem sokkal határozottabb, bár egy-két 
növény és madárnévvel olykor már az átélt tájkép benyomását kelti. 
Egyébként alig érezzük, hogy e rajzoknak valami közük van a tájhoz, 
melyen a költő rendszerint boldogtalan élete lefolyt. A zord Karpathus 
alatt, egy cella magányában, egy téli garnizonban születnek ezek a táj
ábrándok. A természet távol van : költőjük bizonyára abba a csoportba 
tartozik, melyet Mátrai közvetettnek nevez. Micsoda meglepetés ezek 
után néhány sort olvasni a Kesergő Szerelemből:
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Amott látom domborodni 
Nagy-Somlónak kalapját ;

Amott, jobbról, nyálasodni 
A Marczalnak iszapját ;

A felhőben merőn ott áll 
A sümeghi vár foka ;

A Bakonyból ott kandikál 
Tátikának homloka...

A vándoréveknek vége : ifjúkori kalandok, harcok, fogságok, 
élmények után a dunántúli nemes úr, volt gárdista és főhadnagy megtér 
hazájába. A kalandozásoknak vége, Medina Máriát elfelejtette és sem 
Vergilius, sem Petrarca hazájába nem fog többé visszatérni. Az égbe
nyúló havasok és pokolra dőledő szakadékok helyett most szelíd, de 
otthonos táj fogadja, melyet a bizalmasság, a gyermekkori kapcsolatok, 
a régi barátság nyelvi jeleivel üdvözöl. Más szívdobogás rohanja itt 
meg, mint Ausztria vad hegyei között, most, mikor megpillantja a szülő
táj hegycsúcsait. Mint öreg cselédek állnak bölcsőhelye körül s a meg
térő költő bizalmasan vállonveregeti őket egy-egy szavával. Ez a stílus 
már nem a romántos tájképek páthosza : régi ismerősök között oldódik 
így meg az ember nyelve, bizalmas körben lehet ilyen póztalanul be
szélni. Otthonosan nevén nevezi a hegyeket és síkokat, de van benne 
valami könnyű irónia is, ám e mögött a viszontlátás szégyelt és elfojtott 
könnyeit érezzük. A tájkép, melyet néhány sorban leskiccel, csak vázlatos 
és időtlen : a hegyek nem múló, pillanatnyi pompájukban jönnek elébe, 
nem az ősz vagy a tavasz kosztümjében, hanem az emlékekben megőrzött 
kék gőzben, ködben, zöld lombban és téli kopaszságban — együtt. 
Csak vonalakkal s nem színekkel odavetett vázlatnak érezzük, melyet 
majd a szerelmesvers-ciklus második része fog megtölteni élettel, színnel 
és mozgással. Nem záróképe a Kesergő Szerelemnek, hanem előhangja 
a Boldognak. A Kesergő mögött nem ezt a hazai tájat érezzük, hanem 
a korai romantika pathetikus szakadékait, hegyeit, tengerét és olajfáit, 
a Col di Tendát, a Vaucluset, a Semmeringet. Helyettük most a Marczal 
nyálasodó iszapja s nagyhomlokú, kalapos, merőtekintetű hegyek... 
A Boldog szerelmet félreismernők, ha csak Szegedy Rózához intézett 
vallomást látnánk benne. Szerelmes vallomás, de csak nehány versszaka 
szól a feleségéhez : a többi egy életformához és egy tájhoz. Érdekes 
megfigyelni, hogy szorítja ki Lizát fokozatosan a reggeli lovaglás, a 
tájban való ábrándozás szenvedélye. A Boldog Szerelem ezért nem 
egyhangú mű : meglepő vallomás egy új szerelemről. A Regék már a 
táj géniuszának hódolnak. Ezért tartjuk tipikusnak és jelentősnek 
Kisfaludy példáját. Nyugati, változatos tájakon nevelkedik tájérzéke : 
külföldi és hazai táj különbségét ő látja meg először. A Boldog Szerelem 
s a Regék az első tájfelfedezés magyar földön : nyomában majd jönnek 
az utazók, hogy megláthassák a Badacsonyt, Somlót, Tátikát. A magyar 
költő kilép az angol vagy francia kertből, a puha és árnyas völgyből a 
rétre, a szántóföldekre, melyeken nemcsak szerelmes pásztorok legeltetik 
kisded nyájukat, nem csak Tityrus és Meliboeus sípja szól...
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A bereknek gyors kaszási 
Már utolsót vágának ;

Az árnyékok óriási
Hosszúságra nyálának ;

Mink ott járánk — meg-megállánk 
• A rét magas füvében ;

S hogy a bürűn általszállánk 
A folyamnak mentében,

A vízbe letekintettünk —
És alattunk és felettünk —

És bennünk is a menny volt,
És szivünkben szent tűz lángolt.

Hosszasabban idéztünk, mint kellett volna, de nem mertük meg
szakítani ennek a dalnak páratlan varázsát. A rokokó számunkra szag
talan virágai helyett micsoda szénaillatot érzünk ebben a képben! 
A magyar táj nyári estéjét páratlanul egyszerű eszközökkel idézi fel — 
gondoljunk ilyenkor mindig a Kesergő Szerelem végén megismert színe
zetlen vázlatra, mint háttérre — egy-egy tájszó (berek, bürű) utal a 
szinte parasztos, rusztikus környezetre, az óriásira nyúló árnyékok a 
nyugodt este képzetét keltik, a «meg-megállánk» ábrándos andalgásra 
utal, a kaszások, a rét magas füve az évszakra. Nincs ennek a képnek 
egyetlen eleme, mely élmény ne lenne. A természetnek, a tájnak élmény
szerű ismeretére mutat gyakran egy-egy sora a Boldog Szerelemben, 
a Regékben, ezek a sorok erősebben rögzítik a Veit Weber regéit a bala- 
tonmenti tájhoz, mint a magyarnevű hősök s a fiktív történelmi háttér. 
«Hamvas felhők között bujkált A melegét vesztett nap ...»  Csípősen 
fúj a felszél...» — ilyen súlyos mondatok kötik a földhöz ezeket a 
realizmustól látszólag oly távolálló műveket. (Itt meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy ezekhez hasonló sorokat a kor más íróitól is idéz
hetnénk, így Barcsaytól a szüret leírását, Barótitól egy vadászatot vagy 
szőlőbe menetelt). S most lássuk a Boldog Szerelem második énekét, 
melyben teljes gazdagságban bontakozik ki a mezei élet dicsérete : 
ujjongó öröm köszönti a felkelő napot, melynek tüzéből új életet merít 
minden. A költő végigpillant az ébredő tájon :

A susogó erdők s berkek,
A békés völgy- s ligetek,

A zöld mezők, hímes rétek,
Egres, füzes szigetek,

A harmatnak gyöngyeivel 
Sűrűén felékülve,

Szelid fény-folyamban úsznak,
Egészen megüdűlve.

A képek gazdagon tódulnak elő, még érezzük ugyan rajtuk az iroda
lom ihletését, bár a konvencionális díszletekben is mennyi a természetes, 
vaskos szín : a méhek nem pusztán virágról virágra szállnak, mert a 
jó gazda tudja, hogy reggel előbb «oda hagyják köpüjöket», a tollas
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nép nem csak «sziszeg, cseng és fütyül s csattog» (ám érdemes meg
figyelni ezt a nyelvi bőséget!), hanem elrepül eledelért. . .  A gazda 
első pillantásával végigtekint a tájon : felkelő nap, ébredő természet, 
vizek és harmattól ragyogó zöldek tűnnek szemébe, de azután mindig 
közelebb és közelebb szánt tekintete : a kert, a méhes, a baromfiudvar 
körül. Igen, az égitestek fellengző magasságában indult kép csendesen 
megpihen és megízesedik a gazdasági udvar látnivalóival. A költő 
lekintete nem a távolt fürkészi, hanem udvarának, kertjének változatos 
gazdagságában gyönyörködik. S micsoda gazdagság ez! A friss tej 
tsurranó ízét érezzük :

A gömbölyű pofás Vicza,
Félig nyitva kebele,

Fejdegéli már a Vellást,
Elterülve pendelye. . .

Ez az igazi pásztor költészet, melyből friss, üde érzékiség árad. 
Milyen érzékiek és érzékletesek ezek a képek, néha vaskosak is, sőt 
esetlenek, rusztikusak, de erőteljesek. Az erős lelket érezzük mögöttük, 
a szenvedélyes és mégis gyengéd Kisfaludyt. Kocsis, lovász, juhász, 
bojtár sorakoznak fel s élni, munkálkodni kezd az egész táj. Micsoda 
töretlen életérzés sugárzik ebből a széles és zsúfolt képből! Ez a világ, 
Kisfaludy világa a mindennapos földközelségből nyer új erőt. A költő 
sem maradhat tétlen szemlélő, egy-egy lelkes felkiáltással és kérdéssel 
vesz részt a nagy ébredésben, majd elfogja a vágy, hogy ő is beleolvad
jon a sürgő-forgó képbe : «Oh természet!... végy kebledbe! — Lovász! 
—- nyergei j ! Kaszásim megkeresem. — Cziczke! Lepke! Fecske! hajsza...» 
íme ennyi maradt Rousseauból. Kisfaludy nem filozófus kedély, ha 
azonosulni akar a természettel: nyergeltet. íme a magyar költő alap
viszonya a természethez. A mezei gazdaság dicsérete : gazdag tájkép, 
mely a jelenségek változatosságával, tarkaságával, mozgalmasságával 
ragad el. Kisfaludy valóban közvetlenül éli át a tájat. Szerkezete azon
ban még kezdetleges : erre nem talált irodalmi mintát. Az élményekből 
és olvasmányokból összetett vadregényes tájképek a Kesergő Szerelem
ben persze egységesebben hatnak. A falusi reggel leírásában azonban 
nincs még távlat, nincsenek színek, nincsenek árnyalatok, nincsenek 
kapcsolatok. A maga nyerseségében és csiszolatlanságában figyelhetjük 
itt meg szemléletének magyarosságát, nagy érzékét a külső világ érzék- 
etes jelenségei iránt.

Lényeglátás.
A vaskos és reális azonban nem csak abban jelentkezik, hogy nagy

keblű fejőlányok és dühös bikák népesítik be a tájat eszményi pásztorok 
és jólfésült birkák helyett. Kisfaludy ugyan csak kezdetén áll a realista 
lényeglátásnak, mégis újra emlékeztetnünk kell a Kesergő Szerelemben 
megőrzött zalai tájképre, mely hegyeket és völgyeket ábrázol, a Bakony 
vízszintes vonalát, a kúphegyek függőlegeseit, várromot, tehát rövid 
pár sorban összefoglalja a táj leglényegesebb jegyeit, tektonikus szerke
zetére mutat rá. Ilyen mélyenjáró tájismeretet elvétve is alig találunk
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még e korban. Talán csak Kazinczy tájképeit lehetne idesorolni, ő  ruti
nos tájfestő volt, művészmódra tud gyönyörködni tájakban, bár ízlése 
gyakran a sznobé : a Balaton csupán egy jelentéktelenebb Zürichi-tó. 
Ám az otthonosabb Hegyalján szeme biztosan meglátja a jellemző 
és lényeges jelenségeket : a tokaji hegyet, a síkságot körülölelő hegy
koszorút ; a Királyhágóról hegyeket és völgyeket lát, csak hegyet 
és völgyet. Ott már nem a színek, az alatta vagy körülötte elterülő 
vidék változatossága, növénytakarója, termékenysége köti le, hanem 
hegy és völgy megdöbbentő hullámjátéka.

A lényeglátás jellemzőbb példáit Petőfi, Arany, Jókai leírásában 
találhatnék meg. Elegendő lesz azonban egyetlen tájképet elemezni, 
a «Szeptember végén» kezdő képét. Szántszándékkal választottunk nem 
leíró költeményt. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az 
ihletadó tájat Szendrey Júlia naplójából is ismerjük.

«Az előttem fekvő tájat nézem — írja október harmadikén — 
mint hal ki lassan-lassan fű és virág, fa és bokor ; alig észrevehetően 
bágyadnak és sárgulnak el végre a levelek, mintegy fájlalva, hogy 
el kell nekik hagyni a fát, bokrot vagy virágot, mellyen születtek, 
s mellytől most örök búcsút vesznek. Ollyat érzek, mintha életem
nek egy igen szép, de régen-régen visszahozhatatlanul elvesztett 
öröméről gondolkodnám, mellynek édességét és keserűségét egy
formán az utósó csöppig kiittam már, és többé se jót se rosszat 
nem várhatok belőle. — A bércek, mint szerelemnélküli jegyesek 
néznek erre sötétben, komoran, mert fejeiken fehérlő keskeny 
hókoszorúval jegyzé el már a közelgő tél magának. Részvéttel 
borítja a köd legsötétebb fátyoléba bánatos arcaikat, míg a fák 
is sajnálva takarják be őket lehulló sárga leveleikkel, mintegy 
oltalmul a tél hideg ölelései ellen».
Ebben a naplórészletben megtaláljuk a Szeptember végén kezdő 

tájképének minden fontos elemét : a hótakarta csúcsokat, a virágokat 
és fákat, melyek Júlia naplója szerint már hervadnak. Ezekből a búsongó 
hangulatú mondatokból azonban nem alakul ki olyan szerves tájkép, 
mint ez :

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérei tetőt.

Négy sorban tökéletes tájkép, melyben érezzük a domborulatokat, 
a távlatot, látjuk színeit. Völgy és virág és nyárfa — ime az első kép. 
Egy szóval jelzi azt is, hogy ablakból látja a tájat. Ám így még nem 
érezzük teljesnek a képet, van benne valami feszültség, a még szócska 
lappangó ellentétre mutat, a völgy már felveti a hegy képzetét is. Hiszen 
a nyárfa karcsú teste is a magasba vonja a pillantást. «Még nyílnak.. .» 
— tehát ősz van, a költő lelke már a tél felé repül, mint tekintete és 
tekintetünk a hegyek felé. «De látod am ottan...» — miután az első 
két sorban a völgy és a nyárfa képe előkészített a hegy látványára, a
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harmadik sor pasztán egy amottan-nal mutat fel, a «bérei tető» mint 
magától értetődő a mondat utolsó helyére kerül, ellenben a «Még nyíl
n ak ...»  nyomán sejtett téli hangulatot valósítja meg a «téli világot». 
A negyedik sor teljessé teszi a fokozást, melyet az ellentétes «ife» kötő
szó indít meg s a «hó» fejez be. A négy sor képet nyújt a táj tektonikus 
formáiról, a nélkül, hogy feleslegesen részletezné, rámutat völgy és hegy 
vegetációjának feltűnő különbségére, a nélkül, hogy túlságosan árnyalná. 
A kép távlatát is tökéletesen szolgálja az ablak elé állított nyárfa, a 
távolra és felfelé mutató «amottan», meg a mondat második személyű 
kérdő állítmánya. (Látod-e am ottan ... — tehát messze van, figyel
meztetni kell Júliát — s a hallgatót vagy olvasót — a havas tetejű he
gyekre) . Ugyanilyen leegyszerűsített a kép színezése : az ellentétet két 
szín, a zöld és a hó színe hangsúlyozza.

Tanulságos ezzel a biztos szerkezetű kis tájképpel szembeállítani 
egy Vajda-verset. Mennyire határolatlan, elmosódott körvonalú s ennek 
következtében sejtelmes, álomszerű hangúlatú ez a kép :

Száll a hegyre barna felhő,
Zúg alatta már az erdő,
Észrevétlen langy lehellet 
Rázza a faleveleket.

Erdő, mező, merre nézek,
Egy nehéz, bús előérzet.
Hosszú árny kisért a réten,
Szél sóhajt az erdőn, mélyen...

Hegy, erdő, mező, rét külön-külön keltenek fel bennünk képzeteket : 
az egész együtt bizonytalan és ködös, itt nincs semmi viszonyítás, 
nincs zártság, a kép határai a végtelenbe nyúlnak s a tárgyak óriásivá 
nőnek. «Száll a hegyre. . .» Micsoda hegyre ? Hosszú árny kísért a réten...»  
Micsoda réten? «Szél sóhajt az erdőn.. .» De micsoda erdőn? A névelők 
használata vagy elhagyása kelti itt azt a fantasztikus borzongató ha
tást. Egészen más ember nézi ezt a borzongó tájat, mint a koltói havas 
csúcsokat. Ám Petőfitől nem búcsúzhatunk még. Lényeglátására majd 
alföldi tájképeivel kapcsolatban lesz alkalmunk rámutatni.

Az Alj öld.
A harmincas-negyvenes évek írója egyre gyakrabban találja magát 

szemben azzal a feladattal, hogy képet nyújtson az alföldről, melyben 
egyre többen látják a magyar tájat, azt a földet, mely szinte kifejezi 
a magyarság szabadságszeretetét, azt a vidéket, mely megőrzött egy 
eredetibb, népibb, romlatlanabb magyarságot. Remellay Gusztáv mondja 
ki elsőnek 1841-ben, hogy ez a szabadságnak és a tiszta magyar nyelv
nek hazája. Ä nemzeti romantika keresi a hangulatokat az Alföldön s 
tovább szövi az Orczy-legendát, meg a Zajtay-legendát : a bugaci 
csárda és a falusi nótárius költőjének nyomában járják a pusztát. Érde
kes összeállítani néhány utazó és író alföldi tájképéből a legjellegzetesebb-
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nek talált vonásokat. A legkorábbi figyelemreméltó alföldi tájképet 
Jósika tollából kapjuk : «Roppant zöld térség, egyetlen gémes kúttal — 
nem egyéb semminél! — s mégis minő hatásteljes volt e kép : — végte
lenre terjed a látás, s mentül tovább hatott, annál nagyobb tér látszék 
a távol kékjébe nyílni. Vérpirosán, roppant karikában emelkedett a 
nap a gyeptengerből, s violaszín fellegek fogadták első sugarát : a déli
báb ezüst csillámai csalóka jegekkel borfiák a látkör széleit, szigetekké 
osztva azt ; s a kép elején a durva faragású gémes kút óriásként emel
kedett ; hosszan nyúlt el kékes árnya, s a mellette heverő vastag fa
vályú alatt buja dudva hajlongott. Itt-ott egy katangkoró gördülni 
látszott a pusztai szellőben, melynek irányát csak itt-ott lehete a magasb 
fű hajlásából kivenni». A kép rendkívül leegyszerűsített, látszik rajta 
a művészi alakítás nyoma : tulajdonképpen nem is magának a szabad 
természetnek, csak egy Idalinál látott tájképnek leírása. A Zrínyi a 
költőben lényegében hasonló szellemben festi le a pusztát : «Van tekin
tetükben valami saját, valami meglepő : főleg most e pillanatban, 
midőn a korány rézhullámaival önti el a távol látkör csipkéző széleit, 
mérhetetlen térben sovárg a szomjú tek in te t.. .» Erdélyi János 1842- 
ben így ír : «Az a nagyság, melly a szem előtt feltárul, sőt kimegy annak 
határaiból, s mintegy a végtelenségbe foly el, lehetetlen, hogy a fensé
ges érzetét fel ne támassza keblünkben». A három idézet elég jellemző. 
Mindketten a végtelenséget és az ürességet látják az Alföldön, az az 
érzés, mely megragadja őket, nem is egészen kellemes. Szinte Beudant 
szavaira kell gondolnunk, akinek összeszorult a szíve a végtelen síkság 
közepén, melynek hiába keresi a szem a határát. Ám Erdélyi, Jósika, 
éppúgy mint a francia mineralogus idegenek ezen a tájon. Talán ezért 
is veszik hamarább észre érdekességét, különlegességét. Hisz az alföld 
első felfedezői között van három német költő is : Lenau, Beck és Vogl. 
Visszatérve Jósika és Erdélyi tájképeire, feltűnik, milyen nagy szerepet 
játszik a nap és általában a légkör tüneményei. Jósika e felfedezésének 
következményei lesznek. De csak ennek. A romantika a végtelen táji vetü- 
letét kereste az Alföldben. Végtelenség, üresség, egyhangúság, némaság? 
Hallgassuk Petőfit és nyissuk ki szemünket az Alföld változatos szép
ségeire :

Lenn az Alföld tengersík vidékén 
Ott vagyok honn, ott az én világom-;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.

Ebben a versszakban mintha még Erdélyi és Vahot cikkeinek vissz
hangját hallanók. «Ott az én világom» — az igazi magyarok közt, «Börtöné
ből szabadult sas lelkem» — mert az Alföld a szabadság képe, a szabad 
emberek hazája. A rónák végtelenjét is említi, ám csak azért, hogy a 
következő versszakban már határok közé szorítsa a végtelent.

Felrepülök ekkor gondolatban 
Túl a földön felhők közelébe,
S mosolyogva néz rám a Dunától 
A Tiszáig nyúló róna képe.
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Egy röpke megszemélyesítés s a félelmesen végtelen táj otthonossá 
és barátságossá lesz. Persze, Petőfire mosolyog rá, mint anya gyermekére. 
A magasból nincs többé végtelenség, de nincs üresség sem : gulya, 
ménes, búzatáblák, nádas, csárda* nyárfaerdő, templomtornyok. A né
maságnak is vége : «A csikósok kurjantása hallik S pattogása hangos 
ostoroknak». Egyhangúnak sem nevezhetni ezt a képet, mely versszak
ról versszakra új meg új látnivalót talál a végtelen és üres pusztán. 
A madártávlat eltörpíti a pusztát és látnivalóit. Épp úgy, ahogy Pálóczi 
Horváth Ádám Tihanyból vadaskertté kicsinyíti a Bakonyt és halastóvá 
a Balatont.

A végtelen nagy, a végtelen messze, a végtelen széles képzete ide
gen a magyar szemnek. Hiába él a legsajátosabb magyar faj az Alföldön. 
A puszta csak az utazónak a végtelenség képe s nem igaz, hogy a magyar 
embert a hegyek korlátoznák a messzepillantásban. A magyar ember 
nem szívesen foglalkozik a végtelenség gondolatával, határokat, kerete
ket keres, idegenkedik a bizonytalanul a semmibe foszló látóhatártól. 
Érdemes idetenni Petőfi tájképei közé egy részletet Kazinczy útleírásai
ból. A nyíregyházi pusztán utazik keresztül: «A szem égnél és szántott 
vagy legelő homokföldnél, a számtalan kisebb s nagyobb sárcsákkal és 
csévékkel s libicekkel körülröpkedett tavaknál egyebet nem lát, és a mely 
homoktengert a Zemplény Tokajának szép foka. . . s a Hegyaljának 
mérföldekre terjedő kék láncolata s távolabb az unghvári s máramarosi 
hegyek veszik körül». Feltűnően kerek tájkép : ám aki utazott a nyíregy
házi pusztákon, az tudja, hogy onnan sem Tokajt, sem Hegyalját, sem 
a máramarosi hegyeket nem látni. Kazinczy tájképe a térkép után 
készült — persze nem állítjuk, hogy a sárcsák, csévék és libicek is valami 
útleírásból kerültek oda, egyáltalában nem, de Kazinczyt bántotta e 
nyitott, bizonytalanságban hagyott szegélyű tájkép, ezért vonultatja 
fel szélére a hegyeket, gondosan körülzárja, elhatárolja a körülötte 
fenyegető végtelent. A Királyhágón is a Kárpátok szilárdan keretező, 
határoló vonalát keresi. A «végtelen»-nel nem tud mit kezdeni. Ugyanígy 
viselkedik Petőfi is. Az Alföld című versében a térképről veszi tájkép
keretnek a Dunát és a Tiszát. Mennyire jellemző a Kis-Kunság e nehány 
sora is :

Puszta van körülem,
Széles hosszú puszta, el is látok messze,
Egész odáig, hol a lehajló ég a
Földdel olvad össze.

Mennyire mérsékelt sorok, különösen, ha Jósika izgatott meglepődésével 
vetjük össze : «Mérhetetlen térben sóvárg-a szomjú tekintet . . .» Nincs 
mérhetetlen tér, a puszta széles és hosszú, a tekintet is csak messze lát, 
nem is láthatna a végtelenbe, mert hiszen a lehajló ég határt szab a tekin
tetnek. Az a mienk, amit e széles és hosszú, de nem éppen végtelen 
pusztán láthatunk. A messziből hamar megtér a szem, mert a látnivalók 
közel vannak. Igaz, most nem egy képzeletbeli magas ponton lebeg a 
költő, hanem maga is beleolvad a tájba, végigkocsizik rajta s így jönnek 
elébe a jellegzetességek. Ám egy pillanatig sem üres ez a forgószínpad,
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mindig találunk látnivalót, mely lefoglalja figyelmünket s nem is enged 
a végtelenségben csapongani. Arany már bátran szembenéz a «végtelen»- 
nel, nem fél, hogy egyszer a semmit pillantja ott meg. Figyeljük meg, 
micsoda nyugalommal festi az alföldi táj keretét, a határoló égalját :

A nap hanyatló-félben vala már,
Az égen semmi felhő, semmi rojt,
Csupán ott hamvasabb a láthatár 
Hol a menny széle a földhöz hajolt ;
Néhol sötétes lombokat csinál —
Mely a redőtlen éggel összefolyt
Egy lomha füst, gyér kunyhók vándora,
Vagy messzi útak fellengő pora.

Különben a lég csöndes, néptelen ;
Kék távolában itt-ott függ vala 
Egy barna szárnyas a híg étheren.
Mint pár szemöldök írott vonala.
A puszta sík volt, mint a kék elem 
Melynek ködében széle elhala ;
Alig jegyezte néhol egy csekély domb,
Mely múlt csatákról sejtelmes regét mond.

Ezen az alföldi képen már nem a végtelenség, a messziség, a szélesség 
tűnik fel. Egy szó sem céloz a végtelenbe vesző tekintetre. Nem is vesz
het valami ködös végtelenbe : a lehajló ég, mely úgy fedi a földet, mint 
valami üvegbura, szilárd, valóságos falként vesz körül, széle hamvasabb, 
távoli füst ír rá lombokat, a levegő végtelenségét barna szárnyasok 
szemöldökpárjai tagolják s a sík pusztán is vannak a múltról regélő 
kunhalmok. Petőfi első alföldi versében még volt valami halvány hivat
kozás a szabadságra : Arany nem lát ilyesmit a tájon, nem szabadabb 
ez sem, mint a Tátra vagy a .Balaton — melyekről persze Arany sohasem 
ír. Nem érzi a lélek felszabadulását, bár tekintete jobban belemélyed a 
látóhatár szélének megfigyelésébe, mint Petőfié. Sőt még Jókai egyik 
korai tájképe is mennyivel mérsékeltebb, mint Jósikáé s ha pontosab
ban megfigyeljük, észrevesszük, hogy ugyanaz a szemlélete, mint Aranyé 
vagy Petőfié :

«A szem kifárad, míg végtelen láthatárát bejárja, azon lát
határt, melyet sem hegy, sem kőhalmok nem korlátoznak — mely 
egyenesen az égben végződik.

Távol, a halványuló zöld messzeségben, átlátszó ködtenger 
rezeg, lassudan hullámozva, mint egy zöld óceán. Az a délibáb.

S amott túl a ködökön, a félhomályban egy népes város hegyes 
tornyai látszanak, mely körül sűrű fáktól körzött tanyák vannak 
elszórva.

A levegőben pacsirták énekelnek, lábaiknál gyöngyvirág 
nyílik, a távol mezők zöldjébe ezer színű virágok zománca olvad. —
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A pásztorhalmok körül nyájak legelnek, kolompjaik csengése a 
pásztorfurulyák danáival vegyülve oly idyliszerű! .. .

Az ég tengerében rózsák és liliomok fellegei úsznak.»
Igaz, a láthatár végtelen, de siet lezárni, akár Petőfi, az éggel. A távol 
fény- és színjelenségeit éppúgy figyeli, mint Arany. A távoli város, a 
tanyák — ez újra Petőfi leírásaira emlékeztet. Nem üres és kihalt ez a 
táj sem : alig zárta le a délibáb bizonytalan zöldjével, rátér a közel 
realista szemmel rajzolt képeire : pacsirták, virágok, pásztorok, nyájak. 
Ám idyliszerű még e kép, de vessük össze vele egyik legutolsó írását. 
A béka című novelláját. A Kecskemét és Halas közötti pusztán nem a 
végtelenség érdekli, hanem a homokbuckák és gyér növényzetük. Hogy 
a végtelenség képét megtaláljuk, Vörösmartyt kell felnyitnunk :

Hol Siva végetlen fövenyében lankadoz a nap,
S csendes Araitónak zaj nélkül nyugszanak árja i. . .

. . . .Hol szomorú*volt a napnak tüneménye, ha feljött,
És szomorú, ha lement, élőt nem látva körösleg,
Merre nehéz ónlábaival sétált el az óság,
S ami előbb fény volt, abból nem hágy vala többé 
Semmi csodálandót. . .

Micsoda vonzóan idegen tá j ! I tt nincs középpont, nincsen közel és 
nincsen távol, nincs kezdet és nincs vég, nincs évszak és nincs napszak, 
nincsenek határok, hanem minden végtelennek tetszik : a föveny, a tó, 
a nap, a sötétség. Arany itt is a látóhatárt kémlelné, a mennybolt szín- 
változásait, a fény és árny játékait figyelné, lebegő sasokat pillantana 
meg a magasban s nem lenne ilyen üres és kihalt a táj. Vörösmarty 
tájain nem ismert veszélyektől rettegünk : itt talán a gravitáció tör
vényei is megváltoztak. Még ha egyik vagy másik égtáj felé hegyek is 
zárják le, maradnak végtelenbe vesző szélei, s maguk a hegyek is mintha 
valami ködszerű anyagból lennének szőve :

Messze terült kiesen s pusztán a zagyvái síkság 
Napkelet és dél tája felé ; éjszakra, nyugatra 
Domborodó halmok, s távolba a mátrai bércek 
Hamvas felhőkként az egekbe látszanak érni.. .

A dombok és hegyek lezárják a tájat? Dehogy : megnyitják számunkra 
az egeket. A csodálatos Délszigetben sem a táj szigetszerűségét érezzük, 
hanem a körülölelő végtelen tengert. Vörösmarty tájai határtalanok.

Távlatok.
Jósika csak egyetlen gémeskutat lát a zöld fűtengerben : Arany, 

Petőfi, Jókai alföldi tájképei élettel, mozgással teltek. A végtelenség 
nemcsak hogy határolt, hanem árnyalt is. A magyar költő szeme hasz
nos háziállatokat és kalászos búzát lát a végtelen pusztán. Ez fontosabb 
számára a végtelenségnél. Van ebben valami «vaskos és reális» — Arany 
szavával. Az írónak azonban meg kell birkóznia a távlatszerkesztés
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problémájával. Úgy kell benépesíteni a tájat, hogy érezzük levegősségét, 
érezzük arányait, érezzük a távolságokat. Kisfaludy gazdasági udvarát 
még kissé zsúfoltnak találtuk. Petőfi egy-egy szóval már üres tereket 
tud sugalmazni képei között. A tájkép problémája — tudjuk — mindig 
is az volt, hogy térbelieket kell valahogyan időben ábrázolni. Az Alföld
ben nagy területre szórja szét a magasból megpillantott gulyákat, méne
seket és búzaföldeket. Nincs ugyan szilárd pontunk ezen a képen, ahon
nan viszonyítani tudjuk e száz kövér gulyát. . .  A méneseknek nyargaló 
futásának zúgását halljuk, de hová vágtatnak? és honnan? A búza
földek ugyan koszorúzzák a «környéket», de hol keressük a gulyák és 
ménesek között? Később érzékelteti velünk a költő, hogy szemünket 
tovább kell emelnünk : «a tanyákon túl a puszta mélyén». «Messze, hol 
az ég a földet éri. . . » «megettök. . .  egy-egy város templomának tornya». 
Ezen a tájon nem érezhetjük magunkat egészen otthonosnak. Részletek 
hű képét látjuk, ezek össze is függhetnének egymással, de hiányzik itt 
a távlat, a levegő. Lényegében hasonló a Kis-Kunság szerkezete is. 
Ennek a versnek részletes feldolgozása alapja lehetne Petőfi és Arany 
táj szemlélete összehasonlításának. Említettük már, hogy utazása kap
csán, egymást követő képecskékben pergeti le előttünk a tájképet. 
Horváth János gyönyörű verselemzése hívja fel a figyelmünket, hogy’ 
érezteti egy-egy szóval az utazást, az idő múlását. A pusztán szinte 
minden mozdulatlan, csak a költő halad tovább, örökös izgalomban, 
meg-megújuló gyönyörködés közben, mint ahogy egy évvel előbb a 
Hortobágyon utazott keresztül. Naplójában ad erről számot : ebben a 
Kis-Kunság forrását is látnunk szabad. A göböly hever, a gulyás szun
dikál, a kutyái lomhák, az érnek meg sem mozdul habja, a piócák lusták, 
a kútágas elmerengve nézi a távol délibábot, — de később sem találunk 
mozgalmasabb képeket, csupán a városszéli szélmalmok hányják a 
cigánykereket. .. Ám a képek között nincs semmi kapcsolat, csak éppen 
annyi, hogy a tovahaladó költő történeti egymásutánban látja, csak 
annyi, hogy a puszta bizonytalanságából haladunk a központ, a város 
felé. Érdemes megfigyelni, hogy a város felé közeledve mennyivel hatá
rozottabb körvonalú lesz a táj : a pusztán lekötötték a részletek, a kultúr- 
tájon nagyobb foltok : búza, boglyák, kazalok, tanyák, város, szél
malmok — és színek : zöld búza, piros pipacs, kék virág, sötét-vörös 
tüskerózsa, fehér fellegek. Hiányzik a távlat, hiányzik a levegő érzékel
tetése, ami nélkül nem érezzük otthonosnak, lakhatónak a tájat. A táv
lat, a kiterjedés, a messziség érzékeltetésére érdekes példát látunk 
Arany Télben című versében. A végtelent nem tudja és nem is akarja 
láttatni, megelégszik azzal a távolsággal, amit a szem be tud járni. 
Alulról, a közelből építi fel a tájat :

Jártam  új mezőn, hol
Ménták illatoznak oldalán az érnek,
Mely az őszvetés közt elbolyong, de ismét
Azon helyre tér meg.

Ne felejtsük e l : elmaradtak azok a nagyszabású, átfogó pillantások, 
melyekkel Petőfi indításként átöleli a vidéket. Itt csupán legközelebbi
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környezetét látja a költő, a mezőt, a vetést, a közöttük kanyargó eret. 
A kép Petőfié is lehetne, azonban a következő versszak nem új tárgyat 
keres. A költő nem mozdul el helyéről — bezzeg Petőfi nyugtalanul 
csapong, vagy legalább képzeletben repked — nem a végtelent kutatja — 
mit is keresne ott ? — hanem jó gazdaként a növekvő tavaszi vetést nézi:

Hullámzó vetés közt 
Buvócskázik a fürj : suttog a nő : vá-vá 
Nyomon űzi a hím s három pitypalattyot 
Örömmel kiált rá.

Megélénkül a mikrokozmosz. Az ér még csak elbolyong, a fürj is 
elébb búvócskázik, de a hím már nyomon űzi. A gazda szeme is fel
pillant :

Majd egy nyúl szökik fel 
S indul az ugarnak, gyorsan karikázva ;
«Elébe! elébe!» kurjogat a szántó 
Ösztökéjét rázva.

Figyeljük meg, hogy élénkül a tájkép! Ér, fürj, nyúl — nyomában meg
pillantja az ugart, majd a szántót. Észrevétlenül haladunk kifelé, a 
szemlélőtől elfelé ; a megélénkülő természet kapcsolja össze a közeit a 
távollal. A nyúl elfutott, a szántóvető elkíséri szemmel az égaljig, de a 
költő figyelme még nem repül vele tovább. Most a dolgozó embert nézi, 
azután a pacsirtára fordítja szemét : «dalt zeng a magasban, Hallgat 
leesőben». Két kitérés : két irányban vázolja fel a távlatokat, a nélkül, 
hogy máris megtöltené. A szántó pillantása vízszintes irányban, a pacsirta 
röpte függőlegesen. A földön vagyunkt:

Karimás kalappal
A juhőrző gyermek meglopni akarja ;
A madár tovább száll, s a fiú mérgében 
Nyáját megzavarja.

A kép széle felé irányuló mozgás tovább tart. A gyermek a madár után, 
majd a fiú a nyáj után : térérzékünk fokozatosan épül ki.

Szöszke fürtű bárány
Át- meg átszökdécsel a zöld hantú mesgyén,
Anyját, aki most a nyáj közé vegyült el,
Bégetve keresvén.

Egy kis bárány vezeti pillantásunkat tovább : figyeljünk a rajz színe
sedésére, a hangok tarkaságára. Szinte a juhászgyerek mérgét is halljuk!

Távolabb a csorda 
Szanaszét fehérük, mintha ott valaki 
Széjjel a pázsitra szép mosott ruhákat 
Terített volna ki.
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Nem a «távolabb» győz meg arról, hogy a csorda valóban messze van, 
hanem a hasonlat a pázsitra teregetett szép mosott ruhákról. Gondol
junk arra, hogy a nyájból is egyetlen elmaradt bárányt tudott csak 
kiemelni. A csorda már csak fehér foltok.

Túl a kékes erdő
A tájnak sötétebb keskeny karimája :
Jól kilátszik, mert még a délibáb nem önte 
Árvizet alája.

Most sem a «túl», hanem a «kékes» érzékelteti a távolságot. Ezzel elér
keztünk a látóhatár széléhez, a kerethez ; az aranyjánosi táj nem lóghat 
a végtelenségbe. Szinte szakadatlan láncolatát érezzük a képeknek, 
melyeken a táj mozgó jelenségei vezetnek végig. Minden egyes képnek 
a másikhoz való viszonya legalább egy irányban biztos, s láncszemként 
kapcsolódik egymáshoz.

A Petőfi- és az Arany-verssel kapcsolatban össze lehet hasonlítani 
a két költő attitűdjét : Petőfi maga sem marad tétlen szemlélő. Még 
akkor sem, ha testi valójában «némán, mozdulatlan» áll, mintha gyö
keret vert volna lába. Akkor sem marad közömbös szemlélő, hangulatá
ban azonosul a tájjal. A Tiszára gondolok : a táj a költő merengő, méla 
hangulatának képe, a felhők is boldog órák szép emlékeképpen úsznak 
át az égen. Arany nyugalma objektív. A Télben című versében mozdu
latlanul áll egy ponton, ő a szemlélő. De lelkileg sem vesz részt a kibon
takozó képben. Még tárgyilagosabb az a részlet a Bolond Istók első 
énekéből, melyet már volt alkalmunk idézni. Ellenben annál mozgal
masabb a környezet : táj mozgalmasságának és a szemlélő nyugalmá
nak ellentéte épp úgy meghatározza Arany tájképeinek hangulatát, 
mint Petőfiéit ellentéte a szemlélő részvételének s a tájkép nyugalmának.

Fények, árnyak, színek.
Pados Ottokár disszertációjából tudjuk, hogy Vörösmarty milyen 

különösen érzékeny a fényjelenségek iránt. (Vörösmarty természet- 
szemlélete. Budapest, 1938. 13—17. 1.) Bármit ír le, a fények csillogását 
figyeli meg elsősorban, a világ számára fényjelenségek formájában 
jelentkezik. A barna éjtszakában hideg, acélos sugarak viliódznak, 
fények reszketnek a hősök fegyverzetén, az istenek megjelenését is fény 
je lz i: «Gyorsan előragyog a felső levegői határból. Villámsujtásként 
látszik nyoma, s messze világos A tá jék .. .» (Zalán futása II.) A mindent 
elöntő fények forrását a költő lelkében kell keresnünk. Ha Árany János 
fegyver csillogását látja fekete éjfélben, más csillogás ez s más éjfél. 
Arany fényeit mindig követi az árnyék : a tavaszi mezőn árnyékot űz 
a napfény, a tölgyek alatt «vegyül árny és fényfolt», a Tisza felületét 
«innent ezüst-szín, túl-részen homály» borítja, a parton «világost az 
árnyék vegyes rónája váltogatva követé», «lenn a Tabánban egy torony
tető gombjának fénye majdnem égető, míg fönt a Mátyás ódon temploma 
szürkén sötétlik», Katalin kezei «mint kis hódarab, mely barna kősziklán 
maradt, nyugosznak a párkányzaton». A fények és az árnyak nagy
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táblái bontják részekre az alföldi táj végtelenségét. Arany a legnagyobb 
mester, Petőfi tájképein nincsen árnyék, a nap egyenlő fényben fürdet 
m indent:

Verőfényes nap volt. Tekintetem...
.. .vígan köszönté a kék messzeséget,
Hol a faluknak tornyán, a mezőknek 
Juhnyájain s a patakok vizén 
S mindenhol a nap fénye tündökölt. (Salgó.)

Petőfi színei éppen ilyen árnyalatlanok, mintha mindig teljes napsütés
ben ragyognának. Néha különös expresszionista hatásokat váltanak ki 
színei :

Alkonyodék. Arany felhőkön szállott 
A nap violaszín hegyek mögé. . .
.. .A szikla, melyen állottunk, piroslott 
A végsugártól.. .  (Tündérálom.)

Ady színei emlékeztetnek ezekreí:

Napverte pusztán, lila ég alatt
Lángol a vörhenyes homok... (A rég-halottak pusztáján.) 
Piros hajók kék Óceánon... (A ködbe fúlt hajók.)

Mindkettőjüknek legkedvesebb színe a piros, Petőfinek van érzéke e 
színek hangulata, jelentősége iránt. A tájon csak az élénk és határozott 
színeket látja meg, a pipacs pirosságát, a búzavirág kékjét, az alkony 
vörösségét, az esti felhők aranyát. Fiatal szem nézi ilyen árnyalatlanul 
a színes világot. Ott, ahol Arany finom pasztelszíneket használ, ő bizo
nyára csak színtelen képet adhatna :

Nyugotra lenge-sásas zöld lapály 
Terült a lassan mélyedő Tiszáig,
Hol szőke csorda látszott, az apály 
Vizében állva térdig vagy bokáig.
Innent ezüst-szín, túl-részen homály 
Borítá a víz tükrét fele-tájig —
Túlparton egy halász ül, andalog :
Fejérlik a hal, melyet néha fog.

Folyam mentében itt-amott egyes 
Vén fűz sötétlő körrajza veté 
A sík lapályra hosszú és hegyes 
Árnyát minő torony-épületé, 
így a világost az árnyék vegyes 
Rónája váltogatva követé ;
Kék, hol nem éri nap, hol éri, sárgúl 
A gyep, s homályos fényt kap a sugártól.

(Bolond Istók I.)
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Ugyancsak nem venné észre Arany bonyolult szín-tükröződéseit :

Midőn a tájnak élénk zöldje lenn,
A szőke fényű légből visszahárul 
És sárgászölddé lesznek a sugárok,
Melyekben a kelő nap átszivárog. (Bolond Istók I.)

Hegyek.
«Hegyek ormain szabadabban lehel a tágult kebel, szárnyakra 

vágy, s a szem bűvös tükrébe egy világot fogad fel, alatta terjed a 
vidék s a magasban oly nagynak hiszi magát a kis ember!» Ezt Jósika 
írja az Abaíiban. Körülbelül ugyanezt érezték az Alföld szerelmesei is 
a pusztán. Szabadság, az ember a természet ura, az Isten jelenléte a 
természetben : a tájakhoz intézett vallomásokban is elárulja magát a 
század gyermeke. Nálunk természetesen a hegyvidék népszerűsége nem 
versenyezhet az Alföldével. Nem érzik különösképpen magyarnak. Csak 
az erdélyiek szeretik hegyeiket, Jósika, Kemény, Gyulai, ők viszont 
a sík vidékre tekintenek idegenkedve. Az ötvenes években oly ritka 
még a Felvidékről szólva a megértő, tárgyilagos hang. Még a negyvenes 
évekre esik Petőfi utazása. E heinei útirajzok cinizmusát persze nem 
lehet alapul elfogadni. Érdekesebb az Úti levelekből egy erdélyi látkép 
leírása:

«Egy pár órahosszat megy az ember fölfelé, s midőn fölér 
végre a hegy tetejére, olyat lát, melynek másáért ugyancsak el
ballaghat, míg megleli... előtte keletre, délre és nyugatra szabad 
kilátás, majd a végtelenig a hegyek teteje fölött, melyek mint 
három sorba állított óriások állanak ott : az első sor zöld, a második 
sötétkék, s a harmadik, a legutolsó, világoskék egyenruhában. Ez 
óriások és a Nyírestető között mélységes völgy, melynek fenekein 
a csillogó, kanyargó Szamos, mint egy oda fagyott villám.

(Úti levelek. XVII.)

Vissza kell idéznünk emlékezetünkbe azt, amit a Szeptember végén 
kapcsán Petőfi lényeglátásáról mondottunk. Egy hegyi táj a külön
böző vonulatokkal, gerincekkel, völgyekkel, a mélyben kígyózó folyók
kal, az elszórt falvakkal sokkal nehezebb feladat elé állítja a költőt, 
vagy az írót, mint a kevésbbé zsúfolt, áttekinthető alföld. Petőfi hal
latlanul tiszta szemléletét éppen az bizonyítja, hogy nehány mondatban 
felvázolja e táj lényeges vonásai: a három egymásmögötti hegy
vonulatot, a közelebbit zöld, a távolabbit sötétkék, a legmesszebbit 
világoskék színnel jellemezve, azután a völgy mélyén kígyózó Szamost. 
Mennyit fejez ki hasonlata : mint egy oda fagyott villám! Nem állít
hatjuk azt, hogy aki egy idegen tájban egy pillantással meglátta a 
rendet, a rendszert, a szerkezetet, aki a bonyolultat azonnal egyszerű 
formákra tudta visszavezetni, ne láthatott volna ugyanilyen tisztán 
a művészet és az élet más területein i s . ..
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Az ötvenes évek elejéről való Arany Katalinja. Oroszlánkő, a 
Vág-menti vár tekint le a mélységbe : fokozatosan ereszkedik alá a 
tekintet (ezt a tapogatódzó fokozatosságot ismerjük Arany más tá j
képeiről), először vén, kopasz hegy ormok veszik körül, ezek még szinte 
mithikus alakok — «mint törpe szolgahad» — ám micsoda törpék az 
ember mellett! Azután :

A zord fenyűs, melynek tövén 
Nem mer fakadni más növény ;
Lentebb a szálas bükk-sereg,
Hol annyi hűs kútfő ered 
Alább meg a tölgy, mely mikép 
Szörnyű madár, terpeszti szét 
Esetlen, bütkös szárnyait. . .

Amint ereszkedünk, szelídül a táj, a bükk- és tölgy-erdőkön át nem
csak. a völgyhöz közeledünk, hanem visszatérünk a hétköznapok vilá
gába is a hegyek komor, byroni díszletei közül: a táj egyre nyugal
masabb lesz, kóválygó ér a rónán, majd völgyi tó, mező, zöld vetés 
s legmélyebben a falvak. így foglalja Arany egyféle egységbe a tájat, 
mintegy vertikális képet adva. Itt valóban mindent látunk a csúcsoktól 
a völgyfenékig, a nélkül, hogy a zsúfoltság és gazdagság áttekinthetet
lenné tenné a képet. Petőfi és Arany világos képszerkesztését akkor 
csodáljuk valóban, ha utána Jókainak valamelyik hegyvidéki rajzát 
tanulmányozzuk. Az Erdély aranykorából választottunk egy vad hegyi 
tájat, a «Homolka hegyeit», a Rima forrásvidékét. A táj maga némileg 
hasonlít ahhoz, amit Petőfi a Nyírestetőről látott : egymás mögött 
emelkedő hegy vonulat ok, a völgyben a folyó, köröskörül vadregényes 
erdők. Arany megénekelte Vág vidéke is mutat fel hasonló vonásokat. 
Petőfi vagy Arany egy magas pontról tekintené át a vidéket, Jókai nem. 
Jókai egy hosszú leíráson keresztül fokozni akarja érdeklődésünket, 
újra meg újra fel akarja kelteni figyelmünket, meg akar döbbenteni. 
«Már a szélei is lakatlanok e vadonnak...»  kezdi s bevezet az erdőbe : 
«egy szál fű, egy virág, egy bokor nem nőhet sehol.» Az első kép, melyet 
elénk tár sűrű, irtatlan tölgy és bükkerdő. Már itt is csodálkozhatunk 
a mindenféle színű gombákon! A következő kép idyllikusabb hangulatú : 
a Rima, buja füves partok, a fűben dámvadak, a vadvirágokat.-vad- 
méhek röpködik körül Már ezek a képek is az emberelőtti csendet és 
békét sugallják, hát még a folytatás, a lépcsőként az égig tornyosuló 
hegyvonulatok! Idáig azonban csak nehány ötletszerűen kiragadott 
képet kaptunk, melyekből aligha ítélhetnők meg Jókai tájteremtő 
fantáziáját.

«A Rima mindenütt rovátkokat húz ez ősvilági bérezek között, 
ő az egyedüli lény, aki elég vakmerő utat törni magának e vad 
sziklák tömkelegé körül. Néhol harsogó robajjal rohan alá a gránit- 
sziklák fokairól, fehér köddé törve, mire aláért, melynek csöppjei- 
ben örökszivárványt képez a napsugár, mintegy tündérhidat egyik 
bársony parttól a másikig. A zuhatag közepéből mohos szikla áll

268



ki, azt kétfelé választva, s a mohos szikláról virágos vad bokrok 
hajolnak alá a szédítő tomboló örvénybe, örök reszketésben tartva 
az ágaikat hintáló zuhatagtól.»

íme mennyire otthon érzi magát Jókai e tájon, mihelyt sikerül egy kis 
mozgást találnia. A mozgás, a történés, a küzdelem az ő eleme : nyugodt 
tájjal nem tud mit kezdeni. Figyeljük meg megszemélyesítését : a Rima 
vakmerő, mintha örök harc dúlna hegy és víz között. Már itt céloznunk 
kell a Vaskapu híres leírására, hol egészen hasonló fogással ad élénk
séget a tájképnek. De nem a folyó az egyedüli mozgó e képen : a zuhatag 
csöppjeiben tükröző szivárvány, a sziklán élő vad bokrok. Ha tovább 
olvasunk, rózsaszín pisztrángok és fehér kígyók merülnek fel a fekete 
habokból, azután kiszabadul a folyó, majd korbácsolja a medrében fekvő 
sziklatömböt, melyet egykor ő hengergetett idáig. Ezen a tájképen leg
nagyobb szerepük az állítmányoknak van. Sajnos, el kell hagynunk 
a folyót, az íróval tovább másszuk a hegyeket, fenyvesek követkéz-, 
nek, a látóhatár kiszélesedik, a köd leszáll a völgyekbe, ám előttünk 
mindig magasabb hegyek emelkednek, alattunk a Rima forrása, kis tó, 
melyben hattyúk úszkálnak. Azután tovább, míg a legmagasabb tető
ről — s most figyeljük meg ezt a színpadias előkészítést — megpillantjuk 
az ezüst havasok elérhetetlen csúcsait. Elég is ennyi ebből a nehezen 
áttekinthető képből. Arannyal, Petőfivel szemben milyen kevéssé vizuá
lisnak látszik Jókai, mennyire nehezen tudja egy bonyolult táj szer
kezetét felvázolni, mennyire elvész a vidék tektonikus szerkezete a 
romantikus és érdekes részletek tömkelegében. De mennyire megélénkül, 
amint egy kis mozgást fedezhet fel a különben kihalt tájban. Az ő 
eleme a küzdelem, az ellentétek, a hangok. Ebben a nemben talán leg
szebb a Vaskapu leírása az Aranyember legelején. Először óriások 
építette templomnak látja, s mint ilyet írja le, építészetből, stílusokból 
kölcsönzött hasonlatokkal. A tájat úgy nézi, mint művet, ha nem is 
emberek, óriások alkotását. Ezt a komor architektúrát megszakítja egy 
magányos, csendes völgy. I tt az ellentétek egymásmellé állításával 
igyekszik hatást kelteni. Közismert romantikus fogás. Csak ezután 
fedezi fel a falak között, a falak alatt a Dunát. A tájkép legfeledhetet
lenebb szakasza következik most/.

«Az ősz óriás hőssé ifjúi, hullámai szökellnek a sziklás meder 
felett, egy-egy roppant bérctömeg ül ki néhol medre közepébe, 
mint valami rémoltár ; az óriási Babagáj, a koronás Kazán-szikla ; 
azokat felséges haraggal ostromolja, rájukzúdulva elől, s mély 
forgatagokat örvényítve mögöttük, feneketlen árkot vájva a szikla
mederben ; s aztán csattogva, zúgva rohan alá a kőlépcsőkön, 
mik egyik sziklafaltól a másikig nyúlnak keresztül.

Néhol már legyőzte az útját álló torlaszt s a széttört sziklákon 
keresztül ömlik tajtékozva, másutt megtorlik a kanyarodó szoros 
bércfalnál s a ráhajló szikla alá ásta magát örök habjaival...» 

Az idézett részlet stiláris szempontból is figyelemreméltó : van benne 
valami époszi. Nem mintha Homérosz vagy Vergilius tájképeihez köze 
lenne : az ősi elemek e birkózásában van valami epikus, szinte mithi-
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kus. Ezt a hatást még a megszemélyesítések is fokozzák : «Az ősz óriás 
hőssé ifjúi», azután a két szikla mint két öreg bajnok : «Az óriási Baba- 
gáj», «a koronás Kazán-szikla». A nyelv is zenévé lesz, mikor a kőlépcső
kön «csattogva, zúgva» rohanó folyóról szól. Céloztunk már Jókai auditiv 
képzeletére : a Vaskapu leírásában külön szakasz jeleníti meg a folyam 
hangját :

«Amint éz óriás folyam a kőzátonyokon végighömpölyög, 
ahogy a sziklafalakat korbácsolja, ahogy az örvényekben fuldo
kolva elmerül, ahogy a zuhatagok hanglépcsőin végigjátszik, s 
ahogy ez örök hullámcsattogást az örök visszhang e kettős fal 
között a túl világi zene felségéig emeli, mely csupa orgona- és harang
szó és elhaló mennydörgés, az ember elnémul és saját szavát meg
hallani retteg e titáni zengés közepeit.»

E hangkép — nem kell hangsúlyoznunk — teljesen képzelt. Jókai nem 
tudja hanghatások nélkül látni a tájat, nem tudja némának elképzelni 
a sziklaszoroson keresztültörő folyamot, a szikla és víz küzdelmét. 
Ez a hang csak felséges lehet, «túlvilági zene», «titáni zengés». Van 
Jókai tájképeiben valami titáni, nem a hű másolást, hanem a terem
tést érezzük rajta, különösen, ha soha nem látott, exotikus tájakra 
kalandozik képzelete. Néha a színek veszik át a hangok szerepét, rikoltó, 
fantasztikus, pompás színek ; a Jövő század regényében az egész föld
golyó színpompaként lebeg az aerodromonban ülő Tatrangi Dávid előtt. 
Ezek mind a lélekből kivetített tájak, Mátrai szavával élve közvetettek. 
De éppen ezért igen sokat árulnak el mesterük leikéről. Zsigmond Ferenc 
Jókai-monografiájában rámutatott arra, hogy milyen eposzi Jókai kép
zelete. Nemcsak az emberi lélekben és a világban lát örökös harcot a 
jó és a rossz között, a természetben is az elemek küzdelmét látja és írja 
le legszívesebben. Egy-egy égiháború vagy elemi csapás leírásában érzi 
feladatát, ott tud remekelni, míg egy méla, csöndes, békésvonalú kép 
nem foglalkoztatja, ha csak ellentéteket, hajdani kozmikus katasztrófák 
nyomait, valamiféle óriások, mithikus lények kezenyomát nem fedezi 
fel benne.

Hangulatok.

«Adolf — ki az ideges természetek minden gyöngeségeivel bírt — 
a szép vagy komor időjárás egész befolyása alatt állott. Egy esős nap 
leverte kedélyét, egy derült fölhangolá, egy ködös elborítá, s alig volt 
nő, kire a lég színezete, az illatár, a szellő suhama, a mező köntöse, 
s a láthatár változó jelenetei ingerlőbben hatottak volna.» Ezt Kemény 
írja a Ködképek a kedély láthatárán című elbeszélésében Marton Adolf
ról. Önmagáról írhatná : ő az, akit az időjárás, a levegő színezete, 
páratartalma, a ködös vagy napsugaras idő, a sejtelmes koraősz olyan 
mélyen megragad. Ez a beteges érzékenység teljesen hiányzik Jókainál : 
az akarat hősei valóban nem befolyásoltathatják magukat egy kis szél
től vagy egy ködben lábongó tájképtől. Aranytól már nem áll távol az 
ilyesféle érzékenység, bár tájképeiből legtöbbször hiányzik a líra. Ám 
a híves, borongó őszi nap hozzá is unalommal köszönt be, s szereti
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«langy május reggelen A permet-essőt, mely gyéren aláhull». Petőfi 
megigézi a szép táj, de nem úgy mint Keményt, nem párából és sugár- 
törésből szőtt hangulata. Kemény hősei teljesen az időjárás és a táj 
befolyása alatt állnak!:

«A lovag, amint a völgybe lejtett, áthatottá, [majdnem bús
komollyá lön. Tán emlékekkel akart találkozni s nem lelt rájok. 
Tán a magány, a nesztelen út, a mély erdőcsend, s a sűrű köd, 
mely az ormokról leszállni kezdett, puha nedves palástját a nap 
tüzétől szikrázó dombokra ejté, és ólmosfehér foszlányokban hul
lott a smaragd-zöld rétekig alá, tán a fényéből és színéből vetkőző 
reggel, mely esős delet Ígért, vagy tán egy kesergő pásztorsíp, mely 
a szótalanná vált madarak helyett bátorkodnék a rideg csendet meg
törni, tán egy ismeretlen ok, tán egy titkos benyomás, tán valam 
álom, tán valami remény, valami sejtés tölték be kedélyét és 
boríták el!»!

Ezek a tájképek nemcsak a pillanatokat rögzítik meg, hanem sejteni 
engedik a jövőt is, van bennük valami kínos, szorongó, vagy fájó elő
érzet, a reggelben már benne van a dél, az estében az éjtszaka, a derű
ben a ború ; sehol, Kemény egész munkásságában, sehol sem találunk 
egy napsütéses, vidám képet, mely mögött nem éreznénk lappangó 
veszedelmeket, egy kitörni készülő zivatart, vagy a hőst fenyegető 
katasztrófát. Nem annyira az állandó színek érdeklik, mint inkább azok 
az árnyalatok, melyeket a köd, vagy az őszi napsütés kivált belőlük. 
Kemény olvasói emlékezni fognak a Férj és nő olaszországi tájképeire : 
a félhomályba boruló tenger látványára, a koraőszi fényben úszó méla 
Campagnára, a szomorú pontini mocsarakra. Szereti azokat a szeptemberi 
napokat, mikor még alig lehet észrevenni valami hervadást a tájon, 
mégis valami borút áraszt. Ilyenkor a Kemény-hősök érzékeny lelke 
is elborul s ebben a borulásban már jövendő tragédiák magját sejtjük. 
Az Élet és ábránd tragikus fordulatát mennyire sejteti ez a tájkép :

«Felhők vitorláztak a mennyboltozaton, lassan és szélcsend 
közt. Széles árnyaik lomhán nyugvának a földön, emelve a ned
vesebb pázsit lefesthetetlen mély zöldét. Hová sugár tört, domb 
és völgy éles ellentétben ragyogának.

Azon elfojtott és kétes küzdés állott be, midőn eső és derű 
fölött bizonytalankodik a láthatár.

Ha egy dördület ingatná meg a borús eget, zápor omlanék ; 
ha a szellő továbbra is észrevétlen illeti a párázat okát, csöndes 
remegéssel fognak azok más tájakra vonulni.

Ezen pillanatok leírhatatlan élvvágyat oltanak az ember 
keblébe. Fösvény kapkodással ragad meg a szem minden szép
séget. Könnyebbnek érezzük testünket. A tüdő hosszasabban vonja 
lélekzetét, míg abba bizonyos határozatlan szag vegyül, mely 
nem külön tárgyról jő, nem fűszeres, mint virágillat, hanem mintha 
a fűé, a friss hanté, az összes zöldeleté volna.

Luis kimerültén pihent a platánok árnyaiban.
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Körötte dombsorok, juhnyájak legelői, hol a magas füvek
ben vándor merinofaj tévedezett. Alant a távol rónán narancs- 
ligetek. Fönn néhány szirtes csúcs, s egyiknek szélesebb lapjain a 
mafrai kolostor.»

A tulajdonképpeni «tájkép» itt szegényes és teljesen vázlatos. Az író 
első pillantása a mennyboltozatnak szól : az égnek, a felhőknek van 
legnagyobb szerepe Kemény tájképein. Ez a táj, illetve a levegő különös 
fülledtsége nemcsak lelkileg hat az emberre, hanem testileg is : tes
tünket könnyebbnek érezzük, gyorsabban lélekzünk. A látszólag nyu
godt képbe azonban valami feszültség vegyül: zivatar törhet ki, a 
különös egyensúlya a tájnak egy pillanat alatt felborulhat. Ugyanígy 
Luis lelkében is viharelőtti csönd van : mire kitör, megfogant benne 
a Lusiada eszméje.

Van azonban Keménynek nehány igazi tájképe. A Gyulai Pálban 
fel akarja vázolni Fehérvár és Alvinc környékét, nem pillanatnyi han
gulatában. Az érzékeny idegrendszer itt sem tagadhatja meg magát. 
Jósika Miklós ezt írja erről a tá jró l: «A vidék nyilt, kies, örömet, ké
nyelmet elővarázslóan hat egyszerű pompával az utasra...»  Mondottuk, 
hogy Kemény sohasem csak a jelen pillanatot festi, hanem abban már 
érezzük a következőt, az egész jövőt. Itt ennek fordítottja történt : 
a marosvölgyi tájon egész múltját érzi :

«Vannak emberek, kik andálgón örvendenek és komolyan 
vidorak, kik egész átengedéssel látszanak függeni a perc parányi 
élvein, míg keblök végtelen búemléket fedez. . .  Ez emberekhez, •— 
kiknél az öröm tettetés, a bú titok s mindkettő egymásért szent — 
hasonlítanak Erdély sok tájékai, melyeken dús növényzet virít 
történelmi sírok fölött, szép láthatár dereng, romoktól visszavert 
napfénnyel és fűszerlég vonul át hős porokkal játszó szelekkel.

I tt a természet bája nem igézi meg az utast, mert elfoglalják 
őt az emlékek. . .  S ha az ipar barázdákat von, a kert virággal 
kínál, a szírt komoran néz ránk, a falusi leány felénk mosolyog, 
a madár énekel és harsog a vihar, önkénytelen kérdezzük : nem 
tördelt-e el szent csontokat az eke vas? nincs-e a leszakított virág 
gyökere alatt egy lacrimatorium, kiszáradt könnyekkel.. . Aztán, 
mért zeng búsan a kis madár, talán fészkét oly fára rakta, mely 
idő előtt kiszáradt ; mert nem terjesztheté gyökerét a titkos víz
csatornák és boltívek miatt ?. . .

Ily tájak közé tartozik Fehérvár és Vine környéke.»
Hangulat ez is, a tájnak valami állandó bujkáló mélabúja, mely nem 
is fényből vagy árnyékból, nem is a vegetáció vagy a térszíni formák 
különlegességéből árad, hanem az emlékekből. De talán a kis madár, 
a fa és a szellő is érez valamit a táj ránehezedő múltjából. Nem elő
érzetek teszik ezúttal komorrá a tájat, hanem a föld alá rejtett múlt. 
Kemény érzékeny idegzete itt is a felszín alattival tart kapcsolatot, a 
történelem köti le.

Vannak Keménynek másfajta tájképei is. A táj ezeken valami
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jelentésnek hordozója : most is hangulatával hat, Kemény lelkében 
valami sajátságos szimbolika hordozója lesz. A Maros völgyéről így ír 
első, befejezetlen regényében, az Izabella királyné és a remetében.

«Ha tovább s a városból kihaladsz, felnyílnak a Maros-tér 
utópontjai; a takarékos természet, mely kisebb ajándékait is 
élveztetni akarja, halmokkal vont gátat szemed elébe azon gondos
kodással, mellyel az elől is, kit a szerencse egy időn túl kegyencé- 
nek nézett ki, éppen a szükséges percig elrejti az álmoknál szebb, 
vágynál dúsabb jövőt, hogy teste vérévé eméssze fel a multat, 
költse el a jelen mindennapi kenyerét. Különben hová nem csa- 
pongana szemed? Igézők vagytok ti térek, Maros hullámai által 
kalász-hullámzók, körítve a dombok során fák koronájával, szőllők 
fürtivei, és a hegyek kékellenek, mint reménység : balra a Kecskekő 
csúcsa, a láttér végén a toroczkai szikla, fehér, felhős, magas, 
mint a nagy elszánás, kopár, mint élete annak, ki a völgyeken 
és lakóin, a nehezebb, de áldásosabb lég tartományain felül társ- 
talan áll, éther közt dermed és csudáltatik. . .»

Lírai asszociációi teszik feledhetetlenné ezt a tájképet. Nem megsze
mélyesítés ez, hanem humanizálás : az író emberi jelképeket vél fel
ismerni a tájban. Az előtte fekvő képből csak az érdekli, aminek va
lami jelképes értelme van. így azután ismét csak hat a táj az érzé
keny lélekre, éppúgy befolyásolja töprengésében hősét mint az idő
járás, hiszen lelkiállapotát, jellemét látja örök formákba öntve a ter
mészetben. Kemény tájképei a legegyénibbek, a leglíraibbak : egyetlen 
pillanatban érvényesek s csak egyetlen ember számára. Erdélyt mégis 
egy kicsit Kemény szemével látjuk : dús növényzetet történelmi sírok 
felett.

Arany, Petőfi, Jókai, Kemény tájképeit tanulmányoztuk figyel
mesen s inkább csak összehasonlításul idéztünk egy-egy tájrajzot Vörös
marty, Kisfaludy Sándor, Vajda János és mások műveiből. Nem töre
kedhettünk teljességre : a népi-nemzeti klasszicizmus táj szemléletének 
nehány típusát akartuk csak felvázolni. Mind a négy költő szemlélete 
lényeges eltéréseket m u ta t: legközelebb látszik állani Petőfi és Arany, 
mindketten a leírt táj lényeges vonásait, mintegy a csontozatát ragadják 
meg, szemléletükben van valami vaskos és reális. Ezeket a közös 
vonásokat bátran nevezhetjük különlegesen magyarosnak is. Babits 
Mihály a világszemlélet és a látás realizmusáról beszélt : ezekben a 
tájképekben is ezt látjuk elsősorban. A vaskost legtisztábban talán a 
rokokóból kinőtt Kisfaludyban. Vannak azonban Petőfi és Arany 
tájképei között lényeges különbségek. Petőfi festőibb, Arany levegősebb, 
plasztikusabb. Petőfi rajza élesebb, Aranyé inkább impresszionista. 
Petőfi tarkább, változatosabb, Arany árnyaltabb, nyugodtabb. Arany 
szemlélődésében van valami éberen figyelő, tempós nyugalom, egy-egy? 
tájképpel hosszú versszakokon keresztül elbibelődik, Petőfi általában 
sietősebben tömöríti a képeket, ő maga is mozog, utazik, lebeg a tájon 
vagy fölötte. A kényelmes Arany jól megfigyelheti a mozgásokat, ké
nyelmesen kibontja a tájat, Petőfi első pillantással már a lényeget
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ragadja meg, mozgásban, vagy mozdulatlanul. Arany tájképein szinte 
érezzük, hogy nő a fű. Az az ember ő, aki Babits szavával — «lustán 
kiáll a kapuba, pipázva nézelődni, lesni a felhőket». Petőfi már átveszi 
hangulatát, «beleolvad» minden miszticizmus nélkül. De eldönthetjük, 
hogy melyik attitűdje magyarabb? Hát Jókai tájképeitől szabad-e a 
szemlélet magyarosságát elvitatni? Zsúfolt gazdagságuk nem éppen 
magyar vonás-e? Homály vagy metafizikum nincs ezeken a képeken 
sem. A szemlélő nyugalmát érezzük ezekben is a természet küzdelmével 
szemben. A színek és hangok kedvelésében pedig nem kell-e a magyar 
pompakedvelést látnunk? S Kemény bámulatos érzékenysége ismét csak 
magyar vonás. Épp olyan érzékeny az időjárás, a táj változékonysága 
ránt, mint a történelemmel szemben. «Tarka táj és ingatag időjárás! 

Változatos föld és változékony ég í S vegyük ehhez most még a törté
nelem viszontagságait. Ez is időjárás, s hozzátartozik az országhoz, 
mint az időjárás» — írja ismét Babits Mihály. Az időjárás és a törté
nelem iránti érzék Kemény Zsigmond lelkében egyformán fejlett. Ezt 
a kettőt látja a tájban is, bizonyára magyar szemmel. Mert hiszen a 
legmúlóbb jelenségek megfigyelésében is a realizmust csodáljuk, a köd
lepte tájak impresszionista színeit. Sokszor érezzük, hogy ebben Arany
hoz áll közel: ők ketten valóban a levegőről adnak impressziót. E négyen, 
vagy Kisfaludy val együtt öten, a magyar táj típusok maradandó mű
vészei : Kisfaludy felfedezi a Dunántúlt, Arany és Petőfi az Alföldet, 
Kemény Erdélyt s Jókai az egész országot.

Sárkány Oszkár.
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A MAGYARORSZÁGI ROMÁN KÖLTÉSZET 
A MÚLT SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN.

A XIX. század magyarországi románságának irodalmi törekvéseiről 
négy kép maradt reánk : kettő szinte egykorúnak mondható, kettő 
pedig a legutóbbi évek termése. Időrendi sorban a legelső a román 
kritika megalapítójának, Titu Maiorescunak lesújtó véleménye, amely 
a Nagyváradon 1854-ben megjelent «Versuintii Romani» című anthológiát 
a tehetségtelenség elrettentő példájaként pellengérezte ki.1 Ennek a 
román részről jött kérlelhetetlen bírálatnak magyar ellenlábasa Márki 
Sándornak «Bihari román írók» című szép, de sajnálatos módon elfeledett 
könyve (1880), amely viszont annyi jóakarattal s megértéssel tárgyalta 
a román irodalmi próbálkozásokat, hogy azoknak sokszor egészen szembe
szökő politikai célzatosságát is a magyar olvasó elől teljesen elleplezte. 
Bizonyos mértékben inkább Maiorescuhoz áll közel lorga, aki a mo
dern román irodalom történetéről szóló munkájában a magyarországi 
román irodalmat csekély fontosságúnak jelezte s az esztétikai fogya
tékosságot a népi erők felfokozására törekvő politikum kihangsúlyozásá
val igyekezett feledtetni.1 2 Legújabban végül egyre érezhetőbbé válik 
az az irányzat, amelyet több váradi román irodalomtörténész és sajtó- 
orgánumuk, a Kolozsvárt megjelenő «Tribuna Ardealului» képvisel. 
Ezen utóbbiak elsősorban lorga koncepciójához állnak közel, minden 
erdélyi román írónak sajátos nemzeti missziót tulajdonítanak s egyszers
mind következetesen megfeledkeznek arról a magyar szellemi háttérről, 
amelyből minden magyarországi nemzetiségi író működése kisarjadt.3 
Ennyi eltérő vélemény között persze nehéz összhangot teremteni, de 
annál érdekesebb feladatnak ígérkezik a fejlődés tárgyilagos felvázolása, 
mely később alapja lehet a magyarországi román irodalmi élet teljes

1 L. M aiorescunak Poezia rontana c. tanu lm ányát (Critice. Bucuresti, 1908. 
I., főleg a 43., 51— 2. és 59. lapon levő idézeteket). Maiorescu nézeteivel többen 
polem izáltak, így A. D ensusianu (Federa^mnea, 1868. 82. kk. szám) és az alább  
többször em lítendő I. Popfiu (Poezie si proztí, I. 261. 1.). Maiorescu válasza : 
Observari polemice (Critice, I. 133. k. 1.). E  v ita  tö rté n e té t összefoglalta V. V arto- 
lomei Vechea cultur'á stb . című tanu lm ányában  (v. ö. 3. jegyzet).

2 N. lo rga : Istoria literaturii romanesti contemporane. Bucuresti, 1934. I. 
35- k- 1.

3 V. ö. a  B iblioteca «Tribuna Ardealului» következő köteteivel : 2. Iosif 
Vnlcan. 100 ani dela na§terea lui de P reo t Ion Georgescu ; 4. Vechea cultura ronta- 
neasca tn  <tj~ara B iharién  de P ro f. V. V arto lom ei; 6. Iu s tin  Popfiu . La centenarul 
na§terii de V. V artolom ei (valam int 1. T ribuna, 1941. nov. 15. sz.). Helyes k ritika  
o lvasható  e k iadványokról a Kisebbségi Körlevél 1942. jan .-i szám ában (43 .1.).
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összefoglalásának. Ezúttal az idevágó kérdések közül csak néhányat 
ragadunk ki, még pedig azokat, amelyek a szorosabb értelemben vett 
román költészet fejlődésére vonatkoznak. Ezeket a problémákat azonban 
nemcsak a fentebb jelzett korban vizsgáljuk, hanem beleágyazzuk a 
történelmi előzmények adta keretekbe.

A román irodalomban, amely egyházi és történeti műveket már 
a XVI. század óta termett, a tulajdonképpeni szépirodalmi műfajok 
csak jóval később honosodtak meg. Az erdélyi román protestánsok 
magyar minták nyomán szerzett énekeitől eltekintve a XVII. században 
a műköltészetet még csak Moldva metropolitájának, a Kochanovskyt 
utánzó Dosofteinak verses zsoltárfordítása (1673) képviseli, valamint 
az ugyancsak lengyel hatás alatt álló moldvai krónikásnak, Miron 
Costinnak melankolikus költeménye a világ múlandóságáról. A modern 
fejlődés alapjául szolgáló nagy változást a XVIII. és XIX. század 
fordulója hozza meg : a Kárpátokon túl az újgörög anakreontikusok s 
különösen a Havasalföldön élő Christopoulos hatása alatt megszólal
nak a- nagybojár-költők, a Vacárescu-testvérek, Konaki és Beldiman, 
Erdélyben pedig éppen 1801-ben, tehát az új évszázad küszöbén meg
jelenik a fogarasi származású Barac János Árgirus-fordítása, az első 
általános sikert aratott román irodalmi olvasmány.1 Az olvasni tudó 
románok, valamint Havasalföld és Moldva jövendő román írói számára 
Barac bizonyította be, hogy románul, ezen az addig megvetett nép
nyelven is lehet szépirodalmi műveket alkotni. Heliade, Negruzzi és 
számos más nem-erdélyi író egyenesen Barac Árgirusától számítják 
a román irodalmi tudat kezdeteit.2

Ezt az általános európai szempontból valóban késői öneszmélést 
igazságtalanul ítélnők meg akkor, ha a nyugati neolatin népek s irodal
mak fejlődésével állítanék párhuzamba. A románság szellemi ébredését 
csak akkor értjük meg igazán, ha saját földrajzi környezetében szemlél
jük, vagyis ha beleállítjuk az általános délkeleteurópai fejlődés ritmusába. 
A román öneszméléssel s annak részletmozzanataival (nyelvápolás, 
történeti tudat kialakulása, stb.) párhuzamos az újgörögöké, a szerbeké 
s részben a horvátoké ; valamivel később ezen a nyomon indul el a 
bulgár újjászületés is, amely már bőven merít a románok példájából. 
Napjainkban egyre világosabbá lesz, hogy a balkáni filológiának nem
csak nyelvészeti és néprajzi kutatásokat kell felölelnie, hanem bele
tartozik a balkáni irodalmak összehasonlító történetének művelése 
is. Csupán mindezen, egymással párhuzamosan működő diszciplínáknak 
kellő összhangolása tárhatja fel előttünk Délkeleteurópa szellemi éle-

i
1 B arac Á rgirus átdolgozásáról 1. az Egyetem es Philologiai Közlöny 1939-' 

kötetében m egjelent tanulm ányom  : Á r g ir u s  h is tó r iá ja  a z  o láh  iro d a lo m b a n  (külön' 
nyom atban  is). M int ism eretes, B arac Benkő Józseftől és más m agyar hum anis 
tá k tó l v e tte  á t  a mese allegorikus értelm ezését, de m agyar forrásait gondosan 
elhallgatta . Több se kellett a X IX . század dákorom án és m ythom ániás író inak : 
i860 körül A. M. M arienescu m ár ny íltan  h irdette , hogy «Árgirus és Ilona h istó 
riá ja  legrégibb és legszebb hagyom ányunk Dáciában» (P o e s ia  p o p u r a la .  B a la d e .  
Pest, 1859. X V III. 1.).

2 L. idézett cikkemben, valam int C. N eg ruzz i: P ä c a te le  T in e r e te lo r  (Cum 
am ínvá^at rom áne§te?), Ghiacioiu V. kiadása. Craiova, 1937. 188. 1.
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tét ; csak ennek révén ismerhetjük meg a tölünk keletre eső kultúr- 
tájat, amely sok tekintetben a magyar fejlődéssel is mutat analóg 
vonásokat. Persze e téren — a régebbi előzmények különbözőségén kí
vül — mindig figyelembe kell vennünk egy fontos körülményt : ha a 
legtöbb nyugati ízléshullám és szellemi áramlat már hozzánk bizonyos 
késéssel érkezett, ez a késés még inkább érezhető tőlünk dél és kelet 
felé. A relatív kronológiát egyszersmind az is bonyolítja, hogy nem 
egy szomszéd nép szellemi életét a XVIII. és XIX. század döntő forduló
ján éppúgy, mint a régebbi korokban, országhatárok szelték ketté : 
az erdélyi románság például egészen máskép részesült az újítás szellemé
nek európai hullámaiból, mint a Kárpátokon túli testvérei.

E táji megoszlást, bármennyire is igyekeznek azt eltüntetni a 
mindenkor egységesnek hitt román lélek apostolai, minden téren s így 
az irodalomban is megtaláljuk. Míg a Kárpátok koszorúján kívül a lassan 
sárjadózó műköltészet legkedveltebb műfajai a már említett, anakreoni 
motívumokkal telített búsongó szerelmi líra, a szárazon pergő, de népies 
hangú és formájú hist óriás ének1 s a román vajdaságok vagy egy-egy 
fanarióta fejedelem címerét magyarázó epigramma (ezek az ú. n. «címer
versek»),1 2 addig Erdélyben éppen ezek a műfajok többé-kevésbé hiányoz
nak, egyszerűen azért, mert létrejöttükhöz nem voltak meg a szükséges 
társadalmi és irodalmi feltételek. Erdélyben még a magyar nemesség
gel bíró románok is egészen más világban éltek, mint a Kárpátokon túli 
nagybojárok. Míg ezen utóbbiak nemcsak világi emberek voltak, de 
mohón habzsolták a divatos keleti elpuhultság s a romlott görög kalando
rok minden élvezetét, addig az erdélyi első toliforgatók többnyire a 
román papság köréből kerültek ki, akik márcsak társadalmi helyzetük
nél fogva sem vehették át a Kárpátokon túliak epikureista költészetét. 
Valami hasonlót, de mérsékeltebb, szentimentálisabb formában csupán 
a XVIII. századi erdélyi magyar-román nyelvű daloskönyvekben talá
lunk : amint Csokonai lírája sokszor Christopoulosra emlékeztet, úgy 
vannak közös motívumok az erdélyi román «műdalok» s az Erdélyen 
kívül keletkezett műköltészet között is.3 Az efféle egyezések sajnos,

1 Ez a m űfaj sem lehet régibb a X V III. századnál ; esetleges olasz gyöke
reire Em il Turdeanu m u ta to tt rá, v. ö. C o n tr ib u tiu n i  la  s tu d iu l  c ro n ic ilo r  r im a te .  
Cercetäri L iterare, II . és kny. Bucure^ti, 1936.

2 A «címerversek» fejlődése nyomon követhető Bianu—Hodos B ib lio g r á f ia  
ro m . veche  c. műve alapján. Ezeket a közelebbről soha meg nem vizsgált epigrammá
kat verstani szempontból értékesítettem  L e  o r ig in i  i ta lo -g re c h e  d e lla  v e r s if ic a z io n e  
ru m e n a  (Roma, 1939) c. dolgozatomban. Annyi bizonyos, hogy a «címerversek» 
(románul «stihuri politice§ti») bizánci-új görög eredetűek (rengeteg hasonlót idéz 
Legrand a B ib lio g r a p h ie  h e llé n iq u e -ben), de nem látjuk világosan elterjedésüket a 
délkeleteurópai könyvkultúrában.

3 Ilyen közös m otívum  pl. az ú. n. «metamorfózisos vers», am ikor a szerel
mes ifjú kedvéért különböző alako t hajlandó felvenni. V. ö. Petőfinél : S z á z  a la k b a  
ö ltö z ik  sz e re lm e m , stb.). Az erdélyi daloskönyvekben m egvan ez a m otívum  m agya
rul és rom ánul (Archivum E uropae Centro-O rientalis, 1940. 298. 1.), előfordul 
Christopoulosnál (HóSo? — vágy), s később m egvan A lexandrinál ( ( R o m a n ia ) , 
az ifjú Em inescunál ( R e p l i c i ) ,  valam in t ism ét E rdélyben M uresannál ( O f e t i ta  
la  a n iv e r s a r e a  m á m é i s a le ) .  Mindezen egyezésük forrása ta lán  a nyugateurópai 
hum anista  költészetben keresendő ; onnan eredhet M agali hasonló dala is M istral 
M ir e io - jában.
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még teljesen megvizsgálatlanok, de közvetlen kölcsönzések helyett inkább 
a kor ízlésének párhuzamos kivetüléseire kell gondolnunk. Nincsenek 
Erdélyben «címerversek» sem ; az például, amelyet egy 1784-ben Balás- 
falván megjelent egyházi nyomtatványban találunk,1 ritkaságszámba 
megy. Erdélyben históriás énekeket sem ismerünk ; Hóra emléke a 
románoknál legfeljebb egy-egy lírai hangú doiná-ban él, s inkább csak 
magyar részről találunk epikus jellegű verses feldolgozásokat. 1 2 Nem 
históriás ének a szilvási (Prislop) kolostor ismert siralma3 sem, 
hanem egészen általánosságban mozgó kesergés a román vallási meg
oszlás káros következményein s még a régi magyar «siralmas krónikák» 
műfajával sem igen hozható genetikus kapcsolatba.

Találunk azonban Erdélyben olyan műfajokat, amelyeknek kelet
kezéséhez csak itt lehettek meg a szükséges feltételek : ilyen például 
a XVIII. század jellegzetes műfaja, a jórészt blumaueri ihletésű komikus 
eposz, amelynek legfontosabb képviselője — a magyarból románra 
fordított Békáé gér harctól és Ludas Matyitől eltekintve — Budai-Deleanu 
cigánytárgyú eposza, az Aranyt közel félszázaddal megelőző «Tiganiada».4 
Ugyancsak tipikusan erdélyinek kell minősítenünk azt a népies hangú 
s valósággal a népkönyvek színvonalán mozgó elbeszélő műfajt, amely
nek mintáját Barac teremtette meg a maga Árgirusával s amelyet 
később is jórészt őmaga művelt. Mint ismeretes, Barac egész sereg 
magyar és világirodalmi tárgyat (Till Eulenspiegel, Trója pusztulása, 
stb.) dolgozott át román verses népkönyvvé, sőt versben adta elő — 
mivel akkor a regény mint műfaj a románoknál nem létezett — 
Mészáros Ignác «Kártigám»-ját is.

A román irodalom erdélyi kezdeteire azonban nemcsak magyar- 
nyelvű s magyaros formájú minták hatottak, hanem ugyanakkor mély 
hatást gyakorolt a XVII. század deákossága is. Ennek nyomán román 
epigrammák, ódák s elégiák születtek. E latinos, sőt vegyesen latin
román vagy néha latin-román-magyarnyelvű költészet terén a leg
kedveltebb műfaj a köszöntő óda volt, a kor nevezetesebb alakjaihoz 
vagy rég elfeledett papokhoz, tanárokhoz intézett ünnepi vers. A mi 
deákos költőinknél is rengeteg effélét találunk: elég Berzsenyinek Felső
büki Nagy Pálhoz intézett költeményére gondolnunk. A románok felé 
e műfajt — amelynek korai, de teljesen elszigetelt előzménye Halici 
Mihálynak iskolatársához, Pápai Páriz Ferenchez 1674-ben intézett 
román «Carmen primum et uni-genitum»-ja volt5 6 — a kor kisebb magyar 
deákos költői közvetítették, például az a nagyváradi Tertina Mihály,

1 Idézi Veress : B ib l io g r á f ia  ro m u n a -u n g a ra . I I .  30— 31. 1. Az egész k iad
vány (Evhologion, adecä Molitvelnic) kétségtelenül nem  erdélyi jellegű.

2 Gyöngyössi János, M átyási József s mások verseit idézi Veress : i. m. 
64—>65., 91. 1. stb .

3 K iad ta  legújabban I. Lupas : C ro n ic a r i  s i  i s to r ic i  ro n ta n i d in  T r a n s i lv a n ia .
Craiova, é. n. I . 58. kk. 1.

* A J'igan iada-T Ó l s B lum auerhez való viszonyáról megemlékeztem a  rom án 
Árgirusról szóló tanulm ányom ban (vö. a 4. jegyzettel).

6 H alici-val legrészletesebben N. D raganu foglalkozott a Dacorom ania 
IV. i. kötetében ( M i h a i l  H a l i c i ) .  U gyanott lá th a tó  e vers facsimiléje is. A köl
tem ény jelentőségéről 1. Archivum  E uropae Centro-Orientalis, 1940. 295. kk. 1.
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aki Sinkaynak meghitt barátja volt s 1806-ban latin üdvözlő verset1 
intézett Bobb Jánoshoz (vagyis véletlenül éppen ahhoz a román püspök
höz, akinek maradisága s féltékenysége Sinkayt elűzte Balásfalváról). 
Jelentékeny közvetítőnek számított e derék «Hungarus» költők világá
ban Vasile Aaron, marosvásárhelyi táblai assessor is, aki alkalmi latin
román verseit a budai egyetemi nyomdánál készült kiadni.1 2 Ismertebb 
ódaszerző volt még Vasile Popp, a jeles orvos, aki I. Ferencet dicsőítette 
s megénekelte Bánffy Györgyöt, Erdély kormányzóját is. A latinnyelvű
séggel elsősorban a Pesten élő Diaconovici-Loga kezdett szakítani, 
akinek a román ifjúsághoz intézett lelkes sapphicumai3 később annyi 
utánzóra találtak. . .

A XIX. század első felében Erdély román költészetében érdekes 
s eddig nem méltányolt megoszlásnak vagyunk tanúi. A költői törek
vések két területre koncentrálódnak : az egyik termékeny zóna Dél- 
erdélyen húzódik át s fókusza Nagyszeben mellett Brassó, ahol a szor
galmas Barac é l ; a másik gócpont pedig Nagyvárad, a Partiumba és 
Pest felé szétrajzó román klerikusaival. De nemcsak földrajzi jellegű 
ez a megoldás, hanem hasadást jelent a román költészet lényegét ille
tőleg is : míg Brassó s a hozzá kapcsolódó területek inkább a népi 
nyelvet és formakincset, valamint a magyarból átvett népies motívu
mokat fejlesztik tovább, addig Nagyvárad latinosabb : termékeny latin 
ódaköltészetet sár jászt s románnyelvű próbálkozásait is kezdetben 
ezek a latin előzmények ihletik.

E megoszlás gyökereire nem nehéz rátapintanunk : mögötte teljes 
bizonyossággal — éppen úgy, mint Farkas Gyula katolikus Dunán
túlja s református Tiszavidéke esetében — vallási okokra bukkanunk. 
Nagyvárad — Balázsfalva mellett — a görögkatolikus románok köz
pontja volt, Brassóban viszont inkább az ortodoxok tömörültek. A bras
sóiak ortodox hagyományait Nagyszeben és Havaselve közelsége is 
támogatta, a nagyváradi unitusok szellemi élete pedig természetesen 
szoros kapcsolatban állott a váradi katolicizmussal, s ezen keresztül 
a magyar katolikus világ eszmeáramlataival. A Fogaras vidékéről 
Brassóba költöző görög-keleti Barac s a balásfalvi vaskalaposság elől 
Nagyvárad szabadabb légkörébe menekülő unitus Sinkay e román ket
tősség eleven szimbólumai.

Az is természetes, hogy az ortodoxok, akik nem küldhették pap
növendékeiket Nagyszombat, Bécs és Róma főiskoláiba, sokkal távolabb 
maradtak a latin kultúrától, mint a katolikus szomszédságot jól ismerő 
egyesült hitűek. Baracnak volt ugyan valamelyes latin műveltsége, 
de jellemző módon, ezt sem katolikus magyar környezetben sajátította 
el, hanem jórészt a nagyenyedi református kollégiumból hozta magával. 
Ha pedig a latinos műveltség s a latin, valamint neolatin szellemi életbe 
való beleilleszkedés az ortodoxoknál egészen felületes maradt, akkor 
bizony az ő műköltészetük egyetlen ihletője csak a népköltészet lehetett.

1 Veress : i. m. II. 149. 1.
2 Sulica Sz. : A  m a g y a r  ir o d a lo m  és m ű v e lő d é s  h a tá sa  a  ro m á n  ir o d a lo m  és  

m ű v e lő d é s  fe jlő d é sé re . Szeged, 1937. 47. 1.
3 K ie m a r e  la  T ip á r i r e a C á r t i l o r R o m á n e s t i . Buda, 1821. (Veress. II . 231— 2 . 1.)
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Barac a népből jött s a népért dolgozott : minden erejével a köz- 
műveltséget akarta fejleszteni, s erősen demokratikus elveinek meg
felelően oly könyveket akart a nép kezébe adni, amelyeknek kedvéért 
még az analfabéták is hajlandók voltak olvasásra adni fejüket. Ezért 
ragaszkodott tehát a népies hanghoz, a népies tárgyhoz s a hagyo
mányos cirill betűkhöz. A görögkatolikusok célkitűzései nem mozogtak 
ilyen szerény keretek között : ők, ráeszmélve a latin kultúra előnyeire 
s a románság roppant elmaradottságára, egyszerre, szinte ugrásszerűen 
akartak létrehozni egy olyan magaskultúrát, amely a néptömegek 
kiművelésére teljesen alkalmatlan volt. Nemcsak e máról-holnapra létre
hozott puszta máz tárgyi elemei voltak merőben idegenek a néplélektől, 
de idegen volt e kultúrának nyelvi köntöse is. Ama barokkos üdvözlő 
versek, amelyekkel Vulcan .Sámuelt, a nagyváradi görögkatolikus 
püspököt 1806-ban üdvözölték, még túlnyomóan latinnyelvűek voltak. 
Latin nyelven verselt Sinkay is, amikor önéletrajzi elégiáját, amelyben 
magyar mestereiről részletesen beszámolt, két nagyváradi késői huma
nistához, Peretsényi Nagy Lászlóhoz és a már említett Tertina Mihály
hoz intézte.1

Később, amikor már a latinnyelvű verselés mindinkább tért enge
dett a román költeményeknek, a népi érdekek éppen így háttérbe 
szorultak. Míg az úttörő latinos triász tagjai, Klein-Sinkay-Major még 
teljességgel ragaszkodtak a hagyományos szókincshez, addig utódaik 
mindinkább az erőszakos visszalatinizálás útjára tévedtek, a helyes
írást etimologikussá akarták tenni s ezáltal mérhetetlenül sok zavart 
okoztak éppen akkor, amikor arra lett volna szükség, hogy a sarjadzó 
könyvkultúra minél könnyebben, minél zavartalanabbul jusson el a 
nép széles rétegeihez.

E bajokon irodalmi téren először a bánsági származású Petru 
Lupulov próbált segíteni, aki 1846-ban Pesten kis gyűjteményt adott 
a havasalföldi romantikus költők (Heliade, Alexandrescu) verseiből.1 2 
Még fontosabb volt a brassói Andreiu Muresan kísérlete, aki arra töre
kedett, hogy az erdélyi románság érzésvilágát természetes, kevéssé 
latinizált nyelven s a havasalföldi költők görög-olasz formáiban fejezze 
ki.3 Muresant többnyire csak mint a «Desteaptä-te Romane» kezdetű

1 Sinkay nyájas la tin  bókokkal halm ozta el m agyar b a rá ta it s őket Janus 
Pannonius m éltó u tódainak  nevezte :

P annonius lanos non omnes ab s tu lit aetas 
U na ; imo plures nostra  rem ota dedit.

N agy László, az «aetas remota» fia, hálás is vo lt ezekért az elismerő sorokért : 
S inkay versezetét sa já t költem ényéhez, az «Orodiás»hoz csato ltan  n y o m atta  ki. 
(Vö. részletesebben G áldi L. : L ’in f lu s s o  d e li ’u m a n e s im o  u n gh erese  s ü l  p e n s ie ro  
Y um en o. A rchivum  Europae Centro-Orientalis, VI— 1940. 292. 1.).

2 Poezii ale lui Alexandrescu, Vacarescu §i Eliad. Buda, 1846. A verseket 
kiadó P. Lupulovról vö. I. D. Suciu : Literatura banatpariu. Tim isoara, 1940. 83. kk. 1.

3 E tén y  megértéséhez tu d n u n k  kell, hogy a  rom án m űköltészet m ai form a
kincse csak a X V III. század végétől fejlődött ki, még pedig E rdélyben m agyar 
és la tin  hatásra , a K árpátok tó l délre és keletre viszont elsősorban az új görög 
m etrika nyom án, am elynek form ái végeredm ényben igen gyakran olasz eredetűek. 
B ár később a szellemi élet m inden terén  a francia befolyás ha ta lm asodo tt el, a
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román forradalmi dal szerzőjét tartják számon, pedig ennél fontosabb 
költésztörténeti jelentősége, amely immár bizonyos szintézist jelent a 
különböző románlakta vidékek hagyományai közt.

Muresant kora nagyon megbecsülte ; ha az ötvenes és hatvanas 
évek románsága számára a moldvai lírát Alexandri, a havasalföldit 
Bólintineanu képviselte, melléjük harmadikul e mindenütt triászokat 
kereső kor nemzeti érzése mindig az erdélyi Muresant állította.1 Ma 
már értékelése jóval reálisabb alapon mozog, mindez azonban egykori 
népszerűségének — melyre még visszatérünk — elismerését nem befolyá
solja.

Ha azonban az ortodox Brassó tudott az 1848-as mozgalmaknak 
költői kifejezést adni Muresan forradalmi verse által, akkor a románság 
másik központja, Nagyvárad sem hagyhatta magát. Nagyváradon, a 
görögkatolikus püspök, Erdélyi Vazul közbenjárására a román nyelv 
és irodalom 1852-től rendes tantárgy lett a premontrei gimnáziumban.* 1 2 
Lelkes tanárok, elsősorban Dionisiu Páscutiu biztatására a premontrei 
gimnázium román tanulóiból, valamint a nagyváradi görögkatolikus 
papnövendékekből már az 50-es évek elején önképző-, helyesebben 
olvasókör (sotietate de lepturá, sőt «sotietate de lesu»)3 alakult, amely 
röviddel alapítása után elérkezettnek látta a seregszemle idejét is : 
1854-ben «Versuintii romani» (Román versezetek), majd «Diorile Biho- 
rului» (Bihari hajnal) címen adott ki «almanac natiunal»-t, vagyis «nem
zeti almanach»-ot. E román almanach-lírával kell most foglalkoznunk, 
annál is inkább, mert hatása meglehetősen maradandó volt : szegényes 
hagyományait építette tovább az aradi «Muguri», 1859-ben, valamint 
az ismét nagyváradi «Fenice» című anthológia 1867-ben. E négy antho- 
lógia költői közül került ki később a «Familia»-nak, Erdély első román 
szépirodalmi folyóiratának belső gárdája, s egy-egy bihari író, mint 
Vulcan és Badescu, akiknek működésére még visszatérünk, később 
önálló kötettel is jelentkezett.

A nagyváradi almanach-líra első korszakára különösen a már 
többször említett «Diorile Bihorului» című anthológia jellemző. Cél
kitűzéseit előszava (Prevorbit) tanulságosan foglalja össze. «A nemzet

francia verselés mégsem tu d o tt  közvetlenül hatn i, a francia és rom án nyelv erősen 
eltérő a lk a ta  m ia tt. M inderről L e  o r ig in i  ita lo -g re c h e  d e lla  v e r s if ic a z io n e  ru m e n a  c. 
tanu lm ányom ban (vő. 7. jegyzet) részletesen szóltam  (1. még A d a lé k o k  a z  o lá h -  
ú jg ö rö g  ir o d a lm i  k a p c so la to k h o z . Egyetem es Philologiai Közlöny. 1914. 170. kk. 1.).

1 E  látásm ód még a  X IX . század igen kevés m agyarul ir t  rom án iroda
lom történeti cikkében is m egnyilatkozik, vö. pl. R ádl Ödön : A  r o m á n  k ö lté s z e trő l.  
N agyvárad, 1871. 250. kk. számok.

2 Vö. H orvá th  Jenő : V á r a d i  fre sk ó . N á g y v á r a d  tö r tén e te . Budapest, é. n. 
(194°), 142- 1.

3 E  m a szinte é rthe te tlen  elnevezést a  D io r i le  B ih o r u lu i  elején o lvasható 
epigram m ából vettem  : «Cererea V óstra o Ju n i ce m eni spre resunu favorabilu  — 
V e'nfiintiá b rava so tie ta te  de Lesu» (A t i  kérésiek, ó ifjak, am ely kedvező vissz
hangot ke lte tt, m egalap íto tta  szám otokra az olvasókört). N yilván a nem -latin  
eredetű  a  c i t i  «olvasni» igét ak a rták  e tú lzó  la tin is ták  szám űzni azzal, hogy helyette 
a rom ánban meg nem  m arad t leg ere-t  használták , még pedig egy nem -létező a  lege  
(part. peri. les) paradigm a szerint. M agáról az olvasókörről 1. még legújabban 
V. V artolom ei : V ech ea  c u ltu ra .  37. kk. 1.
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kiművelt nyelv nélkül olyan, mint jég hátán a szarvas, amely csak 
akkor tud lábán megállani, ha lépni nem próbál» — hirdeti ez a szerény 
bevezetés, amelyből kitűnik, mily csekély volt még akkor is az erdélyi 
románok érdeklődése a nemzeti nyelv és irodalom iránt. E hiányok pótlása 
végett tömörült olvasókörbe a nagyváradi iskolák román ifjúsága, hogy 
vállvetve «verejtékezzék» (si női in barbatia a desuda) a nemzeti irodalom 
gyarapításáért. Erdély és Moldva példája lebeg e buzgó ifjak előtt, 
akiknek azonban nyelvi eszménye sajnos, nem a tősgyökeres Kogál- 
niceanu, a moldvai kultúráiét megteremtője, hanem Cipariu, a csekély 
esztétikai érzékű, de annál egyoldalúbban latinosító balásfalvi filológus. 
Pedig maguk az anthológia munkatársai is érzik, mennyire elölről kell 
kezdeniök kultúrmunkájukat. Erre utal az egyébként igen szerény tehet
ségű V. Iutiu-nak «Diorile si nóptea» (A hajnal és az éj) című verse is : 
a bihari románság nagy tömegeire mindeddig a tudatlanság és elmara
dottság homálya borul s csak most kezd felderengeni a szebb jövő 
hajnala. .. E hasonlat — amely Muresan-tól származik — persze nem
csak művelődéstörténeti értékű, hanem politikai célzata is van : a hajnal
hasadás képétől egyenes út vezet a gogai «Luceafärul» (Hajnalcsillag) 
szimbólumáig.

Maga e kis vers- és prózagyüjtemény több rétegű. A hagyományos 
nagyváradi latinos irányt elsősorban rövid epigrammok képviselik, 
rendesen D. Sfura tollából, de emellett találunk nehány sapphói metrum
ban írott hosszabb verset is. Ezeknek szerzői V. Iutiu (Un suspin — 
Egy sóhaj), D. Sfura (1854. április 24-e), stb. Az utóbbi műfajilag is 
jellegzetes üdvözlő vers : Ferenc József és Erzsébet házasságát örökíti 
meg.1 Ugyancsak klasszikus ihletésű egy pásztoridill, bár ennek szereplői 
(«Alesis» és «Dafne») magyaros lejtésű tizenkettesekben enyelegnek egy
mással.1 2 A klasszikus és magyaros vonásoknak efféle összefonódása 
nem ismeretlen a magyarországi román irodalomban : e téren is Barac 
tekinthető előfutárnak, aki Dugonics Iliász-átdolgozását (Trója vesze
delme) a magyar versforma tökéletes megőrzésével ültette át. Joggal 
mondhatjuk tehát, hogy a nagyváradi almanach-lírának ez a régebbi 
korszaka, amelyet a «Diorile» képvisel, tulajdonképpen Baractól átvett 
indítékokkal van tele. A nagyváradi irodalmi körök, főleg azért, hogy 
a brassói ortodoxokkal sikeresen vehessék fel a versenyt, elsajátították 
emezek eszközeit, de egyelőre még csak Barac követéséig jutottak el.

Van azonban a «Diorile»-ban más olyan vonás is, amelyet Barac-kal 
hozhatunk összefüggésbe. Ilyennek tekinthetjük például azt a saját
ságot, hogy a kis kötet epikai anyaga feltétlenül értékesebb, mint a 
lírai, egyszerűen azért, mert a lírai versek szinte előzmény nélküli, tétova 
— és jórészt teljesen tehetségtelen — próbálkozások, az epikus alkotások

1 Diorile, 231. kk. 1. E  vers keletkezését persze az erdélyi és partium i rom án
ság aulikus érzelmei m agyarázzák. Hasonló okokból ír t  Lupulov felköszöntöt 
V. Ferd inánd  születésnapjára 1844-ben (Suciu : i. m. 84. 1.) s M uresan még a «Gott 
e rha lte-t is á tk ö ltö tte  rom án nyelvre (Poezii, Sibiu, 1881. 121. 1.). Mindeme 
császárhű költői m egnyilatkozások tö rtén e ti hátterére  nézve 1. Gáldi—Makkai : 
A  ro m á n o k  története. B udapest, é. n. (1941), 312. kk. 1.

2 Diorile, 236. kk. 1.
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viszont szorosan kapcsolódnak részint Barac útmutatásához, részint 
más, modernebb magyar mintákhoz. Barac Árgirusának közvetlen 
népiessége, eleven természetérzése és némi lélekelemzésre való hajlandó
sága jellemzi I. R(oman)1 «Trandafir si Sabina» c. «népkölteményét» 
(poéma poporala), amelyet Márki egészen tévesen minősített «balladá
nak».1 2 A minta követése azonban csak inkább a feldolgozás módját 
ille ti; maga a tárgy inkább a kor népszínműveinek világából származ
hat. Trandafir román legénynek, aki kedvesével egy gyönyörű tavaszi 
napon ismerkedett meg, egy cigányasszony megjósolja, hogy a leány 
meg fogja csalni. A jóslat beteljesedése nem várat magára : csakhamar 
Trandafir Sabinát egy vadász karjában találja. A legény elbujdosik, 
majd hosszas tépelődés után megöli vetélytársát s azután maga jelent
kezik a bírónál. Sabina felkeresi Trandafirt a siralomházban, bevallja, 
hogy mindig öt szerette, azután világgá megy. E zord történet, amelyet 
a cigányasszony folyton fel-felbukkanó rejtélyes alakja tesz még roman- 
tikusabbá, elég nyiltan utal az osztályellentétekre is : véleményünk 
szerint az egész költemény azt példázza, hogyan rontja meg egy «úri» 
vadász két egyszerű lélek boldogságát. E «vár és kunyhó»-probléma 
egyébként ugyanezen kötetben D. Sfura «Cursoriul lui Hor’a si Closc'a» 
(Hóra és Kloska futárja) című novellájában is felbukkan : ott azonban 
a forradalmi háttér, valamint az élesen kiemelt nemzetiségi ellentét 
(egy román kisbirtokos leányát a magyar földesúr, Pojánay fia szereti) 
még jobban kiélezi. Megjegyzendő azonban, hogy ez a demokratikus 
tendencia sem újdonság az erdélyi román irodalomban : ha Baracot 
nem vezették volna hasonló elvek, bizonyára nem dolgozta volna át 
románra «Ludas Matyit».

Még erősebben Árgirus-epigon a már többször említett D. Sfurának 
«Luca Pescereanul» c. vidám költeménye (poema cómica). Egy pásztor 
küzdelmének rajza ez a sárkányok ellen, melyek kedvesét elragadták, 
de végül, bizonyos varázsszerek révén, a hős szolgálatába szegődnek. 
A sárkányok s a boszorkányok elleni harc, valamint a boldog befejezés 
világosan utalnak e költői mese forrására : nyilvánvalóan a román 
«János vitéz» áll előttünk. A román költő képzeletét elsősorban Petőfi 
költeményének XXI. és XXV. része ragadta meg : ezeket gyúrta át új, 
de meglehetősen laza egységbe, bevezetésül pedig hozzáragasztotta az 
Argirusból ismert három bűvös tárgy motivumát.3 Petőfi-hatásról tanús
kodik egyébként ennek az eddig figyelemre nem méltatott költemény
nek versformája is : éppen úgy négysoros szakokra tagolt, párosrímű 
tizenkettesekben van írva, mint magyar mintája. E Petőfi-epigonizmus 
persze — 1854-ben, Lisznyaiék korában! — távolról sem meglepő,

1 Iosif R om an testvére volt A. R om ánnak, aki később a budapesti egyetem 
első rom án ta n á ra  le tt (H o rv á th : V á r a d i  fre sk ó , 143. 1.). K öltői működéséről s 
közéleti szerepléséről vö. Szinnyei : M a g y a r  í r ó k ,  X I. 1098— 9. h.

2 M árki : B ih a r i  ro m á n  ír ó k ,  135. 1.
3 A bűvös tá rg y ak  i t t  ételek : puha lepény ( l ip e u  m ó lé ) ,  ö t nyáron á t 

e l ta r to tt  vaj (u n iu r i  de cinci vere) s három  tavaszon  á t  sz á ríto tt fű (é rb u r i  uscate 
de tre i p rim avere). D io r i le ,  304. 1.
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hiszen éppen Biharban több román író próbálkozott Petőfi-versek 
átültetésével.1

Még egy érdekes, helyi vonatkozású költeményt találunk a «Diorile»- 
ban : Dimitrie Meciu-nak1 2 a belényesi hegyekről 1816-ban írt allegori- 
záló versezetét (Poém’ a muntilor Beiusului). Az erdélyi románság ter
mészetérzésének egyik első jelentkezése ez, és nem véletlen, hogy ez a 
romantikus színezetű, új költői fogékonyság éppen a belényesi hegyek 
vad szépségét örökítette meg. Persze ma már fárasztó a sok mitológiai 
elem, amely kissé a moldvai Asachinak ekkortájt írt klasszicizáló verseire 
emlékeztet. Derűs anakronizmusokat ad Meciu a mócok szájába ; az 
egyik közülük egyenesen azzal dicsekszik, hogy ők valamennyien 
«Romulus unokái». Az efféle tudálékos elemeknél érdekesebb a hegyi 
patakok halainak, a barlangoknak és hegyormoknak színes és pontos 
leírása, és kortörténetileg is jellemző az egyik móc felköszöntője Erdély 
kormányzójára: «Sokáig éljen a mi Bánffynk (Banfi nőst), óvja őt 
az Isten és tegye szerencséssé életét, hogy minket és az egész országot 
kivezesse a szükségből s tegye épp olyan boldoggá, mint a többi nemzetet, 
amelyek az ő kormányzására vannak bízva».3 E sorokból nyilvánvalóan 
nem a paraszt lelkisége szól, hanem a művelt erdélyi románé 1816-ban, 
Sinkay halálának évében. A többi erdélyi nemzet boldogságára való 
utalás kétségtelenül a románok egyenjogúsítási törekvéseire mutat, 
de jellemző, hogy még a románok is Bánffyt magukénak vallják,4 tehát 
elismerik a magyar kormányzathoz való szoros tartozásukat. Ez még a 
történeti «Hungarus»-tudatnak érdekes megnyilatkozása ; a magyar 
nemzettudatot ekkor még nem érte az a végzetes törés, amelyet leg
újabban Sziklay László meggyőzően elemzett.5 Már 1854-ben, a véres 
forradalom után hat évvel, más hangulat lappangott a «Diorile» elégikus 
verseiben is, e gyűjtemény prózai szemelvényei pedig egyenesen oly 
frázisokat használtak, mint «a hortobágyi független diktatúra népmilliók 
fölött», hogy a «feudalizmus igájáról» s a Bem emléke elleni támadásokról 
ne is beszéljünk.6 A történeti hűség kötelez arra, hogy e nagyváradi 
anthológiában ezeket a politikai mozzanatokat is meglássuk s ne csak a 
szentimentális udvarló verseket. . .

Mindent összevéve, megállapítható tehát, hogy a «Diorile Bihorului» 
még a barac-i népies epika jegyében állott, lírai termésére pedig egyrészt 
a népköltészet, másrészt a klasszicizáló «deákos» formák ütötték reá 
bélyegüket. Olyan elemeket, amelyek feltétlenül havasalföldi vagy

1 M árki : i. m.' 138. kk. 1. >
2 Meciu, azaz Mécs D em eterről M árki sem tu d o tt  többet kideríteni, m int 

hogy e vers írásakor a nagyvárad i g. kát. püspök ispánja volt Belényesen (i. m. 
97 kk. 1.). U gyancsak ő a d ta  a vers részletes elemzését, bő szemelvényekkel. L. még 
ú jabban  E. P o to ran  : P o e t i i  B ih o r u lu i.  Oradea, 1934. i 9 - 1- és V artolom ei : V echea  
c u ltu ra . 61— 20. 1.

3 D io r i le .  194. 1.
4 Gr. Bánffy G yörgynek a rom án közm űvelődés fejlesztésére vonatkozó 

terveirő l ld. legutóbb Biró S. : A  T r ib u n a  é s  a  m a g y a r o r s z á g i ro m á n  k ö zv é le 
m é n y .  K olozsvár, 1942, 3. 1.

3 K ö zv é le m é n y ü n k  és a  n e m ze tisé g i k é rd é s . Láthatár, 1942. jan. 2. kk. 1.
6 Vo. D io r i le ,  37., 52., 34. kk. 1.
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moldvai hatásból származnának, itt még egyáltalában nem találunk. 
Ennek a jelenségnek megint a metrikai formakincs nyújtja a leghívebb 
tükörképét : a «Diorile» minden versformája még vagy magyar vagy 
latin vagy román népi eredetű (négyes trocheus),1 de a Kárpátokon túl 
meghonosodott görög-olasz metrumok teljességgel hiányoznak.

A jövendő «ókirályság» formakincsének átáradása és meghonosodása 
a következő évek feladata volt. Magától értetődő, hogy Heliade, Bolin- 
tineanu és főként Alexandri utánzása mélyebb jelentőséggel is bírt : a 
nagyon lassan érlelődő, de annál inkább óhajtott egységes román 
nemzettudatnak nem lehetett jobb alapköve, mint az egységes irodalmi 
élet. E kiegyenlítődés úttörői — mint említettük — a brassói írók voltak, 
annál inkább, mert Brassót, ahová havasalföldi menekültek évszázadok 
óta annyiszor jöttek, Szebennel együtt már földrajzi helyzete valóságos 
híddá avatta a Kárpátok két lejtője között. Ha tehát ebbe a teljes 
szellemi egységre törekvő átalakulásba Nagyvárad írói is be akartak 
kapcsolódni, akkor ezt csak úgy tehették, ha nem merevedtek meg 
Barac s a helyi «deákos» líra hagyományaiban, hanem tovább tekin
tettek és újabb ösztönzést kerestek. így indult meg a bihari almanach- 
líra második korszaka. Ennek is van «reprezentatív» antológiája : a 
«Fenice», de mi ezúttal nem ezt vizsgáljuk meg, hanem két önálló vers
kötetet. E művek, bármily szerény köntösben adták ki őket kisebb 
pesti nyomdák, azért is fontosak, mert a fejlődésnek újabb fokát mutat
ják : a «Diorile» évtizedében még alig voltak író-egyéniségek az epigoniz- 
mus s az egységes divathullámok nagy szürkeségében, most azonban 
már mégis felbukkan két költő, akit számos egyezés mellett bizonyos 
vonások világosan elhatárolnak.

Első költőnk a jól ismert Iosif Vulcan, aki ekkor már a budapesti 
Familia» szerkesztője volt. Verskötetében (Poesii, 1866) tudatosan hivat
kozik mintaképére, Muresanra, akit «a románság vigaszának és büszke
ségének» nevez. Hitet tesz a költészet nemzeti missziója mellett : «a költő 
nem magáért van, hanem apostol és próféta». Megsiratja Muresan 
halálát is.1 2 Eszményét számos politikai versben követi : így a magyar 
parlament román képviselőihez intézett ódában3 s abban az erőteljes, de 
csiszolatlan s túlzottan retorikus költeményben, amely a renegátokat 
ítéli el. «A barbár hordák nem ártottak annyit, mint ti!» — kiáltja 
feléjük Vulcan s nem nehéz kitalálni, kikre céloz ezzel a Kisfaludy- 
Társaság jövendő tagja.4 Sikerültebb az a szatirikus vers, amely az

1 Ez a négyes trocheus a  rom án népköltészetnek egyetlen alapritm usa, 
vö. B artók  B. : Archivum  Europae Centro-O rient. I I . 219. 1.

2 Vulcan : Poesii, 14., 124. 1.
3 H asonló tá rgyú  verset ír t  ugyanekkor I. Popfiu is (La chiem area Ardelenilor 

in d ié ta  de P esta  — Az erdélyiek behívása a pesti országgyűlésbe, 1. Concordia, 
1866 íebr. 22. szám), aki a rom án képviselőket ny iltan  a  forradalm ár B ärnutiu , 
az 1848-i híres balásfalvi szónok intranzigens álláspon tjára buzd íto tta .

4 U. o. 43. 1. E szenvedélyes felkiáltással állítsuk  szembe azon szavakat, 
melyekkel Greguss Ágost V ulcant a  K isfaludy Társaságban üdvözölte : «Benne 
a  Társaság nem azt a férfit szem elte k i tag jának , aki a szomszéd R om ánia nem 
zetének irodalm át oly sikeresen műveli, hanem  a ki e nem zet irodalm át egyszer-
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álpatriótákat s egy másik, amely a román költészet olcsó hazafias frázi
sait állítja pellengérre. Leplezetlenül politikai célzatú a «Búcsú Erdély
től» című vers is : «Légy büszke» — buzdítja Vulcan Erdélyt — «hogy 
a zsarnokság ne kínozhassa pokoli módon fiaidat».1

Muresant követi Vulcan akkor is, amikor román történelmi tárgyú 
költeményeket ír. E tekintetben fontos kiemelni, hogy «Diorile»-ból 
minden történelmi elem — Traján, Romulus stb. nehány futó említését 
nem véve figyelembe — teljességgel hiányzott. Muresant azonban — 
Heliade és Negruzzi, Alexandri nyomán — a havasalföldi Mihály vajda 
s a moldvai Nagy István emléke többször ihlette, sőt egy alkalommal 
valóságos triptychont konstruált, — egészen önkényes módon — Mihály, 
Nagy István s a román hősnek vélt Hunyadi János alakjából.* 1 2 E törté
nelmi hőskultuszból merít most Vulcan, mikor Mihályt rajzolja az 
erdélyieken aratott diadala után s megemlékezik Nagy Istvánról, sőt a 
nem éppen dicső múltú Vlad Tepes vajdáról is.3 A Muresanra jellemző 
filozofikus és vallásos elem azonban Vulcannál egészen hiányzik. Annál 
több a biedermeyer szerelmes vers, bár itt a konvencionális nyelv s 
főleg a kifejezéstelen neologizmusok miatt alig-alig tudunk őszinte érzést 
kitapintani.4 Egy-egy halvány, elmosódó költemény utal csak a falusi 
környezetből kiszakadt költő boldogtalanságára a nagyvárosban, de a 
legcsekélyebb kísérlet sem történik a hazatalálás felé. A Nagyiétáról 
keltezett versek époly sivárak, mint a Pesten írottak, sőt egyszer Vulcan 
egyenesen azon kesereg, mennyire' elrontja a falu «prózai» világa az ö 
költői hangulatát.5 Mintha a havasalföldi Alexandrescut hallanók, amint 
panaszkodik a focsani-i mezítlábas és mosdatlan nimfák miatt!

S mégis Vulcannál, bár őt jelentéktelen lírája az irodalmi vezérség 
szerepére egyáltalában nem tette hivatottá, találunk egy-egy olyan 
sajátságot, amely már a jövő fejlődés csíráját rejti magában. Ilyen a 
románság szebb jövőjébe vetett hit motívuma — bár helyenként meg
szólal Vörösmarty Szózatának tépelődő hangja is6 — s ilyen az a vers, 
amelyet Vulcan egykori tanítójához intézett. A román tanító nemzet
mentő hivatását az erdélyi költők között elsőnek Vulcan dicsőítette s 
emelte politikai szimbólummá.7 Mikor egy félszázaddal később Goga

sm ind a szomszéd m agyar nem zet irodalm ával kölcsönös érintkezésbe hozza. 
E urópa keresztbe v e te tt kard ja inak  közepette annál vigasztalóbb a béke jobb já t 
nyújtanunk , elfogadnunk». A  K is f a lu d y - T á r s a s á g  É v la p ja i .  Pest, 1872. 147. 1.

1 V ulcanu : P o e s i i ,  147. 1.
2 Vö. Catva m a r t in i  r o m d n i  d in  1848—49. M uresanu : P o e s ii ,  72. I.
3 V ulcanu : P o e s i i ,  25 (Mihály vajda), 58 (Nagy István), 98 (Tepes, a «karó- 

bahúzó» vajda) stb .
4 Vulcan lírá jának  még e korban is feltűnő sivárságát helyesen ism erte fel 

A. Cosovanu az «Albina» 1866. évi 63. és köv. szám aiban m egjelent b írá la tában  s 
érveit lényegében véve Vulcan lelkes védelmezője, «J. a lui Vasilie lui D.» sem 
tu d ta  m egdönteni (1. Concordia, 1866. 343. és 35 0 .1.), mivel ő az esztétikai hiányok
helyett m indenkor csupán a versek nem zeti jelentőségét hangozta tta .

6 U. o. 69. 1.
* Aggódó hangot ta lá lunk  például ezekben a sorokban : «Séu vum u fi natiune, 

mare, adm irata , Séu ca nesce trén to ri to ti ne prapadim u.» (Vagy nagy és csodált 
nem zet leszünk vagy m in t a herék, m indnyájan  elpusztulunk).

7 L a  u n  in v a tia to r u .  P o e s ii ,  9. 1.
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megírja a «Dascälul»-t, feltétlenül vissza kell majd emlékeznie erre a 
versre. Goga egyébként is Vulcan költészetének sokkal tehetségesebb, 
modernebb folytatója ; még Goga magyaros formakincsének egyes 
elemeit is felleljük Vulcan fiatalkori verseiben. Itt említjük meg, hogy 
már valamivel korábban, vannak adataink a félrimes szakok alkalma
zására is, amely Goga technikájának később egyik legjellegzetesebb 
vonását alkotja.1

Kevésbbé ismert, de talán színesebb íróegyéniség egy másik Muresan- 
epigon : Ionita Badescu, aki tudvalevőleg Bágyai néven a Vasárnapi 
Újságba is Írogatott. Egyetlen verskötete (Poesii) szintén Pesten jelent 
meg, 1868-ban, még pedig Joanovics György magyar közoktatásügyi 
államtitkárhoz1 2 szóló ajánlással. Ennek a kötetnek már mottója is 
Muresantól származik : «hiába ismerik el, hogy a román nyelv szép s 
méltó latin nővéreihez, ha a szalonokban szégyenük beszélni, mert csak 
a cselédek nyelve.» A «Desteaptä-te Romane» költőjének örökségéből 
származnak Badescu politikai megnyilatkozásai, igy a szebeni diétához 
intézett vers s az 1848-as eseményekre való visszaemlékezés.3 A hagyo
mányos dákoromán ideológiát a levert Gelu véres árnya képviseli. 
Felbukkan a magyar Himnusz megfelelően átértékelt alapgondolata is : 
Isten eleget sújtotta már a románságot, e nép megérdemli a szebb jövőt. 
Badescu egyébként ezt a gondolatot annál inkább átélhette, mert 
Kölcsey versét teljes egészében románra költötte át (Imnu). Az, hogy a 
román múlt legragyogóbb haditettének a kenyérmezei diadalt tartja,4 
megint a Muresan-féle hagyományokban gyökerezik. A románok ugyanis 
nemcsak Hunyadit, de Kinizsit is a maguk hősének könyvelték el.

Badescu kis kötetének a románság szemében ismét a szebb jövő 
vágyálmai adtak prófétikus lendületet. Sajátos román vonás, hogy meg
találjuk költőnknél azt az allegóriát is, amely szerint a sokat szenvedett 
románság egykor úgy támad fel, mint a megfeszített Krisztus. . . 5 
Tudjuk, hogy napjainkban is erre az érvre mily sűrűn hivatkoznak az 
erdélyi román hitszónokok. A politikai és vallási elemeknek mély össze- 
szövődése tehát a 60-as évek óta alig változott ; a századforduló után is 
Goga az egyházi nyelv régies pátoszával adott mélyebb zengést hazafias 
verseinek.

Bádescunál találunk ezenkívül más érdekességet is. Ő már nem 
fanyalog az otthoni egyszerű környezetben, mint Vulcan, hanem boldo
gan hazatalál (Acasa — Otthon). Az is figyelemre méltó, hogy ő első 
erdélyi román költőnk, akinek szerelmi versei némi átéltséget mutatnak. 
Bár kedvese ravatalánál sem spontán, hanem stilizáltan retorikus,6

1 L. alább, a M u g u r i- r a l  kapcsolatban. Goga verseléséről Gáldi L. : G oga  
p e s t i  éve i és  a  L u c e a fü ru l. Egyet. Phil. Közlöny. 1941. 132. kk. 1.

2 Az árum én szárm azású, de m agyar érzésű Joannovics Györgyre s az erdélyi 
rom ánsággal való kapcso la taira nézve 1. Szinnyei : i. m. V. 525— 28. hasáb.

3 Badescu : P o e s i i ,  23. 1.
4 U. o. 78. 1.

U. o. 122. 1. ( L a  P a s c i  — H úsvétkor).
* U. o. 57. 1. (L a n g a  c a d a v r u lu  e i — Az ő ho ltteste  m ellett).
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mégis talál néha egy-egy őszinte szót, s így sírköltészete közeledik 
legalább ama színvonal felé, amelyen Petőfi «Cipruslombjai» mozognak. 
Ez a nagy élmény — szerelmesének korai elvesztése — tette Badescut 
fogékonnyá arra, hogy át érezze Alexandrinak hasonló tárgyú verseit, 
melyek közül egyet magyarra is lefordított (Emmi).

Költőnkből, ha tovább is Erdélyben és Nagyváradon marad, a 
magyar-román irodalmi kölcsönhatások derék munkása válhatott volna. 
Jól ültette át Eötvös egyik balladáját, lefordította Petőfi «Őrült»-jét s 
gyakran írt magyaros lejtésű verseket. Később is, amikor már átkerült 
Moldvába, egyéniségében meg kellett valamit őriznie magyaros karak
teréből : Eminescu, aki egy lírai regény főalakját mintázta róla, való
ságos Jókai-hősként mutatta be.1 Bádescu, úgy látszik, kompromisszu
mokra hajló, hídépítő lélek volt : egyrészt magyar lapok munkatársa 
maradt, másrészt ő igyekezett leginkább meghonosítani Erdélyben a 
Kárpátokon túli költők sajátos formakincsét.

Ez a szellemi beállítottság : a magyarsággal rokonszenvező, jó 
románok típusa egyébként Bihart általában jellemezte.1 2 Ebbe a kate
góriába kell helyeznünk a 6o-as évek buzgó pap-tanárát, Iustin Popfiut 
(Papffy Jusztint) is, aki számos folyóiratot szerkesztett, verseket és 
elbeszéléseket írt, minden eszközzel a románság nemzeti művelődésének 
elmélyítésére törekedett, de ugyanakkor Deák Ferenc margittai képviselő- 
jelöltje volt s nagy magyar pártfogója felett 1876-ban a nagyváradi 
görög-katolikus templomban magyar nyelvű gyászbeszédet tartott. 
E beszéd nem egy részét szeretnők ideiktatni, mert több líraiságot, több 
őszinte meghatottságot találunk benne, mint a kor bármely alkalmi 
versezetében. Azok számára, akik a bihari román írókat a magyar 
vonatkozások teljes mellőzésével szokták tárgyalni, idéznünk kell leg
alább két kijelentést :

«S mi, gyászoló hallgatók! a hazafiság csodáit művelő ősök 
unokái, magyarok s románok, kik mint ikertestvérek, mintegy a haza 
kettős emlőin ugyanazon anyatej édességét szívjuk éltető táplálé
kul kebleinkbe . . .  mi ne tudnók, ne éreznők-e, hogy a haza érdekei 
a mi érdekeink? a haza nagysága, szabadsága, boldogsága, a mi 
nagyságunk, szabadságunk és boldogságunk?»

«. . . Legyen tehát drága hazánk a központ, mely körül egyesül
jenek mindnyájunk gondolatai, érzelmei. . . ; s ha vannak e haza 
gyermekei között korcsszülöttek, kiknek szíveiből aljas érdekek 
a bonfiszív e legnemesebb érzelmét kitépték, azok hallják meg s kö
vessék Sz. Ágoston szavait : «veniant et ipsi, agnoscant et ipsi, 
ament et ipsi...»  E szeretetben egyesülve, találja fel a közügy 
bennünk mindnyájunkban hű szolgáit és erős támaszait ; s Deák

1 Bádescu és a Geniu Pustiu  c. regény főhősének azonosítását Bogdan- 
Duicä v e te tte  f e l : Scipione I. Bádescu si geneza Geniului Pustiu  (Buletinul M. 
E m inescu. I I .  1931. 7. sz.). Em e azonosítás m agyar vonatkozásait Eminescu és 
Közép-Európa c. tanulm ányom ban elemeztem (Apollo, IV. 158. kk. 1 .). E rről az 
összevetésről — úgy látszik — egyáltalában nem tu d  Vartolom ei (I . Popfiu, 34. 
köv. 1).

2 H orváth  J. : Varadi freskó, 142—43. I.
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Ferenc magasztos jelszava szerint : a hazát nem kockáztatva sem
miért, de készen a hazáért mindent kockáztatni, álljuk meg helyün
ket rendületlenül. . .»x

*

Láttuk az erdélyi román költészet erős táji megoszlását, s láttuk, 
hogyan ment át Bihar azon a fejlődésen, amelyen a délerdélyi, brassó— 
szebeni határzóna már hamarább átesett. Most még arra a kérdésre kell 
felelnünk, hogyan sugárzott szét a bihari irodalmi élet Magyarország 
más románlakta tájai felé.

Nagyvárad hatása először a Partium déli sarkán, Aradon jelentke
zett. I tt  jelent meg 1859-ben a «Muguri» (Rügyek) című almanach. 
Ezzel az E. V. Stänescu szerkesztésében megjelent könyvvel gyorsan 
végezhetünk. Általános színvonala messze a «Diorile» alatt marad, dilet
táns munkatársainak a versírás legelemibb technikai szabályairól sincsen 
fogalmuk s rengeteg ritmikai baklövésük még a kötet élére helyezett 
«Petőfy»-motto (Fogj tollat, és írj, hogyha van erőd Haladni, merre más 
még nem haladt) sem teszi megbocsáthatóvá. E mellett a nevetségig 
erőltetett volt e kiforratlan és rendszertelen gyűjtemény latinos nyelv- 
használata ; a szokatlan neologizmusoknak oly tömegét zúdította a 
gyanútlan «szépnem»-re (sexulu formosu), melyhez a kötet ajánlása 
szólt, hogy a könyv végén az ismeretlen szavakat külön jegyzékben, 
magyar és német fordítással kellett megmagyaráznia. Ilyen körülmények 
között nehéz beszélnünk irodalmi irányról vagy célkitűzésről ; elég a 
deákos formák háttérbeszorulását s a szentimentális szerelmi líra egyed
uralmát megfigyelnünk. A kor magyar költészetére vezethető vissza 
a románoknál addig ismeretlen félrím (xaxa) sűrű alkalmazása.1 2 A kötet 
munkatársai között csupán két ismertebb név bukkan fel : az egyik 
Iulian Grozescué, aki később a «Vadrózsapör» révén vált hírhedtté, a 
másik pedig Atanasiu Marianu Marienescu. Ők ketten képviselik antho- 
lógiánkban a népköltészet ihletését. Míg Grozescu inkább «műdalai» 
révén simul a népi ízléshez, addig Marienescu a népi epika s különösen 
a népballadák iránt érdeklődik ; román népballada-gyűjteménye (Poesia 
popurala. Balade) a «Muguri»-ral egyazon évben jelent meg Pesten. 
Marienescu persze tipikusan romantikus népdalgyűjtő : ahol lehet, anya
gát megszépíti, átírja, sőt attól sem riad vissza, hogy egy-egy eredeti 
költeményt csempésszen be a hiteles balladák közé. Ilyen «álnépies» ere
detűnek tartjuk főleg a történeti balladákat, a Heltai krónikájából át- 
költött «A gyűrű és a holló» címűt, majd később, a «Balade» II. bécsi 
kiadásában a Zápolya Jánosról s Mátyás királyról szóló balladákat,3 bár

1 P appfy  J. : Emlékbeszéd . . . Deák Ferencz felett. N agyvárad, 1876. 22. 1 .
2 Vö. M uguri, 39., 48. stb . Később Goga nyom án más ú jabb  rom án költők 

is alkalm azták  ezt a s tró fa ía jt, de csak a K árpátokon innen (pl. a Goga-epigon 
Cassian R. M unteanu, vö. Suciu : L it. banäf: 229. kk. 1 .).

3 Vö. Balade I. 50. 1 ., Balade I I .  80. kk. i. A M átyásról szóló ballada hiteles
ségében, illetve népi eredetében m ár D iáganu  is kételkedett (Histoire de la litté- 
rature roumaine de Transylvanie des origines á la fin  du X  V I I F  siécle. Bucarest, 
1938. 41. 1 .). A kérdés beható  vizsgálatára rövidesen visszatérünk. Főleg az t
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a felszabadító háború tábornokairól (Laudon, Veterani) szólók sem lát
szanak sokkal hitelesebbeknek. Meglepő az is, hogy a havasalföldi vaj
dákra vonatkozó balladákat Marienescu és munkatársai (N. Tincu— 
Velea, stb.) a Bánságban gyűjtötték ; ha ezeknek valóban van némi 
hitelességük, akkor e mondákat csakis a Havasalföldről a XVIII. század
ban idemenekült e románok hozhatták magukkal; e bevándorlás fon
tosságára egyébként éppen Tincu—Velea mutatott rá.1

Arad környéke és a Temesvidék tehát új mozzanatot kapcsolt bele 
az erdélyi román költészet fejlődésébe : a népköltészet megbecsülését. 
Ezt az ösztönzést csakhamar a bihari románok is átvették. A 6o-as évek 
vége felé Miron Pompiliu és társai már szorgalmasan gyűjtögettek Belé
nyes környékén, s bizonyára az ő biztatásukra kezdett népdalok gyűjté
sébe az Erdélyben bolyongó Eminescu is.* 1 2 A román népköltészet fel
tárása azután hidat jelentett a magyarság felé, amint azt a Kisfaludy- 
Társaság gondozásában megjelent «Román népdalok» (1877) bizonyítják.3 
E kötet munkatársai Ember Györgyön kívül Vulcan és Grozescu, tehát 
a népköltészet szeretetében összeolvad a Bánság s a Biharvidék. Ma ugyan 
ezt a gyűjteményt is bizonyos óvatossággal kell kezelnünk, — hiszen 
belekerültek abba Marienescu álnépies Mátyás-balladái is! — mégis 
azonban teljes mértékben megszívlelendőnek tartjuk Greguss Ágostnak 
a magyarországi népi műveltség egységéről vallott szép sorait :

«A Kisfaludy-Társaság, keletkezése óta, egyik főfeladatának 
tekinti a magyar népköltészet termékeinek gyűjtését. Ebbéli törek
vései azonban félszegek, ha a magyar népköltészet fölkincselésében 
elő nem mozdítják ama szláv, oláh, németajkú népek, melyekkel 
az országos élet egysége a magyart egy ezredéve összeforrasztotta 
s melyeknek költészete, valamint táplálkozott a magyar népkölté
szetből, úgy viszont maga is táplálta azt.4
Népköltészet és finomkodó, szentimentális almanach-líra kettős 

ösztönzésén alapulnak azok az erdélyi román költői próbálkozások is 
amelyeket Vulcan pesti folyóirata, a több mint négy évtizeden át igen 
fontos szerepet betöltő «Familia» hasábjain találunk. Lapozzuk azon-

kell k ideríteni, m ennyiben vannak az egyes énekeknek valóban a nép száján élő 
változa ta ik  (bár persze az sem lehetetlen, hogy a 60-as évek ó ta  egynémely 
m otívum  «gesunkenes Kulturgut-) le tt!).

1 N. Tincu-Velea : Istoriora bisericeasca politico-natiunale a Romanilor preste 
tot. Nagyszeben, 1865, 143 1 .

* Em inescu népköltési gyűjtését k iad ta  D. M urárasu (M. Em inescu : Lite- 
ratura popular a. Craiova, é. n.). Számos esetben Em inescu 1868 körül oly bihari 
népdalokat jegyzett fel, melyeket később B artók  Béla is m egtalált (vö. XL., 
CX X V I., C LX X V IL , CCXXIX. stb.).

3 Megjegyzendő, hogy ugyanerről a tém áról ta r to t ta  Vulcan a Kisfaludy- 
T ársaságban is székfoglaló előadását (A román népköltészetről. A K isfaludy-Tár
saság É vlapjai. 1872. 149. kk. 1 .). I t t  Vulcan fe ltárja  a bihari gyűjtők  előfutár- 
ja it  is : A lexandrit (1852), M arienescut (1859), Schullert, Mökescht, Ubicinit, 
P h ilaré te  Chasles-t és a  m agyar Ács K áro ly t (az utóbbiról 1. még A. P. Todor : 
Traduceri din literatura románá in  ung. Buc. 1931. 6. kk. 1.). A népköltészetet a 
m űköltészet állandó forrásának m ondta Vulcan : Fam ilia. 1866. 105— 6. 1 .

4 Kisfaludy-Társaság Évlapjai. 1872. 146— 7. 1 .
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ban fel a «Familiá»-nak néhány kötetét, azonnal észrevesszük, hogy ez az 
erdélyi költészet még ennek a szerény folyóiratnak versrovatát sem 
tudta kitölteni. Egyre inkább túlsúlyba jutottak ugyanis Románia 
költői, bár ezek közül egyesek — mint Áron Densusianu — Erdélyből 
vándoroltak ki.

Már a «Familia# alapítása előtt nyilvánvaló volt, hogy a bihari 
románság a Kárpátokon inneni és túli költők minél teljesebb összehango
lására törekedett. Ilyen kétarcú antológia volt már a «Versuintii romäni», 
ahol Barac mellett Carlova, Bolliac s más romániai költők szerepeltek.1 
E hagyományt híven ápolta a nagyváradi «Societate de leptura» : egyik 
előadóestjén, amelynek műsorát részletesen ismerjük, egy-két erdélyi 
versíró mellett Havasalföld költői léptek előtérbe, s az előadást bevezető
I. Popfiu is követendő példaként csak ezekre hivatkozott.1 2 Hasonló 
elveket vallott maga Vulcan és baráti köre is ; Vulcan már 1865-ben a 
következőképpen nyilatkozott : «Kárpátokon túli testvéreink, kevésbbé 
lévén kitéve az idegen hatásoknak (influintielor eterogene) kétségtelenül 
azzal dicsekedhetnek, hogy műköltészetük nemzetibb, élvezetesebb és 
bájosabb, mint az itteni románoké.»3 Vulcan nem tévedett, amikor 
ezt a szembetűnő különbséget a társadalmi viszonyok eltérésével pró
bálta magyarázni.4 Az is jellemző, hogy amikor egyes kritikusok Vulcan 
költeményeiben verstani hibákat véltek felfedezni, költőnk eljárását 
csupa romániai példával igyekezett menteni.5 Mindezen tények ismere
tében nem vesszük tehát csodálkozással kezünkbe a «Familia» első év
folyamát.

Lényegében véve ez a kötet is valamennyi románlakta vidéket egy
ségbe foglaló anthológia. Havasalföld legismertebb akkori költője, Bolin- 
tineanu mellett megszólal Moldva is Alexandri hangján, sőt kisebb 
moldvai költők, mint G. Táutu, szintén gyakran szerepelnek. Tautu — 
úgy látszik — alkalmazkodni is igyekezett a «Familia» írói körének érdek
lődéséhez, mert eposzt készült írni Hunyadiról, mint a románság leg
nagyobb hőséről.0 A Kárpátokon túli írók efféle alkalmazkodása a «Fa-

1 Vö. V artolom ei : Vechea cultura, 44. kk. 1., N. F iru  : Ürme vechi d e 'cultura 
románeasca in  Bihor. N agyvárad. 1922. 47. 1. Maiorescu : Critice. I. 133—4. 1.

2 A «Societate de lepturä» 1866. m áj. 28-án ta r to t t  estélyéről van szó. 
M űsorát 1 . Concordia, 1866. m áj. 24. E lőad ták  Popfiunak Sinkay haláláról íro tt 
versét («közkívánatra»), E lia T räilä b án á ti író hazafias költem ényét, s nehány 
Alexandri-, Baronzi-, Sion-, M uresanu-verset. Popfiu m egnyitó beszéde a Concordia 
jún . io -i szám ában je len t meg. A szónok lelkes szavakkal ny ila tkozott a rom án 
ku ltú ra  óriási haladásáról (ezt a dicsekvést szolgálta az 1869-ben k iado tt Panteonul 
Románesc is!), m egem lítette, hogy a nagy «Charles» (helyesen P hilaré te Chasles) 
m ár a Sorbonne-on is ad  elő a rom án irodalom ról, azonban költői té ren  csupán 
A lexandrira, Boliacra és B olintineanura h iva tkozhato tt.

3 Fam ilia, 1865. 141. 1 .
4 «Viéti’a sociala nefiindu m arg in ita  ca la  női, cu bucarie vedemu in frum os’a 

Rom anie m ai m ulti poeti talentuosi» (Mivel a tá rsadalm i élet nem  olyan korlá
tozo tt, m in t nálunk, örömmel lá tu n k  több  tehetséges költő t, i. h.). Vulcan érvelé
sét persze csak egészen általánosságban fogadhatjuk  el ; az a célzás, m in tha a 
rom ánok társadalm i életé t i t t  a m agyarok korlátozták  volna, merő rágalom, 
hiszen e cikkből is lá ttu k , hogy még Eötvös 1867-i ku ltuszállam titkára is — rom án 
szárm azású v o l t!

5 Concordia. 1866. 350— 51. 1.
8 Fam ilia. 1865. 142. 1 .
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milia» ízléséhez e korban igen gyakran megtörtént : amikor 1866-ban 
e pesti folyóiratban először jut nyilvánossághoz a 16 éves Eminescu, — 
akinek még nevét is Vulcan változtatta meg Eminoviciról erre a «romá- 
nosabb» alakra1 — ő is egyik versében (Din sträinatate — Idegenből) 
nyilván A. Densusianunak a «Familia» hasábjain megjelent verseit vette 
mintául.2 S ezen kívül maga az a puszta tény is, hogy a románok leg
nagyobb költője először itt Pesten szólalt meg, jól bizonyítja a «Familia» 
első évfolyamainak igen fontos, centralizáló szerepét. Egyébként ebben 
az 1866-i évfolyamban sem túl jelentős az erdélyi költők közreműködése : 
Popfiu retorikus hangú elmélkedő verse (Meditatiune) legfeljebb azt bizo
nyítja, hogy egy-egy bihari író még most is ragaszkodott a Baractól örö
költ magyaros tizenkettesek használatához.3 Tovább virágzott folyó
iratunkban a Biharban oly fontos alkalmi versek divatja is.4 Mindez — 
esztétikai szempontból — persze távolról sem valami magas színvonalú 
irodalom, de a romániai írókkal együtt mégis kezdetnek elég biztató.

Sajnos, — és ezzel jutunk a «Familia» második korszakához — a 
további fejlődés inkább sűlyedést,' mint emelkedést jelentett. «Tíz év 
múlva, 1876-ban Vulcan szomorúan állapítja meg az évi termés össze
foglaló krónikájában, hogy «a nemzeti irodalom siralmasan stagnál. Az 
irodalmi művek egyre ritkábbak lesznek, szinte már senki sem foglal
kozik irodalommal.»5 Mintha most az egyébként jószimatú Vulcan is 
elvesztené tájékozódási biztosságát : abból az évből, amelyben Emi- 
nescunak számos hatalmas költeménye jelent meg, így «Cälin» és a «Stri- 
goii» (Kísértetek), Vulcan csupán egy gyönge bukovinai költőnek (D. Pet
rino) egyik alkotását említi meg, valószínűleg azért, mert ez a «Familia»- 
ban látott napvilágot.6 Ennek ellenére a folyóirat ezévi versanyaga nagyon 
szürke : a később jó nevet szerző P. Dulfu is itt még csak szín
telen Alexandri-epigon.7 Mindinkább kitűnik, hogy a «Familia» román 
egyetemi hallgatók, sőt középiskolások önképzőköri orgánuma : a jövő 
ismert román történészei (I. A. Lapedatu, D. Onciu) ekkor még szerel
mes és hazafias verseket írnak belé vagy egy-egy Schiller-balladát for
dítanak.8 S itt érkezünk el egy újabb problémához : egyenesen feltűnő, 
mennyire kerülte Vulcan a magyarból készült műfordításokat ; hosszú 
évtizedek alatt a sok németből, franciából, sőt új görögből készült fordí
tás között csak elvétve fedezünk fel egy-egy Jókai-novellát, versfordítást 
pedig jóformán soha.9 Be kell vallanunk, hogy a «Familia» írói köre tuda-

1 E  névváltozta tásró l 1 . Vulcan visszaemlékezéseit I. Georgescu : I. Vul
can. 15. 1.

2 E  hatások  részleteit az Apollo IV. kötetében m egjelent Em inescu-tanul- 
m ányom ban elem eztem  (149. 1 .), valam int az 1940/41. tanév  II . félévében ta r to t t  
egyetem i előadásaim ban.

3 Fam ilia. 1866. 218. 1 .
4 Vö. például E. TrSila-nak a Mocioni-családhoz in tézett fellengző ódájá

val (Familia. 1866. 207. 1 .).
6 Familia. 1876. 613. 1 .
6 I. h.
7 Fam ilia. 1876. 125. 1 .
s L. például D. Onciu Schiller-fordítását : A nelul lu i Policrate, Fam ilia. 

1876. 62. 1.
4 N éhány gyönge Petőíi-fordításról 1 . Veégh S. : Petőfi a románoknál. Csík

szereda, 1934. 9- kk. 1.
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tosan fordult el a magyar irodalomtól »amelyből pedig annyi értékes 
ösztönzést meríthetett volna. E helyett mindig a romániai példa követé
sét szorgalmazta, nem látva be, hogy az ottani irodalmi irányok és mű
fajok átültetése a teljesen más struktúrájú és légkörű Erdélybe úgy sem 
sikerülhet. E szellemi konfliktus valószínűleg igen sokat megmagyaráz 
az erdélyi román költészet szembetűnő sekélyességéből. Sajnos, e nagy 
szürkeség nemcsak a «Familia» kiváltsága volt ; ha megnézzük például a 
Szamosújvárt megjelenő «Amicui Familiei» egy-egy évfolyamát, ennek 
költői anyaga — ha lehet — még siralmasabb. Csak nem nevezhető köl
tőnek az a Georgiu Simu, aki szinte minden számban üres, konvencioná
lis szerelmes versekben epekedik, papi méltóságával nem éppen össze- 
egyeztethető módon?!1

E nagy sivárság után — amely, valljuk be, párhuzamos jelenség 
a 8o-as évek magyar költészetének halvány epigonizmusával — a század
vég mégis némi fellendülést jelent. 1895-ben például a helyesírásban, 
nyelvben már sokkal modernebb1 2 «Familia» hasábjain megszólal egy-egy 
havasalföldi kiváló szimbolista költő is, mint például maga A. Mace- 
donski vagy C. Pavelescu, akikhez Vulcan bizonyára a közös francia
rajongás nevében vonzódott. Nem egészen jelentéktelenek az erdélyi 
munkatársak sem, mint a kolozsvári PetruConda, aki Eminescu hű köve
tője ugyan,3 de finom, szép és harmonikus verseket ír. Gyöngébb egy 
balásfalvi klerikus, Szabó Emil,4 de akad egy érdemes erdélyi költőnő 
is : Elena din Ardeal. A következő évben ismét jövendő tudósok költői 
próbálkozásainak vagyunk tanú i: igy megszólal a kolozsvári román egye
tem későbbi kiváló nyelvésze, Sextil Puscariu, aki «Sex. Til» álnéven íro
gat igen közepes verseket.6 Az erdélyi költők most is Bukarest felé tekin
tenek : Szabó Emil Macedonski nyomán próbálkozik meg a rondeau 
nehéz formájával is. Mindezeknél jobb azonban a szebenvidéki Maria Cun- 
tanu : e költőnőnek 1897-ben megjelent versei tartalmilag frissek, üdék ; 
kissé idealizálva, de elevenen tükrözik a népi életet s technikailag túl
szárnyalják a «Familia»-nak szinte valamennyi eddigi költőjét.6 E költő
nőtől már egyenesen vezet az út az első igazán értékes erdélyi román 
költő : Cosbuc felé. '

Cosbuc György (1866—1918) nevének említésével elérkeztünk át
tekintésünk utolsó fejezetéhez, amely már áthajlik a jelen századba. 
Az önálló és valóban esztétikailag jelentős erdélyi román költészet meg
teremtését, vagyis azt a feladatot, amellyel a «Familia» és szélesebb érte

1 Vö. Amicul Fam iliei, 1884. 23., 73., 94. stb . Ezen évfolyam ok egyetlen 
érték é t az ad ja , hogy bennük je len t meg E ötvös «Karthauzi»-ja rom án fordításban.

2 E  felfrissülés a  rom ániai nyelvhasznála to t h ivebben követő nagyszebeni 
«Tribuna» ha tásáv a l m agyarázható  (vö. B iró  S. : i. m. 78—9. 1 .).

3 Melancolie c. verse (Familia, 1895. n i . )  teljesen Em inescu hasonló című 
Műve nyom án készült.

4 Később, 1904-ben önálló verskötete t is ad o tt ki s disszertációt ír t Cos- 
bucról.

, 5 Vö. pl. Fam ilia, 1896. 619. 1 .
8 Kiem elkedőbb költem ényei : La lucru (M unkában, Fam ilia, 1897. 27. 1 .) 

és Idy l (u. o. 50. 1 .). Az utóbbi erősen em lékeztet m ár Co§bucra. M. Cun£anu-ról 
szép m élta tást í r t  M. Pu§cariu, Dacorom ania, V III . 506— 7. 1 . Vö. még Revue 
de Transylvanie. I I I .  279. (további bibliográfia).
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lemben Bihar görög-katolikus írói harminc éven át hiába viaskodtak, 
az akció és reakció elve alapján az eddig irodalmi téren háttérbe szorult 
erdélyi peremvidék, s elsősorban a szeben—brassói határterület oldotta 
meg. Az északi határszélen, Naszód környékén született Cosbuc, de íróvá 
Nagyszebenben izmosodott,1 Brassóból indult el St. O. Iosif, az ottani 
román gimnáziumi igazgató fia, s egy szebenvidéki faluból, Resinárról 
jött Goga Oktavián, az átalakulást jelentő triász harmadik tagja. Eme 
modernebb, tetterősebb irányzat szellemi és politikai hátterét persze 
Slavici és a nagyszebeni «Tribuna» ismert aktivizmusa képezi,1 2 nem vélet
len, hogy Cosbuc éppen a «Tribuna» munkatársaként vált ismert íróvá.3

Az immár megöregedett Vulcan belátására és józanságára vall, 
hogy ezt az új generációt nem tekintette vetélytársnak, hanem éppen 
ellenkezőleg, valamennyiöket a «Familia» munkatársaivá óhajtotta meg
nyerni. Cosbuc 1885—tői,4 Iosif 1894-től valóban közölt is verseket a 
«Familiá»-ban s ebben az öreg, de még mindig népszerű folyóiratban meg
szólalt a fiatal Goga is.5 Természetes azonban, hogy a fiatalok tetterejét, 
gyors csekeledetekre törő ambícióját e kissé elszürkült «Gartenlaube» 
nem elégíthette ki ; az új megnyilatkozási formát nem a Havasalföldre 
átment Cosbuc vagy a mindig kissé félénk Iosif, hanem a Budapestre 
került Goga találta meg, aki ismét a magyar fővárosban alapította meg 
a románság egyik legfontosabb folyóiratát, a «Luceafärul»-t.

Ismeretes, hogy a Cosbuc—Iosif—Goga-féle triász immár szinte 
leplezetlenül küzdött a románság politikai céljaiért s hogy működésének 
ez a része szorosan összefonódott a «Liga Culturalä» és Iorga aktivitásá
val. Mégis — különös ellentétként — azt figyelhetjük meg, hogy ez az 
új erdélyi triász időrendi sorrendben egyre inkább megvalósította a 
magyar irodalmi ösztönzéseknek általunk is szükségesnek tartott érté
kesítését. Ha időrendi sorrendben vesszük a három költőt és: .Cosbuctól 
íosifon át haladunk Goga felé, azt tapasztaljuk, hogy a német ösztön
zések fokozatosan halványulnak s helyüket a magyar hatás foglalja el. 
Cosbuc, a beszterce-naszódi szász vidéken szerzett ifjúkori benyomásai
nak megfelelően, még egészen a német orientáció körében maradt ; Pető
fit — kolozsvári egyetemi hallgató korában — eleinte németül olvasta 
s még Endrődi Sándor egyik ismert versét (Haidé) is talán L. Neugebauer 
fordításán keresztül dolgozta át románra.6 Cosbuc balladáinak szinte 
minden esetben kimutatható német forrása van,7 német fordítás segít
ségével fogott Dante átültetéséhez s egy-egy rövid Pét őfi-f ordít ás csak

1 Cosbuc fiatalkoráról igen értékes összefoglalást nyiijt. N. D raganu : 
George Cosbuc la liceul din Ndsaud si raporturile lui cu gránicerii. Kolozsvár, 1927.

2 A «Tribuna» költői term ése még nincs feldolgozva. Prózai té ren  k itűnő 
összefoglalást n y ú jt I. Breazu : Literatura Tribünéi (1884— 1895.). I. Próza. 
Dacorom ania, V III  (és kny. Bucaresti, 1936.). A «Tribuna» általános célkitűzései
ről Id. B iró S . : i. m.

3 C ojbucnak a «Tribuna»-ban m egjelent verseiről Draganu, i. m. 46. kk. 1 .
4 Első verseit C. Boscu álnéven közölte, vö. Dräganu : i. m. 4. 1 .
3 Georgescu : I Vulcan. 23. 1 .
6 D räganu : i. m. 46. 1 . (további utalásokkal) és B itay  Á. : Endrődi Sándor 

egyik költeménye Cosbucnál. E rdélyi Irodalm i Szemle, 1924. 335. 1 . Cosbuc verse 
m agyar fordításban Göbl L. : M űfordítások. Arad, 1928. 40—41. 1 .

7 D räganu : i. h.
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múló epizód e gazdag életműben.1 Már Iosif középutat képvisel a magyar 
és német tájékozódás között : érzelmi beállítottságának megfelelően 
még Heinét fordít, — akár Eminescu vagy Cosbuc — de egész sereg 
Petőfi-verset is ültet át, ha néhol halványan is, de mindig finom ízléssel. 
Iosif Petőfi első jelentősebb román fordítója. A teljes elmagyarosodást — 
meglepő módon — éppen a legirredentább erdélyi költő : Goga kép
viseli. Mint pesti barátja, O. Täsläuanu, írja, Goga és nemzedéke nem
csak a magyar irodalmat ismerte igen alaposan, de még az egész világ- 
irodalmat magyar fordításban ismerte meg.1 2 Goga nemcsak Petőfi sza
badság-kultuszát hangolta át a román nemzeti érzés kívánalmai szerint, 
de sokat merített a Reviczky—Ábrányi-féle századvégi neoromantikus- 
hazafias lírából is ; mint az ifjú Ady, Goga is kétségtelenül ebből a szel
lemi légkörből indult el. Goga és nagy barátja között azonban fontos 
különbség van : míg Ady úgy találta meg saját hangját, hogy kinőtt 
ebből a századvégi lírából, addig Goga akkor írta legjobb verseit, amikor 
még szívvel-lélekkel benne élt a magyar irodalmi életben. Közismert 
tény, hogy Goga pesti évei alatt volt a legtermékenyebb ; híressé vált 
versei mind ebből a korszakból származnak. Goga verseinek egyébként 
ritmikája is sok tekintetben magyaros ; többször alkalmazta azt a zeng- 
zetes versszak-fajtát is, amelyet Arany Zách Klára balladájával tett nép
szerűvé.3

*

E rövid összefoglalás, azt hiszem, eléggé bebizonyította, hogy a 
magyarországi román költészet, ha esztétikai síkon sokáig nem is termett 
kimagasló értékeket, mégis megérdemli fokozott figyelmünket. Bár nem 
bukkanunk e téren lépten-nyomon annyi magyar hatásra, amennyit 
elméletben várnánk, tanulságos megfigyelnünk táji és művelődési áram
latoknak e folyton ide-oda hullámzó, bonyolult játékát. Más magyar- 
országi nemzetiségek irodalmában, így például a szlovákoknál, éppen így 
figyelhető meg egyrészt a cseh és orosz vonzás centrifugális, másrészt a 
magyar hatás centripetális befolyása, s azt hisszük, nem csalódunk, ha 
éppen ezekben a végsőkig kiéleződött, kultúrszintézisbe nehezen foglal
ható ellentétekben látjuk a XIX. századi magyarországi nemzetiségi iro
dalmak általános jellemvonását. Tagadhatatlan tény, hogy e korban a 
hagyományos «hungarus»-tudat bomlásának vagyunk tanúi, de mivel 
még minden nemzetiség tudatosan vagy tudattalanúl magában hor
dozza a közös magyar múlt emlékeit, e párhuzamos fejlődések rendszeres 
feltárását s a magyar szellemi élethez való viszonyukat joggal tekinthet
jük a magyarságtudomány egyik jelentős feladatának.

Gáldi László.

1 Idézi D räganu : i. m. 31. 1 .
2 O. T äsläuanu : A m in tiri dela Luceafarul. Bucuresti, 1939. 39. 1 .
3 M indezekre nézve 1 . Goga pesti évei és a Luceafayul c. tanu lm ányom at 

(Egyetem es Philologiai Közlöny. 1941.), valam in t Erdély szerepe Délkeleteurópa 
művelődésében. B udapest, 1941. 31— 32. 1 .
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NÉPNYELV, KOZNYELV, IRODALMI NYELV.

Pauler Ákos egy meggyőző értekezésében kimutatta, hogy a tár
sadalomtudomány nemcsak hypothesisekkel dolgozik, hanem a priori 
tételekkel is. A társadalmi jelenségekre vonatkozó legegyetemesebb 
tételek szerinte a következők : i. a társadalmi jelenségek típusokat 
mutatnak ; 2. szerves folyamatot, azaz történetet alkotnak ; 3. törvény- 
szerűek. Minden társadalomtudományi elmélet eleve felteszi e három 
tétel érvényességét, mert ezek nélkül a társadalom fogalma tartalmat
lanná, megfoghatatlanná válna.1

E tételek érvényessége nem mentesíti a kutatót a társadalmi jelen
ségek empirikus feldolgozásától, hiszen maguk e tételek is tapasztalás 
útján jutottak birtokunkba s aprioritásuk nem velünkszületettséget 
jelent, hanem egy «sajátságos logikai jelleget» csupán. A társadalmi 
jelenségek empirikus vizsgálatának egyik előfeltétele lenne egy leíró 
társadalomtudományi rendszer. Szaknyelvünk, feltevéseink annyi bizony
talanságnak s zavarnak kútfejei, annyira nem tudnak bevilágítani a tár
sadalmi jelenségek gazdagságának sűrűjébe, hogy valóban szükség 
volna Somló Bódog követelményére, arra nevezetesen, hogy «minden 
legkisebb törzset behatóan s elkülönítve vizsgáljunk. Oly társadalmi 
csoportoknál, melyeknek története ismeretes, minden történeti korszakot, 
mint különálló társadalmi csoportot kellene vizsgálni».1 2

Somló termékeny gondolatokkal teljes tervezete sohasem valósult 
meg. Wundt Völkerpsychologie-ja, e máig is ható hatalmas mű bizonyos 
szempontból, torzó maradt. Ám ha elkészült volna, akkoi sem lett volna 
több gondolatébresztő hypothesisnél, mivel céljához,3 a fejlődés törvé
nyeinek felismeréséhez szükséges empirikus anyag megközelítő teljes
ségben s rendszerességben sem állhatott rendelkezésére. A társadalom- 
tudomány jelenkori kutatóinak munkásságában az a szembeötlő, hogy 
a századunk első világháborúját nyomonkövető társadalmi, mozgal
mak, a társadalom eruptív megrendülése tudományuk alapelveiben is 
hasonló megrendülést idéztek elő. Átértékelés, kétség, egyes jelenség- 
csoportok túlértékelése, túlhangsúlyozott tüneti megfigyelések az egyik

1 Pauler Ákos : A társadalom tudom ányi inductióról. Társadalom tudom ány. 
I. 186— 193. 1.

* Somló, Felix : Zur G ründung einer beschreibenden Soziologie. Berlin, 
1909. i i — 12. 1.

3 L. m űve alcím ét : Eine U ntersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, 
M ythus und Sitte.
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oldalon, másrészt egy új társadalom-szemléleti alapvetés nem mindig 
szenvedélymentes sürgetése, — ez jellemzi a mai társadalomtudományi 
megfigyelések egy részét.

Olyan arányú mű, mint amilyennek Wundt társadalomlélektana 
készült, ma nincs. De a jelek egybehangzóan arra mutatnak, hogy az 
«új» társadalomtudomány alapjaiban mélyebb, arányaiban nagyobb- 
szerű lesz a réginél. A társadalomlélektan mellett sokkal nagyobb szere
pet kap benne az ethikához kapcsolódó társadalombölcselet, a tünetek 
empirikus kutatása mellett jelentőségükben megnövekedve hódítanak 
tért az apriorisztikus alaptételek. A társadalmi jelenségek empirikus 
vizsgálata aligha lesz lehetséges bizonyos elvi magaslatok áttekintést 
nyújtó szempontjainak megkerülésével.

A társadalmi jelenségek bonyolult szövevényéből mi egyetlen jelen
ségcsoportot ragadunk ki s teszünk vizsgálódásunk tárgyává, a nyelvet. 
A nyelv jellegzetesen társadalmi jelenség : léte csak társas viszonylatban 
lehetséges. Azt szokták mondani, hogy a nyelv számtalan individuális 
nyelv összetétele. Ez bizonyos fokig igaz, — leíró szempontból. Az, 
amit individuális nyelvnek neveznek, mindig másodlagos, pontosabban 
utólagos módosulása a struktúrájában szociális, kollektív nyelvnek. 
Szépen bizonyítja ezt a beszélni tanuló gyermek példája, ki először 
átveszi társadalmi sejtje nyelvét változatlanul s csak akkor kezdi azt 
egyéni nyelvvé módosítani, midőn az átvett nyelvnek kollektív struk
túrája benne már normatív érvénnyel él.

A nyelv típusalkotó jellege nem szorul bizonyításra ; a nyelvi 
jelenségek változása és törvényszerűsége pedig alapvető kérdései a nyelv- 
tudománynak. Típus, változás és törvénj^szerűség, — a társadalmi jelen
ségek dinamikáját és statikáját jellemző jellegzetességek, — a nyelvet 
nemcsak a társadalmi jelenségek körébe utalják, hanem magyarázatukat 
is onnan várhatjuk, ahonnan végső fokon a társadalmi jelenségekét : 
egy, az ethikánál sokkal tágabb terű és formálisabb tudománytól, a 
normatív actio-tantól.

«Nem ismerek tudományt, amely a hogyan és a miért kérdések fel
vetését feleslegesnek tartaná. A nyelvtudomány sem elégedhetik meg 
azzal, hogy a történeti anyagot lehetőleg egyszerű és kényelmes schemák 
szerint rendezze. Néki is fel kell vetnie a hogyan és a miért kérdését s 
arra törekednie, hogy a történeti fejlődés lélektani értelmezésével a külső 
nyelvtörténetet belső nyelvtörténetté mélyítse. Azok az okok, amelyek 
a történeti fejlődést irányítják, elsősorban psychikai okok. A történeti 
fejlődés vizsgálata s a fejlődés lélektani értelmezése szorosan összefonódó 
feladatok: a lélektani-értelmezés a történeti nyelvvizsgálat integráns 
része».1

Gombocz szavai klasszikus világossággal fejezik ki azt, hogy mi 
és mennyi volt az a nyelv problematikájából, amit az úgynevezett 
nyelvtörténeti iskola magára vállalt. Ez a szabatos célkitűzés, ha követ
kezetesen meg is valósulna, a nyelv történetének csak a hogyanjára

1 Gombocz Zoltán : Változás és tö rvény  a nyelvtudom ányban. Társadalom - 
tudom ány. I. 194. I.
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adhatna választ, arra is csak részben. Azok a törvények, melyeket ezen 
az úton ismertek fel, nem voltak oksági törvények : a nyelvi tényeket, 
a tér és az idő koordinátájában, lélektanilag meghatározták.

Maga a nyelvtörténeti iskola sem tudott soha megmaradni a maga
szabta keretek között. Egy-egy empirikus törvény gyakorlati értelmén 
át-át csillant a törvény apriorisztikus érvénye is s óvatosan bár, de 
emlegetni kezdték a nyelvtörvények heuristikus értékét is.1 Sőt Ferdinand 
de Saussure nyomán a magyar nyelvtudomány is eljutott annak a kérdés
nek felvetéséig, hogy a szigorúan történeti-lélektani nyelvszemlélet 
mellett «volna-e jogosultsága a panchronikus nyelvszemléletnek? van- 
nak-e nyelvtörvények, amelyek olyan kapcsolatokat állapítanak meg, 
amelyek mindig és mindenütt érvényesülnek?»1 2

Kari Vossler egy régi tanulmányában szemléletesen, bár — sajátos 
nyelvelméletének érdekében — kissé egyoldalúan mutatja be, hogy a 
nyelvi jelenségek úgynevezett «grammatizálásától» hogyan terelődik á 
kutatás természetes útja a művelődéstörténet felé.3 Ezt az utat, akarva- 
akaratlan, még a pozitivista nyelvtörténészek is meg kell, hogy tegyék ; 
azt mondhatnék, hogy ez kutatásaik felső határa. De itt sem lehet a 
miért következetes kutatójának megállni. A művelődéstörténet tényei 
adhatnak tárgyi szempontokat a nyelvi jelenségek magyarázatához, 
de meg nem magyarázzák azokat, mivel maguk is magyarázatra szorul
nak. A művelődéstörténet magyarázó elveit a műveltségbölcselettől 
kapja, a normativ actio-tan testvértudományától, a normativ intentio- 
tantól.

A nyelv társadalmi jelenség s így társas tevékenység productuma. 
Tevékenységet mondottunk és nem cselekedetet, mivel ez utóbbi ter
minus túlságosan telítve van a cselekvő személyre való vonatkozással 
s nagy mértékben implikálja a tevékenység öntudatos voltát, holott 
egyikről sem beszélhetünk határozott biztonsággal egy jellegzetesen 
kollektiv jelenség kapcsán.

«A nyelv változik, a nélkül, hogy a beszélő ember e változásról 
tudomást szerezne. Áll ez nemcsak a kiejtés lassú, szabályos eltolódására, 
midőn a folyamat lassúsága is kizárja a tudatosságot, hanem pl. a jelentés- 
változásokra vagy a szókészlet változásaira is ; az utóbbi esetekben is 
némi eszmélkedés szükséges ahhoz, hogy a megtörtént változást utólag 
megállapítsuk. A nyelvi változásoknál a közvetlen akarati befolyások, 
a szándékosság csak igen alárendelt szerepet játszanak s éppen ezért 
valamennyi történeti tudomány közül a nyelvtudomány volt képes a 
legtökéletesebb módszer kifejlesztésére s a hagyomány területén túl 
speculativ és constructiv eljárásra».4

Nem de creatione Adae szólunk, nem foglalkozunk a nyelv eredeté
nek kérdésével. De azt bátran megállapíthatjuk, hogy a nyelv folyton

1 Gombocz Zoltán i. m. 201. 1.
2 Gombocz Zoltán : A m agyar tö rténe ti nyelvtan  vázlata. IV. Jelentéstan . 

Pécs, 1926. 7. 1. (Tudom ányos gyűjtem ény 16.)
3 Vossler, K a r l:  Das System  der G ram m atik. Logos IV. 221. 1.
4 Gombocz Zoltán : Változás és tö rvény  stb . 201. I.
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változik, egy állandó dinamika érvénye szerint, tehát bizonyos normák 
érvényét látjuk a nyelvi változásokban.

Ezek a normák alkotják a változó nyelv legáltalánosabb kereteit, 
ezek fogják össze az egyes nyelvi jelenségeket nyelvvé. Kollektív tévé- 
kenység és kollektív norma, intenció és keret, dinamika és statika ; — 
a nyelvi jelenségeknek ezen még teljesen fel nem fedett ambivalentiájá- 
ban rejlik a nyelv úgynevezett «életének» titka.

Mindezek előrebocsátása, még ily elnagyolt, vázlatos formában is, 
félő, hogy túlzásnak tetszhet. Mégsem térhettünk ki a nyelvről vallott 
felfogásunknaklegalább vázlatos ismertetése elől, mert célunk a továbbiak
ban is elsősorban elvi kérdések tisztázása s ez csak elvi keretben történ
het. Szerény tapogatózásunk közkeletű, de kellőképp meg nem határo
zott fogalmak tisztázása.

A nyelvről való tudásunk általában két szemponthoz kapcsolódik. 
Vagy nyomon követjük a nyelvi változások sorát az időben, vagy meg
figyeljük a nyelv tagozódását, a nyelv változatait, a térben. A nyelv- 
történet és a táj nyelvkutatás még mindig uralkodó disciplinái a nyelv- 
tudománynak. A címben szereplő három fogalom, a népnyelv, a köz
nyelv és az irodalmi nyelv nem az időben és térben különülnek el egymás
tól, jóllehet mindhárom történeti képződmény is és mindhárom táj
nyelvekhez kapcsolódik.

Az irodalmi nyelvnek is vannak táj nyelvei. Arany a twkröt tűkörnek 
írja, Babits viszont így ír : «De az ég henye fellege gywl» vagy «Szörnyé!» 
stb. A népnyelv viszont nem okvetlenül valamely ízes tájnyelv. Egy 
táj nyelvből, nyelvjárásból lehet egyaránt népnyelv, köznyelv, irodalmi 
nyelv. A népnyelv és az irodalmi nyelv között nem az a különbség, hogy 
az egyik ilyen, a másik olyan táj nyelv. A népnyelv, köznyelv, irodalmi 
nyelv hármasságában nem is egyenrangú mind a három fogalom. A nép
nyelv teljesen független lehet az irodalmi nyelvtől, az irodalmi nyelv is a 
népnyelvtől: a köznyelv a kettő között foglal helyet s mindkettőtől függ.

«Pétör mögöszi a könyeret» — ez a mondat népnyelven, köznyelven 
egyaránt elhangozhat s az irodalom nyelvén is leírható nemcsak idéző
jelben. A régi magyar irodalomban nem volt ritka az i-zés, vagy az ö-zés 
s mai irodalmunkban Tamási példázza, hogy nemcsak ’stilizálva lehet 
tájnyelven írni. De az a mondat, hogy «beteg, azétt kap inekciót», a 
köznyelven kimondhatatlan, az irodalom nyelvén leírható ugyan, de 
nincs irodalmi nyelven : jellegzetes népnyelvi mondat. Viszont sem nép
nyelven, sem köznyelven nem lehetne kimondani ezt az irodalmi nyelv
ben nem is feltűnő mondatot, hogy «0 örök őrlő, szomorú malom!»

A példákat azért halmozzuk, még mielőtt meghatároztuk volna 
fogalmainkat, hogy megszabadítsuk az olvasót e fogalmak közkeletű 
értelmezésének hangulatától. S hogy átemeljük abba a körbe, ahol a 
népnyelv, köznyelv irodalmi nyelv megkülönböztetésének egyedül 
lehet értelme. «Le rőle du linguist e est fini quand il a reconnu dans le 
langage le jeu des forces sociales et les réactions de l’histoire» — írja 
Vendryés.1 Ellenkezőleg! Üj szerepe itt kezdődik.

1 Le Langage. Paris, 1939. 420. 1. (L’Évolution de l ’H um anité I. Sect. 3.)
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A nyelvtudományi folyóiratok adattárainak meglehetősen gazdag 
anyaga van az úgynevezett «uras» beszédre vonatkozó adalékokból. Fel
jegyzik, hogy az egyszerű asszony leánya «vakbélimitációjára» panasz
kodik (irritáció helyett), hogy orvosságért a «tragédiába» megy drogéria 
helyett s arra kéri a fogorvost, hogy «Vigyázzon doktor úr a fúrással, 
mert én nagyon érzékies vagyok». E jelenségek közkeletű magyarázata 
rendszerint az úrhatnámság és a tanulatlanság s főként lélektani szem
pontból foglalkoznak velük.1 Holott a kérdés nem ilyen egyszerű s e 
találomra idézett nehány példa sem egyenértékű.

Az idegen szavak használata jelen esetben nem érdemel külön 
figyelmet, mivel nem jellegzetesen népnyelvi sajátság, a köznyelvben 
és az irodalmi nyelvben ugyancsak gyakori jelenség s elsősorban a nyelv
esztétika érdekkörébe tartozik.1 2 Az irritáció> imitáció, drogéria >  
tragédia nem mint az «úrhatnámság» és tanulatlanság» jele érdekli a 
nyelvészt. A helytelen szóhasználat, vagy a helytelen kiejtés («inekció») 
arra mutat, hogy a használt szót hallás útján sajátította el a beszélő, 
hogy a hangkép megett nincs íráskép.

Az érzékeny helyett használt érzékies az élő nyelv szempontjából 
nem is olyan nagy tévedés. Mindkettő az ér, tango, contingo stb., ige 
érez származékának családjába tartozik s az érzékeny valaha nemcsak 
.sensibilis’ jelentéssel volt használatos, hanem feltehetőleg az érzéki, 
érzékies mai szavak jelentését is az hordozta.3 Az érzék maga viszont 
csak a XVII. század vége óta használatos szó, az érzékies pedig egészen 
újkeletű, — és az irodalmi nyelvből lett köznyelvi szóvá, a népnyelv 
ma sem igen ismeri. A jelentés-elkülönülés tehát csak az irodalmi nyelv
ben és a köznyelvben történt meg, a jelentés-különbség csak azok szá
mára evidens, akik a két szó következetes irodalmi egyértelműségének 
ezer meg ezer példáját ismerik, hiszen irodalmi jelentésétől megfosztva 
maga a szótest csak alapszavára utal, a jelentés-elkülönülés csak a követ
kezetes használat folytán állt be, adaptáció útján.

Mindkét példa egyet mutat : a felsorolt szavak hangalakja megett 
nincs íráskép, jelentésük független az irodalmi hagyományoktól. Ez a 
két tulajdonság egyben a népnyelv két alapvető jellemvonása.4 Be is 
érhetnők ennyivel, ha nem vetődne fel az a kérdés, hogy : grammatikai 
és syntaktikai szempontból vájjon nem jellemezhető a népnyelv? Erre 
is meg kell felelnünk.

Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy népnyelv az a nyelv, melynek 
jelrendszere hangképekben és mozgásintenciókban él a beszélők tudatá
ban, akkor a népnyelv szótana, syntaxisa és jelentéstana különös figyel
met érdemel nemcsak a néprajz, hanem az úgynevezett általános nyelv- 
tudomány (grammaire générale) szempontjából is.

1 F rey  A ntal : A datok az «uras» beszédhez. N yr. L X I. 26— 27. 1.
a Zolnai Béla : Az idegen szavak kérdése nyelvesztétikai szem pontból. 

MNy. X II . 202. 1., X V III. 18., 114., 148. 1., X IX . 32. 1.
3 E rre  m u ta t az érzékenység, érzékenységi, érzékenységes szavak jelentése, 

vő. : A te s t alkalm atos az érzékenységi cselekedetek tételeire. (NySz.)
1 A népnyelv ily szem pontú felfogásához hasznos bevezető R. Allier érdekes 

m unkája : Le non-civilisé e t nous. Paris, 1927.
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De más szempontból is módosítja a népnyelv ilyetén való felfogása 
e közkeletű fogalom jelentését. Népnyelven általában a falusiak nyelvét 
értik s ezt a népnyelvet osztják tájnyelvekre, nyelvjárásokra, azaz egy- 
egy elszigeteltebb vidék jellegzetes nyelvi sajátságokkal bíró nyelveire. 
A népnyelvnek nevezett paraszti vagy falusi nyelvet mint az általánosan 
elterjedt irodalmi nyelv és köznyelv ellentétét interpretálják, mivel a 
népnyelvi sajátságok földrajzi határokhoz vannak kötve, magyaráza
tukat a földrajzi elkülönülésből nyerik.

Meghatározásunk értelmében ez a felfogás tarthatatlan, — két 
különböző szempont elegyítésére vezet. Fentebb már céloztunk arra, 
hogy a nyelvek tájnyelvi tagozódása nemcsak a falusiak nyelvében 
figyelhető meg, a köznyelv és az irodalmi nyelv is telve van nyelvjárási 
sajátságokkal. (Az a körülmény, hogy az irodalmi nyelvben és a köz
nyelvben ezek a nyelvjárási sajátságok bizonyos kiegyenlítődési folya
mat következtében idővel eltűnnek, vagy keverednek, nem bizonyít 
semmit, mert ez a kiegyenlítődés, ez a keveredés a népnyelvben éppen 
úgy megtörténik.) A nyelvjárásnak, tájnyelvnek nem a köznyelv az 
ellentéte, hanem a városi nyelv, azaz egy olyan közösség nyelve, mely 
több elszigetelt nyelvjárás keveredéséből keletkezik. Sajnos, a városi 
nyelv fogalmával igen kevéssé él nyelvtudományunk, a köztudat pedig 
egyszerűen azonosítja a köznyelv fogalmával. Ezen az alapon szokták az 
úgynevezett hyper-urbán nyelvi kifejezéseket a népnyelv rovására 
megmosolyogni, elfeledkezve arról, hogy nemcsak túl-városias, hanem 
túl-falusias beszédmód is van és ez utóbbi igazán nem köznyelvi 
jelenség !

A «népnyelv aequale falusi nyelv» azonosítás akkor került a tudo
mányos köztudatba, mikor az azonosítás nem volt minden alap nélkül 
való, mikor a nép valóban egyet jelentett azzal, hogy paraszt, falusi. 
Ám ez az azonosítás oly mértékben válik elavulttá, amily mértékben 
növekszenek a városok, illetve amily mértékben civilizálódnak a 
falvak.

Nem hihetjük, hogy felfogásunk túlságosan merész s teljes össz
hangban van egyébként a népzene, népművészet stb .,anép egyéb szel
lemi megnyilatkozásaival foglalkozó tudományok szempontjaival. Oly
annyira így van ez, hogy alkalomadtán bátran fordulhatunk a nép
rajztudomány bármely ágához analóg példákért. Sőt az analógia odáig 
terjed, hogy ma már éppen úgy kell számolnunk a népnyelv teljes 
pusztulásával, mintahogy a népi táncok, népzene és népművészet gyűjtői 
és feldolgozói is veszendő kincsnek tekinthetik tudományuk anyagát. 
Ahogy a műköltészet és a műzene kiszorítja a népdalt és a népzenét 
világunkból, úgy tűnik el a népnyelv a közoktatás hatókörének tágulásá
val s ád helyet az irodalmi- és a köznyelvnek.

Ott tartunk, hogy nemsokára arra a kérdésre is felelnünk kell: 
van-é egyáltalán felfogásunk szerinti népnyelv? Az írni és olvasni tudás 
mai elterjedtsége mellett nem is jogosulatlan e kérdés.

A nyelvtudomány művelői már régen észrevették, hogy a nyelvi 
jelenségek és folyamatok egyre inkább elvesztik spontaneitásukat, a 
természetes nyelv, népnyelv helyét a tudatosabb, akarati normák ellem
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őrzése alatt álló műnyelv, irodalmi nyelv foglalja el.1 Ez az átalakulás 
feltartóztathatatlan, de korántsem befejezett. A mai Európában, de 
még hazánkban is, aligha találunk már sok olyan nyelvi közösséget, 
melynek kollektív tudatából teljesen hiányozna az írásbeliség, ám olyat 
még mindig eleget találhatunk, ahol az írott nyelvnek nincs predomi- 
náló, nyelvalakító hatása. Anyanyelvét mindenki hangképek és mozgások 
reprodukálásával tanulja. Csakhogy az íráskép predomináló hatása köz
vetve már az első szavak elsajátításakor jelentkezik abban a nyelv- 
közösségben, melynek tagjai az irodalmi műveltség birtokosai. írni- 
olvasni nem tudó középosztálybeli gyerekekkel végzett kísérletek bizo
nyítják, míg a nép gyermekeinél ilyennek nyoma sincs. De a felnőttek
nél is így van. Mert a helyzeten az iskolázás, tehát az írásbeliséggel való 
érintkezés sem változtat bizonyos szociális körülmények között. Hiába 
tanulják meg a gyerekek társadalmi különbségre való tekintet nélkül, 
hogy a magyar helyesírás nem vesz tudomást arról, hogy labiális hang 
előtt a dentális hang maga is labializálódik, ha az iskolából kikerül, írni 
is ellemben-t, sőt «elemben-t» fog. Miért? Természetesen azért, mert isko
lás tudománya elszigetelten sorvad el, mivel életének az írni-olvasni 
tudás nem szerves része. A középosztály gyermeke nemcsak tankönyve
ket olvas, hanem újságot, regényt, verset, ha felnő, munkájának tekinté
lyes része írásbeli munka, műveltségének legnagyobb részét olvasva sajá
títja el. A nép is ír, de csak kényszerűségből (olyan esetekben, mikor pél
dául a tanúvallomás írásban is megtehető volna, munkaidőt, útiköltsé
get vagy fáradságot nem kímélve, inkább személyesen megy a távoli 
járásbíróságra, ha nincs kivel megíratni vallomását), s ha ír, akkor is 
csak az élőbeszéd hagyománya szabályozza stílusát. Az iskolai tudo
mány csak zavarólag hat rá ilyenkor : a népi levelek a nagy- és kisbetű 
s általában az írásjelek használata terén a legnagyobbfokú spontaneitás
ról tanúskodnak. Móra Ferenc parasztja, ki zavarba hozza a városi urat 
azzal, hogy a madzag szóban a dzag-bötű után érdeklődik, klasszikus 
példája a nép és az írásbeliség viszonyának.

A népnyelv és köznyelv között nem az írni-olvasni tur^ás von biz
tos határt, hanem az írásbeliség predomináló hatásának megléte, vagy 
hiánya. Ebben az értelemben beszélhetünk még ma is népnyelvről, anél
kül, hogy a népnyelv fogalmát össze kellene zavarnunk a tájnyelv fogal
mával.

A nyelv legkisebb jelentéssel bíró egysége a szó. A szó a népnyelv
ben hangképeknek, mozgásintencióknak és annak a képzetnek kompli
kációja, melyet az illető népnyelvet beszélő nyelvközösség a szó hang
alakjához hozzákapcsol. A hangkép, mozgásintenciók és a tárgyi képzet 
kapcsolata nem organikus kapcsolat, hanem pusztán begyakorláson 
alapuló formális kapcsolat, mit az emlékezet őríz meg, stabilizál.

A fentiek értelmében a szó-komplikációból hiányzik a szót grafiku
san lerögzítő betűsornak emlékképe s hiányzik általában az irodalmi

1 Lásd erről Ch. Bally alapvető tanu lm ányát, Langage natú ré i e t langage 
artificiel, a  Journal de Psychologie normale e t pathologique 1921. évi novem beri 
különszájnában.
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hagyományok analógiákkal is megkötő ereje, szuggesztív, predomináló 
hatása. Ennek következtében a szó hangalakja a népnyelvben részint 
kötetlenebb, részint kötöttebb, mint a köznyelvben.

A küld ige küldje irodalmi nyelvi alakját a magyar köznyelvben álta
lában külgye-nek ejtik. (Azért mondjuk, hogy általában, mert színpadról 
s Budapesten már hallottuk e szó olyan hyper-urbán ejtését, mely tökéle
tesen az írásképhez alkalmazkodott.) A népnyelv ugyanezt az igealakot 
még a következő változatokban ismeri : külggye, küjgye, küggye, kűje. 
Mind a négy népnyelvi alak természetes mássalhangzó-összeolvadási 
folyamat eredménye. Mégis csak a népnyelvben történik meg s a köz
nyelvben nem. Ennek egyetlen magyarázata az a megkötő erő, amit 
az íráskép szuggesztív ereje, az irodalmi hagyomány jelent. Annyira így 
van ez, hogy míg az írástudó, de népnyelvet beszélő magyarok nagy
része úgy is írja ez igealakot, ahogy ejti, addig az irodalmi műveltségű, 
köznyelvet beszélők nagyrésze nincs is tudatában annak, hogy nem úgy 
ejti a szót, mint ahogy leírja, mivel a nyelv számára elsősorban vizuális 
benyomásokban él s nem akusztikaiakban.1 Valószínű, vagy legalább is 
lehetséges, hogy azok a hangváltozások, melyek a fenti népnyelvi alakok 
tanúsága szerint a magyar népnyelvben megtörténtek, a magyar köz
nyelvben is meg fognak idővel történni, azonban ott sokkal lassabban, 
nehezebben történik meg ez a változás s mindig párhuzamban az iro
dalmi nyelv változásával. (Itt utalunk arra, hogy a mai irodalmi nyelv
ben van olyan hajlandóság, hogy fonetikusan rögzítsen le bizonyos nyelvi 
sajátságokat, ami a régebbi irodalmi nyelvben teljesen hiányzott. Gon
doljunk Eötvös József báró vagy akár Jókai parasztjaira s vessük össze 
fonétikájukat Móricz Zsigmond regényalakjainak fonétikájával.) A küldje 
népnyelvi alakjaiban quantitativ és qualitativ hangváltozások egész 
csoportját figyelhetjük meg, mely hangváltozások minden megkötöttség 
nélkül mehettek végbe s a további változásnak sincs semmi akadálya.

A csend névszónak a magyar irodalmi nyelvben van egy csönd alak
párja is. A köznyelv ezenkívül még ismer egy harmadikat is, a csénd-et. 
(Ezt is csengj-nek írja, mivel irodalmi nyelvünk nem jelöli a rövid zárt 
é-hangot.) Köznyelvünk mind a három alakot használja, nemcsak nyelv
járásonként a megfelelőt, hanem elegyítve is, váltakozva is. (Nagy Zol
tán egyik verskötetének «Csend! Aranymadár!» a címe. Ugyanebben a 
verseskötetben olvassuk : A múlt csöndjéből kél és száll felém; Csend 
van, s jönnek árnyán a víznek, stb.) Ezt a jelenséget a népnyelvben aligha 
figyelhetjük meg.

Nem pedig azért, mivel a csend névszó a népnyelvben sokkal kor
látozottabb jelentés- és hangulattartalommal bír, mint a köznyelvben 
és az irodalmi nyelvben s a nép fia csak abban a hangalakjában ismeri, 
melyben a saját nyelvközössége használja. (Rendszerint stereotíp szólá
sokból rögződik meg : csend legyen, csendes eső, stb.)

A Velencei-tó vidékén jegyeztem fel 1929-ben a következő népnyelvi 
mondatokat : ékűdte az asszonyt ; ébámút az isiingen ; etettük nagy-

1 Vö. : Gombocz Zoltán : A m agyar tö rtén e ti nyelvtan  vázlata. IV. Je len
téstan . 15— 16. 1.
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hamar ; ément ladikon : évasalt a susnyaléknál; éveri az magát százig 
is (száz évig is megél) ; viszont : elaludt a bolongözösön. Az ^/-igekötő- 
nek ezeket az alakváltozatait a nyelvtudomány egyszerűen nyelvjárási 
sajátságoknak, egy-egy vidék kiejtési módjának magyarázza s vona
kodik kimondani, — nyilván a köznyelv és az irodalmi nyelv bűvöleté
ben — hogy egy bizonyos népnyelvben a köznyelvi eZ-igekötővel szem
ben két igekötő is van, az el- és az é-. Pedig ez annjdra nem nyelvjárási 
sajátság, hogy ugyané vidéken többször feltettem a kérdést, úgy, hogy 
csak puszta igekötővel kellett rá felelni (mikor is az igekötőnek a hatá
rozó jellege sokkal elevenebb) s arra a kérdésre, hogy «elment?», a felelet 
az volt : c. Arra viszont, hogy «elaludt?», megoszlottak a feleletek, 
vagy azt mondták, hogy é, vagy azt, hogy el. A -ban, -ben és a -ba, -be 
határozórag megkülönböztetését sohasem hallottam, a -bál, -bői-1 pedig 
következetesen -bő, ill. -bú és -bű formában (híribű ismerik, abbú nem 
eszik stb.)

Sajnos, ezeket a népnyelvi alaktani formákat mindig a köznyelvhez 
viszonyítva s egyáltalán nem következetesen jegyzik le s teljes nép
nyelvi monográfiánk egyelőre nincs is Csűri Bálint sokoldalú szamosháti 
gyűjtésén kívül. Pedig ha több népnyelv-közösséget rendszeres és követ
kezetes tanulmány tárgyává tennénk, akkor kiviláglana, hogy sok min
den, amit egy-egy vidék nyelvjárási sajátosságának vagyunk hajlandók 
magyarázni, az általában népnyelvi sajátság.

Annál sajnálatosabb, hogy a népnyelv alaktanával annyira nem fog
lalkoztunk eddig, mert ez bizony pusztuló érték. A nyelvjárási jelleg
zetességek nem vesznek el annyira az írott műveltség terjedésével, mint 
a népnyelvi jellegzetességek. (Az ö-ző nyelvjárást beszélő gyerek iskolai 
olvasmányai között s nyelvtani tanulmányai közben nem egyszer talál
kozik nyelvjárásával, megismeri annak irodalmi szerepét, megtanulja 
történetét s megtudja, hogy nyelvünk gazdagságához tartozik annak 
megléte. De ha valaki «híréből» helyett «híribű»-t írna iskolai dolgoza
tába, azt egyszerű helyesírási hibának nyilvánítanák, a nélkül, hogy meg
tudná, hogy a köznyelv helyesírása ellen vétett csupán, egyébként a 
használta alak a magyar népnyelv hibátlan nyelvtani alakja.)

A népnyelv alaktanáról igen keveset tudunk s amit tudunk, az sem 
rendszeres kutatás igazolt eredménye, — hiszen még a magyar irodalmi 
nyelvnek és köznyelvnek sincs teljes leíró nyelvtana. A nyelvjárási tanul
mányokban rejtőző gazdag népnyelvi anyag pedig részint rendszerezésre, 
részint a városi népnyelvvel való kiegészítésre szorul. Bizonyos az, hogy 
az ezirányú vizsgálatok csak hasznára lesznek a magyar nyelvtudomány
nak s nem egy kérdést fognak élesebb fénybe vonni. (Itt például az úgy
nevezett alakváltozatok kérdésére gondolunk.)

Nyelvjárásaink alaktanának pedig nem egy sajátságára bukkan
nánk, melyről az világlana ki, hogy földrajzi elszigeteltségből nem 
magyarázható, mivel úgyszólván minden nyelvjárásban megtalálható, 
hanem csak abban a műveltségi állapotban lelheti magyarázatát, ami 
a szociális elszigeteltség következménye.

A népnyelv mondattana sem egyezik a köznyelv mondattanával. 
Egy kitűnő, a nyelvtudomány legújabb eredményeit is híven tükröző ;
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A kísérleti szöveg:
Munkáját elvégezvén, hazament.

Kis, mosolygós, pirospozsgás arca 
volt.

Beszélni szeretnék vele, tehát meg
látogatom.

Lehull a gyümölcs, miután meg
érett.

Vasárnapra ott leszek.
Betegségem miatt nem utazhat

tam el.
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magyar nyelvkönyv 1 példamondataiból kísérleti szöveget állítottunk 
össze s ezt a szöveget többszöri, lassú felolvasás után megkíséreltük le
íratni négy elemit végzett 21—23 esztendős földmíves- és iparosfiúkkal. 
Magát a szöveget nem iktatjuk ide, csak azokat a mondatokat, melyeket 
megváltoztattak, a változatokból is csak azokat, melyeket a 20 kísérleti 
személy nagyrészt egyformán alakított át.

. - > -

A népi szöveg:
Mikor mán nem vót dolog (vagy : 

munka után), hazament.
a) Kis piros arca vót. < :
b) Csak úgy nevetett az arca (vagy : 

a kisarca.)
Beszélni szeretnék vele, megláto

gatom.
a) Lehull a gyümölcs, ha megérett.
b) Érett gyümölcs lehullik a fáról.
Vasárnap ott leszek.
a) Beteg vótam, nem utazhattam.
b) Beteg vótam, azért nem me

hettem.

Felesleges szaporítani a példákat. Ezek voltak azok a változatok, 
melyek a felolvasott szöveghez legjobban simultak ; . a többi vagy el
ejtette e mondatokat, vagy teljesen átformálta s beleolvasztotta az 
előző, vagy a rákövetkező mondatba (pl. : Hogy osztán megbetegettem 
és el sem utazhattam, hát . . .). Az első példabeli határozó igenevet 
egyetlen egy kísérleti személy sem használta, az utolsó példa okhatározó
ját sem (hasonló szerkezetet csak egy használt : betegség okán). Olyan 
sem akadt, ki a második példa három jelzőjét leírta volna ilyen mondat
szerkezetben.

A kísérletben nem az volt a legérdekesebb, hogy mily biztonsággal 
kikerülték az irodalmi nyelv elemeit, hanem az, hogy következetesen 
más syntagmákkal operáltak, mint a köznyelvi mondatszerkezetek. 
Az pedig köztudomású, hogy syntagma-kombinációik, a népi retorika, 
milyen más, mint az irodalmi és a köznyelvi retorika. A «keretes beszéd» 
a bevezető figurák alkalmazása,2 stb. irodalmi analógiákra hamarább 
találnak a primitív népek költészetében,3 vagy a recitáló ősköltészetben, 
mint a mai irodalmi nyelvben.

A népnyelv jelentéstana is egyike a népnyelv felderítetlen területei
nek, annak ellenére, hogy az íratlan költészetben rendkívül gazdag anyag 
várja a kutatómunkát. I tt különösen az úgynevezett népetimológiák

1 Techert József : K is m agyar nyelvkönyv. B udapest, 1941.
2 Csűri B álin t : A nép beszédének retorikájához. MNy. X IX . 55—56.
3 Gazdag példa-anyaga okán i t t  m ég kell em lítenünk A. C. Boum an ta n u l

m ányait az afrikai négerek nyelvéről s E . C. P ienaar-ral átdolgozott k itűnő  
A frikaansé spraakkuns-ját. (2. kiad. Stellenbosch. 1925.)



vizsgálata ígér gazdag eredményt (v. ö. : keresztyén — keresztény). 
Általában : a jelentésátvitelnek azok az esetei, mikor az a nevek hason
lósága alapján történik. Meillet nagyjelentőségű jelentéstani rendszeré
nek1 a szociális körök érintkezéséről szóló részét a magyar mesterség
nyelvek jelentéstani problémáinak feldolgozásánál legalább olyan haszon
nal alkalmazhatja a kutatás, mint a par excellence nyelvtudományi 
jelentés-rendszereket.

Mindez azonban már a részletkutatás feladata s túlmessze visz ere
deti célkitűzésünktől. Célunk az volt, hogy a népnyelv fogalmát lehető
leg elválasszuk a köznyelv és az irodalmi nyelv fogalmától. Felosztásunk
ban az írásbeliség megléte vagy meg nem léte, illetve hatásfoka volt a 
választóvonal. E szerint a mai magyar nyelv, mely történeti fejlődés ered
ménye- s földrajzilag többé-kevésbbé elszigetelt nyelvjárási területekre 
oszlik, az idő és a tér kategóriáján kívül társadalmi szempontok szerint 
is tagolható. Van egy írott és egy íratlan magyar nyelv. Az írott magyar 
nyelv történeti fejlődése s nyelvjárási megoszlása nem egyezik teljesen 
az íratlan nyelv, népnyelv fejlődésével s megoszlásával, az írásbeliség 
természete s művelőinek társadalmi helyzete okán. Az írott nyelv a stati
kusabb, fejlődését illetőleg, az íratlan a dinamikusabb. Az írott nyelv 
fejlődését megköti az íráskép szuggesztív ereje, az irodalmi hagyomány, 
az íratlanét nem. Viszont az írott nyelv fejlődésében több szerepe van 
az individuális kezdeménynek, mint az íratlanban, mivel az irodalmi 
nyelv hagyománya tágabb körű, gazdagabb, több lehetőséget nyújtó 
s az újítást, változást megrögzítheti s az idővel maga is hagyománnyá 
válhat, míg az íratlan nyelv csak a közvetlen szóbeli hagyomány nyelv
kincséből él s csak az rögződik meg benne, amit az egész nyelvközösség 
elfogad. (A népnyelvben éppoly nehezen képzelhető el egy nyelvújítás
szerű jelenség, mint amilyen nehezen vihető keresztül az irodalmi nyelv
ben egy helyesírási reform . . .) Az írott nyelv fejlődésében több a tuda
tosság, a népnyelvben alig van tudatosság. Az írott nyelv fejlődésében a 
nyelvek keveredésének nagyobb a szerepe, az íratlanban kisebb, viszont 
mélyrehatóbb. Az írott nyelv hangrendszere a hagyományos helyesírás 
korlátái szerint rögzítődik, syntaxisát tudatos nyelvtani kategóriák 
emlékképe merevíti, ezért az írott nyelv nyelvjárási sajátságokban sze
gényebb a népnyelvnél.

Az írott magyar nyelv egy tudatos, statikus jellegű jelrendszer, 
mely vizuális emlékképekben él elsősorban s fejlődését az individuális 
kezdemény irányítja, a népnyelv öntudatlan, dinamikus jellegű jelrend
szer, mely elsősorban akusztikai és motorikus emlékképekben él s fejlő
dése kollektív. Amennyiben a népnyelv érintkezésbe kerül az írott nyelv
vel, öntudatlansága fokozatosan csökken, dinamikáját kiegyenlíti az 
írott nyelv statikus jellege, jelrendszere absztrahálódik, — azaz köz
nyelvvé válik. A népnyelvi közösség tagja individuális tagjává válik 
egy nagyobb nyelvi kollektívumnak : hagyományérzéke megnő, nyelv
alkotó ösztönössége csökken, nyelve gazdagabb lesz, de jellegtelenebb.

1 Com ment les m ots changent de sens? Année Sociologique. 9.
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A népnyelv és a köznyelv viszonya körülbelül az, ami a népművészeté 
és az iparművészeté.

Nagyon jól tudjuk, hogy mily merev az a séma, amit felvázoltunk, 
tudjuk, hogy nem egy pontja ebben a formában joggal vitatható.1 Az 
írott nyelv bizonyára nem válik el ily határozottan a köznyelvtől, sem 
pedig a népnyelvtől a valóságban. Egy azonban bizonyos : a magyar 
nyelvközösség irodalmi műveltségű tagjai másként írnak, mint ahogy 
egymásközt beszélnek s nem úgy beszélnek egymással, mint ahogy a 
néppel beszélnek. (Figyeljük csak meg az udvariasság nyelvét. Levélben : 
Fogadd, kedves barátom, őszinte nagyrebecsülésem kifejezését. Élőszó
ban (köznyelven) : Nagyon örültem János bátyám. (Népnyelven.) : 
Isten megáldja, Pista bácsi.) Az is bizonyos, hogy e tagozódásnak társa
dalmi okai vannak, mint ahogy annak is társadalmi okai vannak, hogy 
ma egyre inkább nő az írott nyelv hatóköre. Merev vázlatunk azért élezi 
ki ennyire a határokat, hogy figyelmeztessen annak szükségességére : 
ne csak mindig fizikai, lélektani, történeti és földrajzi feltételeit vizs
gáljuk a nyelvi változásoknak, hanem vessünk végre ügyet a nyelvalakulás 
szociális feltételeire is, E kérdések felvetése nemcsak a nyelvtudomány 
számára hozhat gazdag eredményeket, hanem a társadalomtudomány 
számára is, mert ne feledjük, hogy a nyelvben normatív erők rejlenek. 
A magyar nyelv rendszere nemcsak ősi műveltségünk emlékeit őrzi és 
élteti, hanem népünk erkölcsi alkatának is leggazdagabb kincsesbányája.

Vázlatunk nem újszerűségével kíván hatni : éppen a magyar nyelv- 
tudományi irodalomban feltárt gazdag anyag bősége indított arra, hogy 
e kérdést a köztudat emlékezetébe idézzük. Az a sok és sokféle adat és 
megjegyzés, ami eddig a nyelvtudományi kutatás mellékterméke volt, 
megérdemli, hogy rendszeres feldolgozás anyaga s további kutatómunka 

• kiindulópontja legyen.
Bóka László.

1 I t t  figyelm eztetjük az olvasót arra, hogy szándékosan elkerültük  a «költői 
nyelv» és az íro tt vagy irodalm i nyelv fogalm ának' azonosítását. Az íro tt nyelv 
b izonyára költő i alkotás eredm énye is, de ennek a kérdésnek tag lalása ezú tta l 
nem le tt volna helyénvaló.
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A MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET 
MÁRCIUSI ELŐADÁSSOROZATA:

A m agyarság és a szlávok.

Hagyományt követett a Magyarságtudományi Intézet, mikor az idén 
tavasszal is megrendezte a nagyközönséghez szóló előadássorozatát. Az 
előző évek sikereit a szakemberek jól összeválogatott sorának közre
működésén kívül a témák időszerűsége hozta. Népi műveltségünk fel
emeltetését, — hogy értelmiségi osztályainknak is vérévé válhasson, — 
a népi és úri műveltségjavak nagy távolságának áthidalását sohasem visel
ték még annyian a szívükön mint napjainkban : ilyen célok vezették 
az első előadássorozat szerkesztőit is. Erdélyre és népeire az 1940-es 
év örvendetes eseményei terelték a figyelmet : erről beszéltünk tavaly 
tavasszal. Ma Európa már hosszú ideje áll harcban egy hatalmas néppel, 
melynek államkerete századok óta. zár ja magába elszürkült, kicsiny 
nyelvtestvéreinket, de melynek rokonai földrészünk középső tájain, 
tőlünk északra és délre is tekintélyes erőt képviselnek, egy részükkel 
pedig régóta, esetleg a középkor vagy akár a honfoglalás idejétől élünk 
békésen együtt a Magyar Birodalomban. Róluk, a szláv okról és hozzánk 
való kapcsolataikról szóltak az idén munkatársaink. Megismertük 
kialakulásukat, egységeik külön-külön politikai, települési történetét, 
kulturális arculatát s az őket hozzánk fűző szálakat.

Programmunk a következő volt :
Kniezsa István: A szlávok őstörténete.
Zsirai Miklós: Oroszok és finnugorok.
F ügedi E r ik : A nyugati szláv néphatár története.
Lukinich Im re: Orosz-lengyel-ukrán történet.
Trócsányi Zoltán : Az orosz műveltség kialakulása.
D ivéky Adorján : Lengyelország történeti fejlődése.
Hadrovics László: A déli szláv népek kultúrája.
Gogolák Lajos: A pánszlávizmus.
Kniezsa István: Magyar-szláv nyelvi érintkezések.
Hadrovics László: Magyar-szláv irodalmi érintkezések
Gunda Bél a : Magyar-szláv néprajzi kapcsolatok.
Thim József: A horvátok és a hazai szerbség a magyar történetben.
Gogolák Lajos : A szlovák és ruszin nemzetiség története.

Az előadások rövidesen könyvalakban is meg fognak jelenni.
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EGY MAGYAR HUMANISTA: VÁRADI PÉTER.

A régi humanista szemléletet Wallaszky fogalmazta meg elsőnek. 
Ez a magyar humanizmust Mátyás király személyéhez kötötte és ural
kodásának idejére korlátozta. Újabb, modernebb felkészültségű tudó
sok a régi határokat mind az Anjouk, mind pedig a Jagellók felé messze 
kitolták. Mátyás-kori humanizmusunk ragyogását ez a kiszélesítés nem
hogy letompította, jelentőségét lecsökkentette volna, hanem még gaz
dagította, mert annak távlatot adott. Egyre tisztábban látjuk azok
nak a belső erőknek az útját, amelyek a kereszténység felvételével a 
keresztény latin kultúrába bekapcsolódott magyarság lelkében az itáliai 
egyetemek kezdeményezésére a lovagkoron keresztül az egyházi művelt
ség talaján, a Hunyadiak alatt a királyi kancelláriábban szöktek szárba. 
Majd a Jagellók korában, ha nem is emelkedtek, de legalább mégjobban 
kiszélesedtek, alászállottak, és mindegyre szélesebb rétegeknek lettek 
sajátjává. A mohácsi vész után pedig kettéválva, erősen átszíneződve 
egyrészt a protestantizmusba hajoltak át, másrészt meg az új erőre 
kapó katolikus restaurációnak lettek fegyvertársaivá.1

E tághorizontú humanizmus-kutatásnak gyújtópontjában ma is 
Mátyás kora áll. Ide futnak össze a szálak, hogy megszőjék a magyar 
humanizmus színekben gazdag szőttesét, és innét, mint erőforrásból 
szaladnak széjjel, hogy a barokk nagy szintézisében adjanak újra talál
kát. Nem is csoda, hogy a Mátyás-kori humanizmus jelentette és jelenti 
ma is számunkra a humanizmust, annak beteljesedését.

Valamely szellemi áramlat természeténél fogva alig zárható dátu
mok sorompói közé. A rákövetkező korok nemzedékeinek tudatában

1 W a l la s z k y ,  P a u l u s : Tentam en historiae litte raru m  sub rege gloriosissimo 
M ath ia Corvino de H unyad in  H ungária . Lipsiae, 1796. Á b e l  J e n ő : M agyar hum anis
tá k  és a  dunai tudós társaság. B udapest, 1880. (Értekezések a M. Tud. Akadém ia 
nyelv- és széptudom ányi osztálya köréből. V III. k. 8. sz.) H u s z t i  J ó z s e f :  Janus 
Pannonius. Pécs, 1931. H o r v á th  J á n o s :  Az irodalm i m űveltség megoszlása. M agyar 
hum anizm us. Budapest, 1935. (A M agyar Szemle Könyvei X II.) K a r d o s  T i b o r : 
A m agyar hum anizm us kezdetei. Pannonia I. (1935.) 340— 355. 1., és II. (1936.) 
29— 7 8 .1. U*. a. : Che cosa fu l ’um anesim o ungherese? Rom a, 1937. — XV. U. a . : 
P er la filológia um anistica. Helicon. (Revue in ternationale des problém es généraux 
de la litte ra tu re .) I. (1938.) p. 119— *33- U. a . : D eákm űveltség és m agyar 
renaissance. Századok 1938 : 295— 338. 1., és 449— 491. 1. U. a. : A datok a  m agyar 
irodalm i barokk keletkezéséhez. M agyarságtudom ány I. (1942.) 1. sz., 63— 93. 1. 
V á r a d y ,  E m e r i c o : I prim i co n ta tti dell’Ungheria coU’umanesimo italiano. R om ana 
(R ivista degli Is ti tu t i  di C ultura Ita lian a  a ll’Estero) II. (1938) P- 428— 433.
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ahhoz a korszelethez lokalizálódik, amelyben vitalitását oly mértékben 
képes kifejteni, hogy az általa magasra emelt és fémjelzett eszmék testet 
öltenek, a mindennapi élet valóságává válnak. így éppen Mátyás korában 
élt az a három humanista, akik az átlagból, a közepesek közül kiemel
kedve az ideált megtestesítik, és így rajtuk keresztül a magyar huma
nizmus szintézise megtalálható : maga Mátyás király, Janus Pannonius 
és Váradi Péter. Az út hozzájuk Vitéz Jánoson keresztül vezet.

Mátyásban ér a magyar humanista princeps eszméje a legmaga
sabbra. Uralma a magyar erő, hatalom és kultúra virágbaborulása. Meg- 
szilárdíva országának középeurópai helyzetét Európa egyik vezető 
államává emeli, és nem kisebb álmokat dajkál, mint hogy fejére császári 
koronát tegyen. Ezt talán a körülmények miatt sem érhette volna el, 
de nem is volt ideje rá, mert a «secundus Attila», ahogy a humanisták 
nevezték, meghalt, miután Bécs elfoglalásával megtette az első lépé
seket a császári korona felé.1

Életével tragikusan fonódik össze másik két humanistánk élete. 
Mindketten összeütköznek vele, és ez a magasabb szempontokat néző 
humanista princeps keresztül gázol rajtuk, mint ahogyan közös nagy 
ősüknek, Vitéz Jánosnak sem kegyelmezett. Janus Pannoniusban a 
magyar humanista költészet ért delelőjére ; a magyarság vele kért 
és kapott először helyet, tiszteletet Európa költészetében, itthon meg 
példa, követendő mintakép lett1 2 Váradi Péterben pedig az igazi, töké
letes humanista emberideál valósult meg, amelyet Marsilio Ficino pla
tonizmusa akart kialakítani, és amelyet két szóban lehetne összefoglalni: 
«docta pietas».

Mint minden emberi élet, Váradi Péteré is lassan alakuló, fejlődő, 
útja nem mindig egyenesvonalú Színezi a szülői ház, a környezet, a 
stúdiumai, rányomja bélyegét a korszellem, felkapja szekerére Fortuna, 
hogy a beérkezés előtt ejtse el. Ámde a Providentia divina őrködik 
felette, és a szenvedés is csak arra szolgál, hogy az erőset még erősebbé 
tegye, a tisztát a reáhulló portól megtisztítsa, az eszmények felé el- 
indulót az eszményhez még közelebb vigye. Dolgozatom célja az, hogy 
humanizmusunknak ezt az igen, rokonszenves alakját végigkísérjük a 
humanista emberideál felé vivő útján.3

1 M átyásról a szám talan  könyv és tan u lm án y  közül Hóman— Szekfü: 
M agyar tö rtén e t II. (2. kiadás) 467— 563. 1. Kardos Tibor: M átyás k irá ly  és a 
hum anizm us. K ülönlenyom at a «Mátyás K irály  E m lékkönyvéből. U. a. : M attia  
Corvino re um anista . (E stra tto  da  L a R inascita . IV. 1941— X IX .)

2 H uszti József i. m.
3 Ehhez leggazdagabb forrásul k ia d o tt levélgyüjtem énye szolgál ; Wagner, 

Carolus: P e tr i de W arda archiepiscopi Colocensis epistolae. Posoniae et Cassoviae 
1776. (A továbbiakban  Ep.-nek rövidítem .) Számos é le tra jza  van. Natalis Archi- 
episcopatus M etropolitanae Colocensis et Batsiensis ecclesiarum canonice u n ita 
rum . Budae, 1746. p. 112— 118. Katona, Stephanus: H isto ria  m etropolitanae 
Colocensis Ecclesiae. Colocae 1800. M árton M átyás: V áradi P é te r kalocsai érsek 
élete. Budapest, 1883. Legalaposabb Fraknói V ilm os: V árad i P éter kalocsai érsek 
élete. Századok, 1883. 489— 514., 729— 749., 825— 843. 1. E z t veszik azóta aJapul, 
így Évdujhelyi M enyhért: A kalocsai érsekség a renaissance-korban. Zenta, 1899. 
69— 98. 1. Vele, m in t hum anistával Fraknói csak mellékesen foglalkozik (i. m.
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Várad
Az ezernégyszáznegyvenes évek vége felé, vagy az- ötvenes évek 

elején született Váradon. Apja Váradi Imre, anyja Margit. Három test
véréről tudunk : Pálról, a későbbi erdélyi prépostról; Mátéról, aki 
világi pályán haladva 1509-ben temesi alispán, és Lászlóról; ez azon
ban korán meghalhatott.1 Apja nemességéről, foglalkozásáról, társa
dalmi és vagyoni körülményeiről nincsenek adataink, feltéve ha nem 
azonos azzal a Váradi Imrével, aki 1492-ben a nagymihályi templom 
harangját öntötte.2 S valószínű is, hogy családja nem volt teljesen föld
höz ragadt, hanem jobbmódu familia, mert Mátét nem papnak szán
ták; — ez volt a középkorban a társadalmi felemelkedésnek egyetlen 
útja — hanem otthon maradt, hogy a családfát fenntartsa. A család 
rokonságban állhatott Vitéz Jánossal, mert mind a feltűnő gondoskodás,

835— 840. 1.). Ilyen szempontú önálló mű m indeddig még nagyobb lélekzetű 
tanu lm ány  form ájában sem je len t meg. H uszti József nagy tanu lm ánya h ív ja  fel 
rá  a  figyelmet (P la ton ista törekvések M átyás k irály  udvarában. M inerva I I I .  
(1924) 212— 214. 1. e t passim), am elyben a m agyar p la ton is ta  kapcsolatok k u ta 
tá sa  során V áradival is foglalkozik. Ugyancsak ő m u ta t rá, hogy m ennyire esedé
kes feldolgozása. «Di P ietro  V áradi come um anista , sappiam o poco piú del semplice 
nome.» (Lettere inedite di Giorgio V alagussa a Janus Pannonius. E . Ph. K. 1935 
256. 1.) M ár erősebben kiemeli Kardos Tibor: Reneszánsz királyfiak neveltetése' 
(Apollo-K önyvtár 3.) 17— 18. 1. Horváth János i. m. 168— 170. 1. Várady, Em ericor  
L a le tte ra tu ra  ita liana e sua influenza in Ungheria. vol. I. S toria. Rom a, 1934— X II. 
p. 92-—94. M int bibliofilt Hoffm ann Edith  tá rgya lja  : Régi m agyar bibliofilek. 
H . n. 1929. 131— 135.1. Bolognai kapcsolataival foglalkozik Gerézdi R ábán: Bologna 
és a m agyar hum anizm us. Irodalom történet 1940. 150— 152. 1., és Révész M ária :  
N éhány a d a t Philippus Beroaldus m aior m agyar összeköttetéseihez. E. Ph. K . 
1941. 164— 165. 1.

1 V áradi P éter 1450 körül szü lethete tt, m ert fogsága idején az őt m enteni 
akaró  pápai követ «iuvenis»-voltával m entegeti M átyás e lő tt az érsek h ibá it. 
(Fraknói i. m. 491. 1. 1. jegyzet.) Verino pedig itá lia i tanu lm ányait gyerekkorára 
teszi. (Irodalom történeti emlékek. B udapest, 1890. 347. 1.) 1490. augusztus 7-én 
P ál sajátkezűleg  ír ta  be valam ennyiüket a Szentlélek T ársu la t anyakönyvébe : 
«Item in tra ru n t in eandem  confraternitatem  supradictam  sancti Spiritus: Em ericus 
de Varadino, M argarita eius m ater e t pater ac fratres carnales ipsius reveren
dissim i dom ini Archiepiscopi praenom inati, videlicet reverendus p a ter dominus 
Paulus Em erici pro thonotarius Apostolicus, necnon magnificus dom inus M attheus 
e t Ladislaus d ic ti dom ini Archiepiscopi fratres e tiam  m ortu i de ipsa progenie». 
(Liber confrate rn itatis sancti Spiritus de Urbe. 1446— 1523. Budapest, 1889. p. xo.— 
M onum enta V aticana I. 5.) Az etiam  elől hiányzik a vessző, m ért M áté még 1509-ben 
is él. Ügy látszik, még többen vo ltak  testvérek, de azok elhaltak. Az apa nevét 
tu d v a  m ost m ár teljesen bizonyos, hogy nem a híres Várday-nemzetségből szár
m azott. B á ty já t a források többhelyü tt Érsek M áténak hívják, ez azonban későbbi 
elnevezés és V áradi P éter érseki m éltóságára megy vissza. Budán 1504-ben kelt 
oklevélben így ta lá lható  : «Mathaeus Érsek de Adorján». (Pray : Specimen h ie ra r
chiáé H ungaricae. Posonii e t Cassoviae 1779. p. 78.) Az Adorján  név o ttlevő b ir 
to k á ra  u ta l. P ray tó l kerü lt á t H orányihoz (Nova Memoria H ungarorum  I. P estin i 
1792. p. 18), ak i A dorján Péternek nevezi V á ra d i t ; és a Memoriae Consecrationis 
Basilicae Strigoniensis c. k iadványba (1856. p. 133), ahol Petrus A dorian de V ara
dino néven ta lálható .

2 B uny itay  Vince : A várad i püspökség tö rténete . N agyvárad, 1883— 84. 
I I I .  140. 1., ak i szerint «a szintén v árad i szárm azású P éter kalocsai érsekkel egy 
családból szárm azhatott».
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mellyel Váradi Pétert elhalmozta, mind pedig címerük alkatrészeinek — 
liliom és két csillag — hasonlósága erre utalnak.1

Gyermekkorát szülőhelyén töltötte. A lehető legjobb hely egy 
jövendő humanista számára. Az egyes városrészek neve : Bolonya, 
Pádua, Velence. Mindenfelé meglátszik még a kiváló olasz-származású 
püspökök kezenyoma és művészi ízlése. Másrészt pedig ott lebeg a város 
felett a genius loci, mely sajátosan szent és magyar : Szent László és 
a szent királyok szelleme. A búcsújáró magyarok ezrei, közöttük még 
királyok is, zarándokoltak és zarándokolnak ide a város Pátrónusa, 
a nagy lovagkirály sírjához. Itt valóban összeölelkezett a szent magyar
ság a haladó, az új idők vágyait és művészi törekvéseit legtisztábban 
magában foglaló itáliai szellemmel. Ebből az ölelkezésből született meg 
az eszményi magyar humanizmus.1 2

Annyi év után, 1495-ben Kálmáncsehi Domokos váradi püspökhöz 
írt levelében, túl életének sok szenvedésén, meleg szeretetteb méla rezig- 
nációval fordul vissza bácsi rezidenciájából, ahol a kiszáradt Masztonga 
partján békák kuruttyolnak, messzi gyermekkora Váradjához ; Szent 
László fürdőjéhez, amelyben «adhuc puer» annyit fürdött, és Szent 
Lászlóhoz, akit mindvégig patronusaként tisztel.3

A «boldog» Várad éppen ekkor élte aranykorát. Püspöke, Vitéz 
János, humanista centrummá emelte. Püspöki palotája humanista 
barátainak volt gyülekezőhelye, valahányszor Váradon tartózkodott. Itt 
vitatkoztak filozófiai problémákról; a gazdag könyvtár nyújtott keretet 
és anyagot vitáikhoz. Miklós modrusi püspök, aki 1463-ban Vitéznél 
vendégeskedett Váradon, lelkendezve emlegeti azt a telet, amelyet a 
váradi püspöki palota gazdag könyvtárában annyi tudós férfi között 
vitatkozva töltött el.4

Ahol a püspök ilyen kiváló humanista, ott a káptalan sincs el
maradva, hiszen ezek közül kerültek ki azok az «igen tudós» férfiak, 
akiket a modrusi püspök emlegetett. Vitéz János védenceit és külföldi 
egyetemeken neveltetett rokonait ülteti be a nem éppen megvetendő 
javadalmu stallumokba. Ezek közül unokaöccse, Janus Pannonius a 
leghíresebb, aki 1458—59-ben itt is tartózkodott. Innen futott ki a 
szánja, mikor 1459 telén püspökségének elfoglalására menve, Váradtól 
búcsúzva, egyik legszebb költeményét írta. Az ő lelkében is ugyanúgy

1 Bottka Tivadar: P éter kalocsai érsek pecsétje. Századok 1870. 330. 1. 
Fraknói i. m. 490. 1.

2 V árad olasz telepeseire és városrészeire vonatkozólag B unyitay Vince: 
A várad i káp ta lan  legrégibb s ta tú tu m ai. N agyvárad, 1886. 31., 33. 1. —  B anfi, 
Florio: Salve, V aradino Felice!. . . Corvina. R asegna italo-ungherese. 1940— X IX . 
p. 825— 844.

3 Ep. 96. p. 185— 186.
4 Vitéz várad i püspökségéről Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergom i érsek 

élete. B udapest, 1879. 147— 166. 1. — B unyitay  i. m . I. 269— 293. 1. K önyvtáráról 
H offm ann Edith  i. m. 56-—68. 1. Miklós m odrusi püspök megemlékezése : «quam 
apud  te  V aradini cum plurim is v iris doctissim is in  bibliotheca illa  tu a  dignissim a 
in te r innum era clarissim orum  virorum  volum ina saepius iocundissim am  amoenis- 
sim am que transegimus». Ábel J e n ő : Adalékok a hum anizm us történetéhez. B uda
pest, 1880. 168. 1.
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megmozdul a honvágy, és verse fölött ugyanaz a hangulat lebeg, mint 
később az öregedő Váradi levelében.1 Szintén a káptalan.tagja Polánkai 
Bereck, aki Vitéz egyik kódexének másolását itt fejezte be 1455-ben.1 2

A humanista püspöknek természetszerűleg egyik legfőbb gondja a 
káptalani iskola, amely a kancellária mellett az új szellemet kezdő fokon 
hintette szét. Vezetője, az olvasókanonok, egyben a hiteleshely feje, 
tehát hasonló képzettséget kívántak meg tőle, mint a kancelláriában, 
amellyel az olvasó-kanonokoknak gyakran szoros relációjuk is volt. 
Matucsinai Gábor, a későbbi főkancellár, megelőzően budai lector. 
Keszthölczi Mihály pedig, akinek a Janus Pannonius-kultuszban elfog
lalt szerepéről még szó lesz, a kancelláriából került vissza Esztergomba 
olvasó-kanonoknak.3 Ahogy a püspökségek és káptalanok egyre jobban 
megtelítődnek az új szellemmel, úgy színesednek és jönnek egyre inkább 
életközeibe a klasszikusok textusai a tanulók kezén. Középkori káp
talani iskoláink lépést tartottak a külföldiekkel, s padjaikból a magyar 
diákok szintén humanisztikus színezetű műveltséggel kerültek ki.4 
E téren Vitéz káptalani iskolája sem vallhatott szégyent. Fejlettségét 
bizonyítja, hogy az iskola mellett a szegény tanulók számára tápintézet 
állott, amelyet Vépi Péter alapított. 1451-ben Franciaországból hozat 
karnagyot ; a a káptalani iskolában ez tanítja a «musica»-t .5 Valószínű, 
hogy Váradi Péter, aki Guti Péter olvasó-kanonoksága idején volt «puer 
scolasticus», Vitéz prózájával és Janus Pannonius verseivel, amelyek 
egy életen át elkísérték, már itt megismerkedett. Vitéz 1455 március 
22-én Német-újhelyen tartott nagy beszédjének a müncheni kódexben 
megőrzött másolata iskolai használatra is került ; ezt annak oldal
jegyzetei igazolják, amelyek retorikai szabályok szerint való elemzést 
tüntetnek fel.6 Másrészt Ivanics Páltól — váradi kanonok és kancelláriai 
hivatalnok — összegyűjtött leveleskönyve alig hiányozhatott az iskolai 
olvasmányok sorából.

Ebben az egyházias és az új szellemtől átitatott légkörben nevel
kedett és tanult Váradi Péter. Itt szívta magába mély vallásosságát, 
itt találkozott először a kibontakozó magyar humanizmussal, és ez a két 
látszólag diszparát elem élete vége felé, kiszabadulása után, a legtöké
letesebb összhangra talál benne. A követendő mintakép — tudva, vagy 
nem tudva — mindvégig Vitéz János ; a nyílt, meg nem alkuvó magyar 
jellem, az egyházias, papi érzület és a bonae artes felé forduló meleg

1 H uszti i. m. 19. 1. B unyitay  i. m. II. 138. 1.
2 Fraknói: V itéz János könyvtára . M agyar Könyvszemle 1878. 17— 18. 1.
3 Keszthölczi M ihályról Kollányi Ferenc: Esztergom i kanonokok 1100— 1900. 

Esztergom , 1900. 109. 1.
‘Kardos Tibor: Középkori ku ltú ra , középkori költészet. A m agyar irodalom  

keletkezése. B udapest, 1941. (A M agyar Történelm i T ársu la t Könyvei V II.)
231— 232. 1 .

6 A várad i káp ta lan i iskolára B unyitay  i. m . 141. 1. Békeji Rémig: A k áp 
ta lan i iskolák tö rténete M agyarországon 1540-ig. B udapest, 1910. 145— 147. 1. 
F rancia P éter váradi zenészről Pray  i. m. II . p. 181.

6 Fraknói Vilmos: Zrednai Vitéz János nagyváradi püspök po litikai beszédei 
és Aeneas Sylvius Piccolomini Vitéz Jánoshoz in téze tt levelei. (1453— 57.) B uda
pest, 1878. 8— 9. 1 .
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érdeklődés mind az ő alakját idézik. Ö figyel fel a káptalani iskolában 
tehetségével kitűnő Váradi Péterre, s mint Bonfini megjegyzi, «inter 
pueros suos diligenter educarit». Később sem veszi le róla kezét. Mikor 
1465 tavaszán esztergomi érsek lesz, esztergomi kanonoki stallumba 
ülteti és saját költségén a bolognai egyetemre küldi.1

Bologna
Most valóban tág horizont nyílt meg előtte. Váradon kapott mű

veltsége itt kiszélesedhetett, gazdagodhatott. Ez az ősi egyetem másfél 
évtizeddel előbb ujult meg, és sarkig tárta kapuit az új szellem előtt. 
Bessarion bíborost, akinek neve a platonizmus Nyugaton való elterje
désével összeforrott, V. Miklós pápa 1450-ben megbízza a város kor
mányzásával. Az ő ötéves kormányzósága az egyetem fejlődésében és 
modernizálásában nagyjelentőségű volt. Üj épületeket emel, új, neves 
humanista tanárokat hív meg, új kathedrákat létesít. Különösen a 
humanisztikus kathedrák megerősítésére fordít gondot, ezért emeli 
kiváltképp a szabad művészetek tanárainak fizetését, egyszersmind sza
bályozza is működésüket.1 2

Váradi Péter hosszabb időt töltött az egyetemen. A «magister» 
cím nem nyújt elég fogódzót annak megállapítására, hogy mit hallga
tott. Bonfini értesítése — «optimarum artium studiis excolendum cura
vit», — Janus Pannonius verseinek összegyűjtése, kitűnő stílusa, vala
mint a személyével kapcsolatban állandóan hangoztatott «eloquentia» 
kifejezés a «bonae artes» stúdiumaival, a retorikával és poétikával való 
komolyabb foglalkozás felé utalnak. A kancelláriában elfoglalt szerepe 
és hivatala pedig a jogtudományban való jártasságot is feltételezi.3

Bolognában a Bessarion bíboros által erősen pártfogolt «artes» 
ekkor magas színvonalon állottak. A tanárok platonista érdeklődését 
mi sem mutatja jobban, mint hogy a híres Niccoló Perotti (1450—1455) 
Bessarion oldalán a Trapesunzióval folytatott Platon-Aristoteles-vitába

1 B on fin i:  Rerum Ungaricarum decades IV cum dimidia. Ed. VI. Viennae 
Austriae 1744. «Accedebat litterarum studia, quibus in Italia diu operam dederat ; 
hic enim, ab ineunte pueritia, Johanni Vitezio, Varadiensi tunc episcopo usque 
adeo placuit, prae ingenii dexteritate, optimaque indole, ut diligenter inter pueros 
suos educarit : ac Strigoniensem hic Archiepiscopatum evectus, canonicatu, haud 
quamquam inhonesto, donarit : propria quoque impensa Bononiae, optimarum  
artium studiis excolendum curavit». (Decas IV. lib. 6.)

2 Baptistae Platinae Cremonensis Panegyricus in laudem D. B essarionis.. . 
Migne P. L. CLXI. coi. 109. Pastor, L . : Geschichte der Päpste. Freiburg, 1886. I. 
S. 320. 1. Zaccagnini, Guido: Storia dello Studio di Bologna durante il rinascimento. 
Génévé, 1930. p. 40— 50. D ’Irsay, Stephen: Histoire des universités fran^aises et 
étrangéres des origines a nos jours. Paris, 1933. I. p. 237— 238. Platonista jelentő
ségére még H uszti:  Magyar platonisták. . . 165— 167. 1.

3 B onfin i i. h. Ugolino Verino (Irodalomtörténeti emlékek. Budapest, 1890. 
II- 347- 1.) is megerősíti Bonfini állítását :

. . . Italiae edoctus puerilibus annis 
Attica novisti nostraque verba, Petre.

Jogi jártasságára utal Angelus péterváradi gubernátorhoz írt levele : «Libenter 
videremus, si ostendere nobis potestis in omnibus libris juris Pontificii, ad sim pli
cem delationem debere aliquem convinci, vel aggravari». Ep. 79. p. 149.

3 1 0



is beleszól. Híresebb tanárok még : Galeotto Marzio, Lodovico Carbone 
(1465—1466), és a poeta laureatus Francesco da Parma (1467—1478), 
akinél Filippo Beroaldo is tanult ekkoriban.1

A jog professzorai most is híresek ugyan, de mélységben már nem 
vetekedhetnek a régebbi bolognai jogászokkal. Diplomáciai szolgálato
kat vállalnak, és körükben is feltűnő a humanizmus térfoglalása. Váradi 
ottartózkodása idején a humanista Bornio da Sala, Andrea Barbazza, 
Antonio da Pratovecchio, Alessandro Tartagni da Imola és Lodovico 
Bolognini a legkapósabbak.1 2 Az ekkoriban ott tanuló magyarok dokto
rátusain is szerepel néhány híres tanár, így 1465 végén Bakócz Tamásén 
Vincenzo Paleotti, Bajoni Istvánén pedig Bartolomeo Lambertini, 
Caspare Calderini és Giovanni da Sala, aki később is gyakran előfordul, 
ami a magyar diákok közti népszerűségét mutatja.3

Padua mellett Bologna ekkor kezd megint előtérbe kerülni, hogy a 
század végére szinte egyeduralmat vívjon ki magának. Mátyás király 
számos főpapja, diplomatája és kancelláriai tisztviselője került ki innen, 
ifjú Vitéz Jánost is nagybátyja, a váradi püspök küldte ide, ahol Galeotto 
vezetése mellett kezdte meg tanulmányait. 1463—1465 között tanul itt. 
1465 december 31-én doktorál az egyetemi ifjúság rektora, Váradi 
későbbi nagy vetélytársa, Bakócz Tamás. 1467-ben pedig az átutazó 
királyi követ, Bajoni István, aki később — mint ez Váradi levelezésé
ből kitűnik — ennek baráti köréhez tartozik. Hasonlóképpen itt végez
hette tanulmányait Galeotto tanítványaként Báthori Miklós váci püspök, 
Váradi Péter platonista társa.4

Doktorált-e Váradi Péter, avagy nem, eldönteni adatok híjján nem 
lehet. A magisteri cím nem sokat mond, mert Bakócz Tamás, akinek 
pedig doktorátusáról tudunk, szintén ezt használta.

Buda.
Várday István biboros, kalocsai érsek Halála után Vitéz János, ki 

eddig is viselte a summus et secretarius cancellarius címet, most tény
legesen átveszi a kancellária vezetését. Nem hosszú időre, mert kegy- 
vesztett lesz, és ugyanannak az évnek második felében már Gábor 
kalocsai érsek vezeti a kancelláriát. Tehát 1471 az utolsó terminus,

4
1 Perottiról Corradi, A .:  Notizie sui professori di latinitá nello Studio di 

Bologna. (Documenti e Studi pubblicati per cura della R. Deputazione di Storia 
patria per le provincie di Romagna. II.) p. 452— 456. A többiekről Zaccagnini i. m. 
p. 117— 118.

2 Sorbelli, Albano: Storia della Universita di Bologna. Bologna, 1940. I. 
p. 2.37— 239. Zaccagnini i. m. p. 88— 103.

3 Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyar tanulók anyakönyve és 
iratai. 1221— 1864. (Olaszországi Magyar Emlékek. Közrebocsátja a Római 
Magyar Történeti Intézet. III.) Budapest, 1941- 47- és 51. 1.

1 Veress i. m. 46— 5 1 .1. Ifjú Vitézről Galeottus M artius N arnensis: De egregie 
sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae ad ducem Johannem eius filium 
liber. Ed. Ladislaus Juhász. Lipsiae 1934. (Bibliotheca Scriptorum Medii Resen- 
tisque Aevorum.) c. 27. Báthori Miklósról ugyanott c. 31. Talán barátságuk is 
innen datálódik. Báthoriról írja V áradi: «cum quo ab annis teneris imbibita nobis 
amicitia, et familiaritas existit». Ep. 114. p. 216.
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amikor Vitéz pártfogoltjai és rokonai — így Váradi Péter is — a kan
celláriába még minden nehézség nélkül bekerülhettek.

Váradi Péter mint írnok kezdte, de már 1474 második felében 
királyi titkárként tűnik fel. A kancelláriában mind életére, mind pedig 
humanista szellemének kialakulására döntő jelentőségű esztendőke t 
töltött.1

Az egész magyar humanizmus gyökerében kancelláriai humanizmus 
volt és az is maradt. Az Árpádok korától kezdve itt gyülekeztek a leg
kiválóbb külföldi egyetemeken végzett papjaink. Náluk az erős, főképp 
Bolognában szerzett jogi műveltség nyújt érintkezési felületet az ébre
dező humanizmus felé. A latin írásbeliség, — ők szerkesztették a királyi 
okleveleket és diplomáciai iratokat — már a külföldi kancelláriák hasonló 
nemű termékeinek ismereténél fogva is, itt emelkedett a legmagasabbra 
és tartott lépést azokkal. Másrészt a magyar múlt számontartása, amely 
a történelmi tudatot ébresztette, hasonlóképpen a kancelláriára vezet
hető vissza. Tagjai közé tartoztak krónikaíróink is.

Kancelláriánk Vitéz Jánossal lépett bele a szorosabban vett huma
nista irodalomba. Ö emeli — akár Coluccio Salutati Firenzében — a kan
celláriai stílust irodalmi színvonalra. Leveleit Ivanich Pál kancelláriai 
tisztviselő gyűjti össze, és ezzel megszületik az első humanista foganású 
levelesgyüjteményünk, amely stílust teremt, minta lesz a kancellária 
levélírói számára.1 2

Vitéz János, és így közvetve a kancellária, nem elégszik már meg 
a jogi képzettséggel, hanem kaput nyit a szorosabban vett humanista 
műveltség előtt. Ezért küldi unokaöccsét, Janus Pannoniust, először 
Guarinohoz Ferrarába, s csak azután Paduába, hogy a jogot is elvégezze. 
Tudatosan neveli az utánpótlást, és a kancelláriát humanista képzett
ségű rokonaival és védenceivel tölti meg. Aeneas Silvio Piccolomini is

1 Szentpétery Im re: Magyar oklevéltan. A magyar történettudom ány kézi
könyve. II. 3. Budapest, 1930. 167. 1. Szilágyi Loránd: A magyar királyi kancel
lária szerepe az államkormányzatban 1458— 1526. Budapest, 1930. 7— 8. 1. Mátyás 
király éreztette haragját Vitéz János rokonaival szemben is ; lásd Galeotto i. m. 
c. 27. A kancelláriában már bent levő Vitéz-pártíogoltakkal azonban, így például 
Handó Györggyel, nem. P ulszky Ferenc: Bisticci Vespasiano Janus Pannoniusról 
és György kalocsai érsekről. Budapesti Szemle 1873. 286. 1. Hogy Váradi korán 
került be a kancelláriába, bizonyítja Mátyás 1840. júiius 27-én kelt adomány
levele, amelyben Váradi Péterrel és Dóczi Orbánról azt állítja, hogy a kancel
láriában szolgálnak «ferme ab adolescencie ipsorum gradibus». Orsz. Levtár Dl. 
18,391. A királyi kancelláriába kerül be írnoknak. L. B o n fin i:  «Mox animi m agni
tudine praestaret, inter scribas insinuatos, cum Matthiae serviret ab epistolis, 
usque adeo placuit. . .» Decas IV. lib. 6. Hogy jóval feltűnésének dátuma előtt 
már bent volt a kancelláriában, az is bizonyítja, hogy már 1474-ben szolgálata 
jutalmául megkapta a királyi kegyuraság alá tartozó Szent Istvánról nevezett 
szentjobbi apátságot és erről IV. Sixtus 1474. október 15-én megerősítő levelet 
adott Petrus Emerici kalotai főesperesnek, ki nem más, mint Váradi Péter. (Tör
ténelmi Tár 1890. 10. 1. Décsényi Gyula: Olaszországi történelmi kutatások. Szá
zadok 1893. I27 - 1- Sörös Pongrác: Az elenyészett bencés apátságok. A Pannon
halmi Szent Benedek Rend Története X II. b. Budapest, 1915. 146. 1.)

2 A kancelláriai humanizmusra ld. Kardos T ibor: Stílustanulmányok Mátyás 
király kancelláriájából. Közlemények a Pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Könyv
tárából. 22. szám. 1933. október. 1— 27. 1.
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Magyarországba küldi a humanistákat, ha kancelláriában akarnak el
helyezkedni. I tt dolgozik a Guarino-tanítvány Kosztolányi György, hu
manista nevén Polycarpus ; az «artium et iuris doctor» Handó György, 
a nagy bibliofil; 1464-ben pedig Janus Pannonius is.1

Mátyás még uralkodása elején kancelláriai reformokat hajt végre. 
Mindjobban elkülönül a kis-kancellária ügyköre a nagyétól, amelyet 
egyszerűen kancelláriának neveznek. Megindul a bürokratizálódás ; a 
hetvenes években kezd erősebben mutatkozni, s ettől kezdve egyenes a 
fejlődés iránya a «hivatal» felé.

A kancelláriai foglalkozás természeténél fogva magával hoz bizo
nyos fokú felvilágosodást. Nem kell ezen feltétlenül rosszat értenünk. 
Az alap most is az egyházi, papi műveltség. A vezetők, a főkancellárok, 
papok. Az ott dolgozók nagy része azonban nem felszentelt pap, hanem 
csak «clericus». Itt ugyanis nem a papi, egyházi ténykedéseken van a 
hangsúly, hanem a képzettség és egyéni rátermettség számít. Az alsóbb 
néposztályból feltörekvő tehetséges elemeknek egyedül ez az út állott 
nyitva az érvényesülés felé. Másrészt kancelláriai és diplomáciai szol
gálatok jutalmazására az egyházi javadalmak mutatkoztak a legalkal
masabbaknak. Ezek birtokbavételéhez pedig az egyház nem követelt 
többet, mint a kisebb rendek felvételét. Ha pedig püspökséget, vagy 
érsekséget adományozott, akkor a püspökké-szentelés előtt a javadalom 
birtokosát pappá szentelték. A kancelláriában dolgozó Backensloer 
János csak subdiaconus, 1470-ben pedig mind az alkancellár, Matucsinai 
Gábor, mint Karai László csak cléricusok. Váradi Péter is csak akkor 
szenteltette magát pappá, mikor a kalocsai érsekséget megkapta.1 2

Itt az országnak és a királynak tett szolgálatok megelőzik az egy
házi érdemeket, a papi buzgalmat. Mikor Mátyás főkancellárjának, 
Várday Istvánnak bibornokká való kinevezését kéri, a megokolásban 
azt mondja, hogy van ugyan egy bibornoka, Széchy Dénes, de az inkább 
az egyházi dolgokban jártas, mint a közügyek terén. Sándor, telki apát 
részére, hogy még két javadalmat elfogadhasson és a nagyobb egyházi 
rendeket fölvehesse, ezzel a megokolással nyújtanak be suplicatiót 
1470-ben : «éveken át állandóan az ország közügyeivel foglalták le . . .» 
Legjobban rávilágít a laicizálódásra egy Mátyás király nevében írt 
levél. Ebben Mátyás a diplomáciai tárgyalásról hazatérő Vitézt, aki a 
nagyhetet szándékozná megülni, magához hivatja : «az isteni szolgá-

1 Vitéz János íe v ersgyű jtem ényét k iad ta  Schwandiner, Ioannes Georgius: 
Scriptores rerum  H ungaricarum  veteres ac genuini. Tom. II . V indobonae 1747. 
P ars I. Egész m unkásságára F raknó i: Vitéz János. . . Horváth János i. m . 56— 7 5 .1. 
H uszti:  Jan u s Pannonius. 5— 13. 1. Polycarpusról Fraknói: M átyás k irály  dip lo
m atá i. B udapest, 1900. 4— 16. 1. H andó Györgyről ugyano tt 16— 32. 1. és Szent- 
pétery Im re:  M agyar oklevéltan. (A m agyar tö rténettudom ány  kézikönyve. I I .  3.) 
B udapest, 1930. 170. 1.

2 Beckensloerről F raknó i: M átyás k irály  levelei. K ülügyi osztály. B udapest, 
1895. I. p. 81. (Ezentúl csak M. K. L.) M atucsinai Gáborról Erdujhelyi i. m . 56— 
63. 1. és F raknói: K ara i László budai prépost, a könyvnyom tatás m eghonosítója 
M agyarországban. É rtekezések a tö rtén e ti tudom ányok köréből. X V II. 7. B uda
pest, 1898. 10. 1.
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latokra minden idő alkalmas ; mindaz, amit a haza üdvéért teszünk, 
istentisztelet számba megy.»1

A hetvenes évek elején Vitéz János összeesküvése miatt a király 
megharagudott a főpapságra. Minthogy ezek Itáliában végezték tanul
mányaikat, a király nem nézhette jó szemmel, hogy a tanulóifjúság az 
itáliai egyetemekre özönlik. Állítólag olyan kijelentést tett, hogy magyar 
diák nem látogathatja az ottani főiskolákat. Annyi bizonyos, hogy ez 
csak kijelentés maradt, és ebből törés, antihumanisztikus visszahatás 
aligha származott. Igaz, Vitéz halálával kidőlt a nagy mecénás, Janus 
Pannoniuséval meg az új szellem kiváló költője távozott, hiányukat 
megérezte humanizmusunk — de nem esett vissza, hanem belső erőitől 
hajtva haladt előre a fejlődés rendje szerint.1 2

Vitéz János helyét Matucsinai Gábor kalocsai érsek, az előbbi 
alkancellár foglalja el, nem pedig Veronai Gábor, — az ő magatartásá
nak ferences, skolasztikus volta alapján kikövetkeztetett antihumanisz
tikus felfogásához különben szó fér,—egyéb személyi változás nem tör
tént a kancelláriában, így a szellemnek is ugyanannak kellett maradnia. 
Matucsinai helyébe pedig majd a tagadhatatlanul humanista érdeklő
désű Karai László budai prépost lép, ki előbb királyi titkár volt. A kan
celláriában marad Handó György is. Kapcsoljuk még ezekhez Váradi 
Pétert, és akkor látjuk, hogy a legilletékesebb helyen, a kancelláriá
ban Vitéz és Janus Pannonius szelleme él tovább.3

A régi történetírói hagyományok is tovább folytatódnak. Karai 
László alkancellár római követsége alkalmával magával hozza Hess 
András nyomdászt. A budai nyomdának első terméke a Budai Kis 
Krónika. Ennek humanista színezetű ajánlása Karai Lászlóban jelöli 
meg a segítőtársat. Az ajánlásban határozott hivatkozás van a nemzeti 
öntudatra, amely legerősebben a kancelláriában élt. Hasonlóképpen 
Hess nyomdájából került ki egy másik nyomtatvány, és tartalmazza 
Nagy Szent Vazulnak a pogány költők olvasásáról szóló műve mellett 
az «Apologia Socratis»-t is. Ez már halványan a platonista érdelődés felé 
mutat.4

A Mátyás király uralkodásában megnyilatkozó centralizáció a kan
celláriában a hetvenes évektől kezdve éreztette erősebben hatását.

1 V árday  Istvánró l M. K. L. I. 41. p. 55— 56. Sándor te lk i apá tró l Fraknói 
i. m. 21. 1. A Vitézhez ír t  levél M. K . L. I. 12. p. 17— 18.

2 Irodalom történeti em lékek. I I .  189. 1.
3 M atucsinai Gáborról Szilágyi i. m. 8. és 11. 1. Veronai G áborról Galeotto 

i. m. c. 18. «Studiis hum an ita tis  ornatus». V itéz összeesküvését követőleg erős 
antihum anisztikus v isszahatást szokás m egállapítani. Ez a felfogás F raknóira 
m egy vissza (M. K. L. LI. bevezetése : M átyás k irá ly  m in t levélíró. X X X III. 1.), 
ak i a kancellária diplom áciai levelezésének stílusában h anyatlást lá t.

4 K arai Lászlóról és a B udai K rónikáról F raknó i: K arai László. . . Gulyás 
P ál:  A könyvnyom tatás M agyarországon a XV. és X V I. században. Budapest, 
1931. 17— 24. 1. Chronica Hungarorum. (Bevezető tanu lm ánnyal e llá tta  F raknói 
Vilmos.) B udapestin i 1900. p. 10. Az «Apologia Socratis»-ról H u sz ti: M agyar 
p la ton isták . 171. 1. K arainak  lehe te tt köze hozzá, hiszen — am in t G árdonyi A lbert 
tanu lm ánya valószínűvé teszi —  Hess A ndrással később is összeköttetésben 
m arad t, sőt ennek özvegyéről ő gondoskodott. (Gárdonyi A lbert: K arai László és 
Hess A ndrás Budán. M agyar Könyvszemle 1941. 332— 341. 1.)

814



A kancellária mindjobban bürokratizálódik, s így különösen a királyi 
titkárok jutnak nagy szerephez. Eddig csak a szorosan vett kancelláriai 
munkát végezték, de most már a királyi tanácsban is szerepet játsza
nak. A sort Váradi Péter nyitja meg. Vele kezdődik a secretariusok 
tulajdonképpeni jelentősége. Ő indítja meg azoknak a titkároknak 
sorát, akik humanizmusunk folytonosságának megőrzésében és tovább
fejlődésében oly jelentős hivatást töltenek be. (Bakócz Tamás, Erdődi 
Ferenc, Szatmári György, Thurzó Zsigmond, Gyulai Móré Fülöp, Keserű 
Mihály, Brodarich István).1

Magister Petrus oklevélben először 1474 december 12-én tűnik fel 
referensként.1 2 Kancelláriai pályafutása ezentúl már megszakítás nélkül 
követhető. Mint királyi titkár, Mátyást mindenüvé elkíséri.3 Ez pedig 
nem feledkezik meg róla. Sorra kapja a gazdag javadalmakat. Már esz
tergomi kanonok és kalotai főesperes, mikor 1474-ben megkapja a 
szentjobbi apátságot, 1476-ban az erdélyi prépostságot, majd pedig a 
földvári apátságot.4 Pedig csak «in minoribus agens», pappá nem is 
szenteltette magát. Tehát nem sokban különbözött a kancellária többi 
«clericus »-ától.

Gyors előrehaladását és a kedvező körülményeket felhasználja arra 
is, hogy megalapozza családja jövőjét. Nem feledkezik meg testvérei
ről, és a király 1478-ban már hármuknak adományozza a megszökött 
esztergomi érsek, Beckensloer János hatalmas sarokházát, amely «az 
esztergomi érsekség háza mellett,, Buda város Szent Jánosról nevezett 
kapujánál, a legfeltűnőbb, s ä királyi udvarhoz közel, mindenektől... 
látogatott helyen feküdt», azzal a föltétellel, hogy egy év alatt szépen 
újjáépítik.5

.Ugyancsak 1478 decemberében, Handó György Matucsinai Gábor 
halála után, Váradi vette át a kancellária vezetését ; az egyik okle
vélen ekkor már «cancellarius»-nak vallja magát.6 A tényleges fő- és 
titkos kancellár

1 Szilágyi Loránd i. m. 12. 1. és 23. 1. 86. jegyzet. Szilágyi az oklevéltári ad a
to k  egész halm azát hozza fel, míg azelő tt alig tu dunk  róluk valam it. A bürokra- 
tizálódást a XV. század sajátos szellemi fejlődése hozta m agával ; Id. Joel, K ari:  
W andlungen der W eltanschauung. E ine Philosophiegeschichte als Geschicht- 
philosophie. Tübingen, 1928. I. S. 257.

2 Gróf Teleki Jó zse f: H unyadiak  kora M agyarországon. Pesten, 1855. X I. 
565. 519— 520. 1.

3 B udán kelt oklevelek ellenjegyzése M. K. L. Dl. 17,676. (1475. m ájus 15), 
Dl. 17,701. (1475. június 6), Dl. 17,714. (1475. július 14), Dl. 17,716. (1475. július 24), 
1475. szeptem ber 25 (Dessewffy-család It. a N. Múz. : «négy nappal Szent Mihály 
n ap ja  előtt» ),D 1. 17,732. (1475- október 18), Dl. 17,776. (1476. m árcius 17). — 
A k irá ly t kísérte : 1474. decem ber 12-én Boroszlóban kelt oklevél (Teleki, X I. 
565. 519— 520. 1.) ; 1476. október 15-én Pécsett kelt oklevél (F raknói: V áradi 
P é te r . . .  493. 1- 2. jegyzet) ; 1478. december 18-án Diósgyőrött kelt oklevél Dl. 
18,107. 1480. decem berében Zágrábban. (M. K. L. II . 51. p. 88. és 53. p. 90.)

4 Kollányi i. m. 107— 108. 1. A szentjobbi apátságról Sörös i. m. 146. 1. 
Az erdélyi prépostságról 1476. október 15-én kelt oklevelet így ellenjegyez : «R. P e tri 
p repositi Albensis». F raknó i: V áradi P é te r. . . 493 .1. 3. jegyzet. A földvári ap á tság 
ról Ep. 15. p. 40.

5 Csánki Dezső: M átyás k irály  m in t városépítő. Századok 1904. 400. 1.
6 Szilágyi i. m. 17. 1. 27. jegyzet.
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Handó György, akit halála után hivatalában volt kancellártársa, 
Veronai Gábor követ. Ez azonban még ugyanabban az évben Rómába 
költözik, és a királyi pecsétek Váradi Péter kezébe kerülnek. Ö lesz a 
summus et secretarius cancellarius és egyszersmind a kalocsai érsek.1

Váradi Péter kancelláriai működéséből humanista szempontból 
Mátyás király nevében írt diplomáciai levelei jöhetnek számba. J

Mátyás uralkodásának első harmadában a diplomáciai levelezés 
túlnyomó részét királyi megbízásból a kancellária tagjai írták. Ezek 
között a kiváló latin stiliszták — Polycarpus, Janus Pannonius, Handó 
György — olykor elsőrendű humanista epistolává kerekítették a diplo
máciai levelet. 1472-töl — így látja Fraknói — ezen a téren mutatkozik 
a legnagyobb visszahatás. Mátyás király ettől kezdve maga írja a leve
leit, és «úgyszólván ő maga a saját titkára». Az 1472—1480 közötti 
diplomáciai levelezés zömét neki tulajdonítják. S a visszahatásban jelen
tős szerepet juttatnak még Veronai Gábornak és pártfogoltjának, Bakócz 
Tamásnak.1 2

Veronai Gábor, mint már említettem, csak Handó György halála 
után kerül tényleges vezetőként a kancellária élére, akkor is mindössze 
néhány hónapra. Ha néhány levél az ő kezétől származik is, de állan
dóan már azért sem tartózkodhatott a kancelláriában, mert különféle 
diplomáciai megbízások miatt majdnem mindig külföldön tartózkodott. 
Bakócz Tamás nevével pedig csak 1480-ban találkozunk a kancellá
riában.3

Tagadhatatlan, hogy Mátyás ettől az időtől kezdve kevésbbé enged 
szabadkezet titkárainak és diplomáciai levélíróinak. Van néhány levél, 
amelyről bizonyos, hogy ő írta, vagy diktálta. De természetes az is, 
hogy a levelek nagy része magán viseli a király kemény egyéniségét, 
hiszen az iniciativákat, a szempontokat ő adta, a szorosan vett tartal
mat ő szabta meg. A levélíróra csupán a megfogalmazás, a formába 
öntés maradt. De a mi szempontunkból éppen ez a fontos.4

1 Szilágyi i. m. 8. 1. B on fin i Decas. IV. lib . 6. M átyás k irá ly  1480. decem ber 
23-án ke lt levelében (Ml K. L. 54. p. 93) ír ja  A ragóniái János bíborosnak, a k i 
m agának a k a r ta  megszerezni a kalocsai érsekséget : «Intellexim us preterea, que 
nobis p a tern itas  vestra  de archiepiscopatu  Colocensi scripsit, e t cum  litte re  p a te r
n ita tis  vestre ad  nos pervenissent iam dudum  de facto ipsius archiepiscopatus 
a lite r  disposueramus». 1481 elején k e lt levelében pedig (M. K. L. 59. p. 100) az t 
ír ja  ugyanannak, hogy az érsekségről «dudum an te  duos menses disposueramus». 
E g y ú tta l kéri, hogy «sine om ni mora» szerezze meg a m egerősítést. E z t V áradi 
P éter 1481. február 16-án kap ja  meg, még m in t «in m inoribus agens». (F ra kn ó i: 
V áradi P é te r. . .  496. 1. 2. és 3. jegyzet.)

2 M. K. L. II. ; F raknói: M átyás k irá ly , m in t levélíró. X X III— X X V . és 
X X X I—X X X III . 1.

3 Bakócz Tam ásról Teleki X II ., 651. p. 140. és F raknói: E rdőd i Bakócz 
Tam ás élete. M agyar T örténe ti É le tra jzok . B udapest, 1889. 12-—13. 1.

* Galeotto i. m. c. 28. ad ném i ú tb a ig az ítást : «minden levelet, am it elküld, 
vagy m aga m ondja to llba, vagy ha mások ír tá k , átolvassa». . . és ugyanennek a 
fejezetnek a végén : «Mivel azonban leveleit sajátkezűleg  ír ja  : rendkívül röviden 
fogalmazza. . . Kedves em bereinek pedig ír, m in t több  ízben lá ttu k  ; m ert János 
esztergom i érseket, k it  akkoriban leginkább kedvelt, sajátkezű levelekkel h ív ta  
meg».
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A levélíró személyének eldöntésében az egyetlen fogódzót a levelek 
végén található «Ad mandatum domini regis», vagy «Commissio propria 
domini regis» jelzés adhatja kezünkbe. E jelzés azt fejezi ki, hogy a 
király felelősséget vállal a tartalomért, tehát valószínűleg nem ő maga 
írta.1 Ha végignézzük a Mátyás-kori levelezésnek ebbe a kritikus korszakba 
eső részét, azt tapasztaljuk, hogy azok a levelek, amelyeknek eredetije 
fennmaradt, éppúgy, mint az előző korszakban, kevés kivétellel el vannak 
látva ezzel a jelzéssel. Csupán a leveleskönyvekből kiadott levelekről 
hiányzik, mert azok összegyűjtői erre nem fordítottak gondot. De hogy 
azok nagy részén is rajta kellett lennie, bizonyítják a mindkét helyen 
megtalálható levelek : az eredetin rajta van a jelzés, a másolaton már 
nincs.1 2

Formai szempontból vizsgálva e korszak levelezését, arra az ered
ményre jutunk, hogy humanizmusunk a levélstílus tekintetében sem 
szenvedett komoly törést. A kancelláriára jellemző átlagos levélstílus 
színvonalán a megelőző korszakban messze felülemelkedtek Janus Pan
nonius és Handó György levelei. Maga a stílus pedig később sem esett 
vissza, csupán a díszes humanista epistolát szorította ki az egészséges 
fejlődés, amely a kancelláriában a bürokratizálódással megindult. Az 
epistolák helyét a szerényebbnek látszó, egyszerűbb kiállítású diplo
máciai levél foglalja el. Ez inkább belső hajlékonyságot, simaságot 
követelt, mint külső díszt, klasszikus utalásokat. Legnagyobb tökélyre 
ezt a levélstílust — különösen Magyarország javának «bonum christia- 
nis»-ként való feltüntetése és a török kérdés, az «immanis perfidusque 
hostis» dolgában — Mátyás király kancelláriája emelte. Hagyo
mányának bölcsője ott ringott már Vitéz János levelezésében, és 
később éppen humanista ihletésre fejlődik annyira, hogy a klasszikus 
allúziók helyébe lép.3

1 I t t  elég ingoványos ta la jon  járunk . A szaktudom ány még az alapvető  
fogalm akat sem tisz tá z ta  m egnyugtatóan. Csupán analógiákra ép íthetünk. íg y  
«Ad m andatum  regis» —  felelősségvállalás a  ta rta lo m ért ld. Szilágyi Loránd: 
A m iniszteri ellenjegyzés történetéről. Em lékkönyv K árolyi Á rpád születése 
nyolcvanadik  fordulójának ünnepén. Budapest, 1933. 494— 495. 1. Hasonlóképpen 
valam i kevés tám aszpon to t n y ú jt u. a. : A ném et birodalom  és M agyarország 
personalis un iója 1410— 1439. A gróf Klebelsberg K unó M agyar T ö rténe tku ta tó  
In téze t É vkönyve IV. évf. B udapest, 1934. 160. 1. és u. a . : írásbe li supplicatiók 
a középkori m agyar adm in istra tióban . L evéltári Közlemények X. (1932) 170. 1. — 
Az egész M átyás-levelezés, am ellyel F raknói ó ta  behatóbban senki sem foglalko
zo tt, alapos revízióra és feldolgozásra szorulna. Részletekbe menő k ritiká jáva l i t t  
nem  foglalkozhatunk.

2 Például M. K. L. I. 28. p. 415—417. ; az eredetin  r a j ta  van a «Commissio 
p ropria  dom ini regis» jelzés, a  M agyar Nem zeti Múzeum 2317. föl. la t. 9. kéz ira tá 
ban  m ár nem  ta lá lható .

3 Hóman— Szekfű  i. m. II. 485. 1. E  korszak levelezéséből hum anista  szem
pontból kiem elhetők M. K. L. I. 230. (amely a M átyásnak tu la jd o n íth a tó  229. 
levélnek ügyesebben s tilizá lt változata , annak  rem iniscenciái alapján) ; 283. 
(Giovanni Mocenigo velencei dogének. T ipikus hum anista  alkotás ; ilyen kifeje
zések : «Seva dom inandi libidine accensi» és jelzők : «perditissim a audacia» kerül
nek elő benne, meg hatalm as körm ondatok, am elyeknek végére m arad a csattanó  : 
«. . .sed quod deterius est, in furorem  profanum  arm a e t presidiis subm inistrat, 
a tque  u t eo pernitiosus obstinatium  suam  in sedem apostolicam  sustineat, inc ita t
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A kancelláriából kinövő Váradi Péter is ezeket a hagyományokat 
követi. Ezért oly nagy a különbség magánlevelezése és a Mátyás király 
nevében írottak között. Már királyi titkár korában részt kellett vennie 
Mátyás diplomáciai levelezésében, «cum Matthiae serviret ab epistolis», 
hiszen — Bonfini állítása szerint — éppen ezzel nyerte meg királya 
kegyét. Adatok híján a sablonos, egyforma stílusú levelek közül szinte 
lehetetlen lenne kiválogatni azokat, amelyeket királyi titkár korában 
Váradi írt. így csak azokra szorítkozhatunk, amelyeknél szerzősége 
kétségtelen. Hat levelet nevének kezdőbetűjével is megjelöl : «P secre- 
tarius», vagy «P secret». Mind a hat már főkancellárságának idejére 
esik. Ezek ismerete alapján már könnyebb feladat megkísérelni annak 
eldöntését, hogy az egykorú levelek közül melyek származhatnak az ő 
kezétől.1

Ez a hat levél nem nagyon emelkedik ki az átlagból, bár meglátszik 
rajtuk az ügyes stiliszta kezenyoma. Közülük nagyobb figyelemre kettő 
tarthat számot. Az egyik 1481. április 24-én kelt, a másik 1483. novem
ber 6-án. Mind a kettő IV. Sixtus pápának szól. Az előbbiben Mátyás 
értesíti a pápát a fenyegető török veszedelemről, és kéri, hogy a kérész

é t im pellit, gaudet socios in iqu ita tum  suarum  reperisse, olim que conceptum  virus 
tandem  in caput ch ris tian ita tis  evomere, u t oppresso cap ite m aiora tandem  audeat 
in  membra», p. 423.) ; 3x8, 320.

1 «P. secretarius» jelzéssel M. K. L. I I .  51. (Zágráb, 1480. decem ber 22. 
IV. S ixtus pápának  ) ,-53. (Zágráb, 1480. decem ber 23. ugyanannak) ; 66. (Zágráb, 
1481. m árcius 13. ugyanannak) ; 70. (Regede 1481. április 14. ugyanannak) ; 
77. (Buda, 1481. július 13. ugyanannak) ; 78. (ugyanaz a dátum , ugyanannak) ; 
156. (Buda, 1483. novem ber 6. ugyanannak). Számos levelet neki tu la jd o n íth a tu n k  
m ind stílus, m ind pedig tárgybeli rokonság alap ján . Pl. 33. (Kifejezetten m egvan 
benne a «christianitatis antemurale», am ely kifejezést csak a V áradi P éter név
betűjével m egjelölt 70. levélben ta lá lunk  még meg.) M int a fentebbiekből észre
vehető, S ix tusnak rendszerin t ő ír. Zágrábból kelt és az ő to llá ra  vall : 43., 44., 
48., 4P  (ezt E rneszt és A lbert szász hercegeknek ír ja  ; «humanitas»-t emleget 
benne, s egy kifejezése : «perfidi hostis im m anitas a cervicibus Christianis repellatur» 
ugyanígy előfordul a nem különben V áradinak tu la jd o n íth a tó  79. levélben), 50., 52. 
(ez a «P secretarius» jelzésű 51.-kel rokon, am it a ta rta lm i egyezésen kívül a csak 
két levélben előforduló1 pullulare szó is bizonyít), 54., 64., 71. (benne u ta lás van 
a 70. levélre, mely V áradi kezétől szárm azik), 72., 79., 85., 91., 95.), ennek van 
egy rövidebb fogalm azványa is, am i a rra  enged következtetn i, hogy a M átyás 
á lta l d ik tá lt szöveget szélesítette k i V áradi), 99., 102., 103., 104., 105., 106. Ez 
u tóbbi öt levél egy napon kelt. Egy em ber kezétől soknak tűn ik , ám de későbbi 
levelezésében is akad  hasonló eset, m in t például Ep. 89, 117, 118, 119, 120, 121.— 
Az ö t levél közül kiem elkedik a 103., V eronai Gábor bíbornokhoz íro tt levél finom, 
mégis csípős szellemessége. Az ö tle t lehe te tt M átyásé is, ám de tudva , hogy V áradi 
sokat m egengedett m agának M átyással szemben, m ásrészt meg ism erve későbbi 
hasonló szellemű leveleit, — pl. Ep. 20 — az ügyesen és jó stílusban kiszélesített 
anekdota reá vall), 136., 137. (e k e ttő  IV. S ixtus unokaöccseinek. A levélíró «sin- 
sularis hum anitas»-t em lít ; csak hum anista  írh a tta . S tílusa is — bár sablonos — 
gennyed, a jobbak  közé ta rto z ik . Ö nkénytelenül is V árad inak  az t a későbbi m agán
levelezéséből ism ert m agata rtásá ra  em lékeztet, hogy hum anista  stílusban csak 
hum anista  m űveltségű em bereknek ír), 138., 140. (Dsem török hercegnek. A vele 
való összeköttetésben V áradi és S tein György v itték  a főszerepet. Lásd Katona, 
Stephanus: H isto ria  critica regum  H ungáriáé, s tirp is m ixtae. Budae, 1793. XVI. 
P- 5 l8— őíő), 157-, 158., 160., 161. (ezekben a rövid bevezetés u tán  változatlanul 
m egvan a V áradi-kézjegyű 156. levélből ism ert részletes győzelem-leírás), 162 , 166.
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tény hatalmakat szólítsa fel segélynyújtásra. Ebben már nemcsak a 
«bonum christianitatis»-t hangoztatja, hanem tisztán feltűnik az «ante
murale», a «kereszténység bástyája» humanista szólama. A másik levél
ben a törökökön kivívott győzelmet jelenti. Nagy vonalakban adja az 
előzményeket, midőn a törökök «immani atque barbarico furore» betör
tek a császár területére, és azt pusztítva «onusti spolitis, captivorum 
maximam multitudinem secum trahentes potius quam ducentes» ; majd 
pedig a csatát, melyet «nox diremit», az ellenség «in equis pernoctarunt», 
s másnap a győzelmet a könyörületes Isten «nobis et christiano populo 
contulit». A háborús jelentéseknek a kancelláriában bevált régi sza
bályai szerint készült, mégis eleven, színes, és önkénytelenül a humanista 
történetírók stílusát idézi.1

*
A tizenötödik század szellemi összetevőit keresve Karl Joel arra a 

megállapításra jut, hogy ez az «egységre való törekvés»-ben összegez
hető. Politikai téren a totalitásra törő fejedelem lép fel, aki minden szét
futó erőt a maga kezében akar összefogni. Ez a koncentrálás természe
tesen expansivitásra törekszik, és hogy kifelé minél nagyobb erőt tud
jon kifejteni, centralizál. Mindenben módszeresség nyilvánul meg. 
A kancellária bürokratizálódik. Még a királyfiakat is módszeresen nevelik. 
Az uralkodó méltó udvart tart, ahol felvirágoztatja a tudományokat 
és a művészeteket. A bandériumok helyett állandó hadsereget hív életre. 
Országából államot, népéből nemzetet alkot. És ennek a szellemnek az 
elvilágiasodás a belső ritmusa.1 2

Anélkül, hogy puszta elméletet akarnánk Mátyás királyra és udva
rára kívülről reákényszeríteni, látjuk, hogy mindez a megállapítás elfogad
ható a  magyar viszonyokra is. Mátyás totalitásra törő uralma érdekében 
megindította a centralizációt. Állandó hadsereget tart. Kancelláriáját 
bürokratizálja. Nálunk is megindul a műveltebb papi és udvari körökben 
a szellem laicizálódása. Ezt Mátyás egyházpolitikája, a papi és szerzetesi 
javadalmaknak politikai jutalmazásokra való felhasználása csak elősegíti.

A kancellária művelt, külföldi egyetemet járt «clericus»-ai, valamint 
az innen főpapi székekbe kerülők, akár az egész ekkori művelt magyar
ság, az egyházi műveltség talaján állottak. Természetes, hogy egy házias 
műveltségükkel, önmagukkal szembe kellett kerülnie erős pogány 
auctorokon képzett szellemüknek. Nem új probléma ez. Már ott izzott 
a Szentatyák égető kérdései között. Azonban a tizenötödik század 
laicizálódó szellemében még élesebben állt szemközt a két ősi ellenfél:

1 M. K. L. II . 70. («Quod si vestra  sanctitas nunc providere volet quo tandem  
presidio ad iu tus me e t dom inia m ea contra hostiles insultus confirmem, e rit hoc 
nonm inus pro bono to tiu s  ch ristian ita tis , in  cuius ego antemurali iaceo, e t sanc
t i ta t i s  vestre ad gloriam  et honorem») — és 156. A «Magyarország a kereszténység 
védőbástyája» szólam kialakulásáról Györy János:  A kereszténység védőbástyája. 
M agyarország képe a X V I. századi francia irodalom ban. M inerva 1933. 68— 124. 1. 
Terhe Lajos: Egy európai szállóige életrajza. (Magyarország a kereszténység 
védőbástyája.) 294— 304. 1. Rozmán E rik :  A tö rök  kérdés a m agyar irodalom ban- 
Specim ina D issertationum  F acu lta tis  Philosophicae Regiae H ungaricae Universi, 
ta t is  E lisabeth inae Quinqueecclesiensis 178. Pannonhalm a, 1940. 4— 13. 1.

2 Joel i. m. S. 246— 268.
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a tudás és a hit. Itt is valamiféle egységre lett volna szükség. Ez a szel
lemi egységre való lázas törekvés hajtja Marsilio Ficinot, és viszi a neo
platonizmus karjaiba. Ő és könyvei megoldást hirdetnek és nyújtanak 
a maguk módján.1

Ficino sem veti el a tudományt. Dehogy! hiszen — tudat alatt — 
éppen ennek megmentése a célja. Csupán kettéválasztja. Az alexandri- 
nisták és averroisták tudományát és életszemléletét, a «docta impietas»-t, 
amely tagadja a kereszténység alapvető tételeit — így a lélek halhatat
lanságát — Ficino elutasítja. Ez ellen küzdeni kell. Legyőzésére azon
ban nem elég a religio, hanem segítséget kell kérni a platoni filozófiától. 
«Religio doctrinae copulata»-ra van szükség ; ez a «docta pietas». Ficino 
hitt is ennek a megvalósításában. Apostoli tűz lángolt benne. S ugyan
abban hittek a lelki egységet áhító kortársai is.2

Az volna különös, ha Mátyás király udvarából egy kéz se nyúlt 
volna Ficino felé, és ha Váradi Pétert — mint a királyi udvar egyik 
legműveltebb főpapját — hiába keresnők a firenzei filozófus barátainak 
sorában.

Ficino érdeklődése Magyarország iránt már korábbi keletű. Kap
csolata volt Janus Pannonius-szal is, ez azonban annak halálával meg
szűnik. A fonalat Ficino csak 1477-ben veszi fel újra, mikor egyik híve, 
Francesco Bandini, mint Lorenzo Medici követe, Budára jön. Bandini 
nem a legnagyobb kedvvel jött, de úgylátszik nem várt környezetre

1 M átyás egyházpolitikájára vonatkozólag lásd Hóman— Szekfű  i. m. II. 
546— 548. 1. — Barta István:  Egyház és állam  viszonya M agyarországon a  közép
kor végén. A Pázm ány P éte r Tudom ányegyetem  T örténelm i Szem inárium ának 
K iadványai 4. B udapest, 1935. 63— 79. x.

2 H uszti Jó zse f: P la ton ista  tö rekvések. . . A «docta pietas»-ról Toffanin, 
Giuseppe: S toria dell’umanesimo. (Dal X II  al X V I secolo.) Seconda edizione, 
r ivedu ta  con aggiunte bibliografiche. Rom a é. n. p. 239—-260, és Kardos Tibor: 
A  filozófiai irányú  renaissance-kutatás Itá liában . I. H it és hum anizm us. A thenaeum  
1935. 97— IO°- h F icino a ta n a i m ia tt ő t m egtám adó Joannes Pannoniusnak 
ezeket a jellem ző sorokat ír ja  : «Si quis au tem  p u te t ta m  d ivu lgatam  im pieta tem  
tam que acribus m unitam  ingeniis, sola quadam  sim plici praedicatione fidei apud  
hom ines posse deleri,*is a vero longius aberrare palam  re ipsa pro tinus convincetur. 
M aiori adm odum  hic opus est po testa te . Id  au tem  est vel divinis m iraculis ubique 
paten tibus, vel sahem  philosophica quadam  religione Philosophis his eam  libentius 
aud itu ris  quandoque persuasura. P lacet autem  divinae providentiae his seculis 
ipsum  religionis suae genus auc to rita te  rationeque philosophica confirmare, 
quoad sta tu o  quodam  tem pore verissim am  religionis speciem (ut olim quandoque 
fecit) m anifestis per omnes gentes confirmet miraculis». (Ábel— Hegedűs: Analecta 
nova ad  h isto riam  renascentium  in  H ungária  litte ra ru m  spectan tia . Budapest, 
1903. p. 280.) Apostoli tu d a ta  m egnyilatkozik M irandolának ír t  levelében : «Hos 
forte m agnos pisces nuncupat Evangelium  quibus com prehendendis nec rete 
quidem  scinditur. N ostrum  vero M iranduia, re te  nunc est p la ton ica ra tio , quae 
quidem  si modo rite trahitur sub Christiana veritate, non scinditur, sed perm anet in 
teg ra  dum  im pletur. Nullos legisti philosophos quondam nisi platonicos, Christianam  
suscepisse religionem. Merito igitur P latonicis (ut ita  dicam) retibus altissim am  
quaeque Christo piscaris ingenia. U tinam  tres saltem  eiusm odi religioni piscatores 
adessent, u t grandes nulli pisces pelago superessen t! Sed heu m iseri vel in fo rtunati 
potius! messis vero m ulta, operari vero pauci. Quo ig itu r pauciores, m i M iranduia, 
sumus, eo frequentius nobis, vehem entiusque laborandum». {Toffanin  i. m . p. 
252— 253.)
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talált, ahol a platonizmus iránti érdeklődés sem hiányzott. Ficino már 
ugyanebben az évben Budára küldi Platon-életrajzát, amelyet Bandim
hoz írt bevezetésében így beszéltet : Ibo igitur iám celer et alacer in 
Pannoniam ad amicos.

*

Ficino barátai Mátyás király ragyogó udvarában éltek, ahol az élet 
Beatrix megérkezése óta még fényesebben, még pompázóbban folyt. 
Ehhez szorosan hozzá tartozott a humanista érdeklődés is. A budai 
könyvtár, a Corvina, egyre gyarapodott, s a könyvtárszoba éppúgy, 
mint a lakomázóterem szellemes, a korabeli udvarok színvonalán álló 
társalgásoknak és vitáknak lehetett tanúja. Ezekben élénken részt vett 
maga a király és a királyné is. Ott voltak azonkívül az itáliai egyeteme
ken végzett gazdag főpapok, a művelt kancelláriai tisztviselők, az udvar
ban szerencsét próbáló olaszok és a gyakran megforduló külföldi követek.

Bandimnak nem lehetett nehéz dolga ; itt már egy kis baráti 
kört talált, amelynek tagjait személyi kapcsolatokon kívül a szellemi 
érdeklődés azonossága is összefűzte. Közülük háromnak a platonizmus 
magyarországi elterjedésében nagy szerep jutott. Ficino 1482 május 
9-én kelt levelében írja Bandimnak : «Haec interin epistola tres tibi 
potissimum nobis in Musis amicos mandat iterum atque iterum salutan
dos, episcopum Colocensem, episcopum Vaciensem, Petrumque Ga
rázdám.»1

Tekintély és egyre növekvő társadalmi súly szempontjából Váradi 
Péter emelkedett ki közülük, humanista képzettségben azonban a másik 
kettő semmivel sem maradt el mögötte. Garázda Péter még Firenzéből 
ismerte Ficinot, és ő közvetítette a platonizmust Janus felé. Mint Vitéz- 
pártfógoltat, személyes barátság fűzte Váradihoz. Báthori Miklós, a 
kalocsai érsek gyerekkori barátja pedig püspöki székhelyén, Vácott, 
egész kis Tusculanumot kerekített maga köré. Ő még a királyi tanács
kozás előtti időt is arra használja fel, hogy kedvenc auctorába, Ciceróba 
mélyedjen. Mindhármójuk műveltsége felért Bandiniéval, ezért nem is 
csoda, hogy nem érik be vele, hanem már 1478-ban magát a mestert 
akarják Budára csalni. Ez azonban megelégszik a firenzei Medici-udvar- 
ral, és maga helyett inkább rokonát, Sebastiano Salvinit akarja elkül
deni. Levelei és munkái azonban egymásután érkeznek Budára, ahol 
szomjas lélekkel fogadják.1 2

1 Ábel—Hegedűs: A nalecta N o v a .. . 275— 276. 1. H uszti i. m. M inerva I I I .  
212. 1.

2 G arázda P éte r sohasem em elkedett m agasabb egyházi m éltóságra, erősebb 
ha tása  m ár ezért sem leh e te tt. R óla lásd Ábel Jenő: G arázda Péter. E . Ph. K . 
1880. 97— 99. 1. U. a. : P etrus G arázda, ein ungarischer H um anist des XV. J a h r
hunderts. Ungarische Revue 1883. S. 23—31. Kollányi i. m. 113. 1. H offm ann  
E dith :  G arázda P éte r könyvtárának  címeres darab ja. T urul 1933. 79- 1- H uszti 
i. m. M inerva I I I .  184— 185. 1. Horváth János i. m . 173— 174. és 132— 134. 1. — 
V áradi még N agyváradról ism erhette, m ert V itéz udvarában  ta rtó zk o d tak  G aráz
dák, így pl. G arázda János várnagy. Theiner, Augustinus: V etera M onum enta 
h istorica H ungáriám  sacram  illu stran tia  (1352— 1526). Rom ae, i860. II . p. 284. 
B áthori M iklósnak sem volt nagy tekintélye. Maffeo, m ilánói követ is észreveszi:
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Ficino nem is mulasztja el, hogy munkáival barátainak, és így Vá- 
radinak is ne kedveskedjék. «Disputatio contra iudicium astrologorum» 
című művét ajánlotta «Archiepiscopo Colocensi venerando in Christo 
Patri liter atissimo, liter atorum patrono.'» Ez különben Vára di astrologiai 
érdeklődésére is rávilágít, ami Vitéz Jánosra vezethető vissza. Ficinus 
ebben a könyvben az ő platonista tanításaiba is bele ivódott astrológiát 
igyekszik a keresztény tanokkal, így a gondviseléssel és a szabad akarat
tal összehangolni, és a nehézségeket megnyugtatóan elsimítani.1

Budán a firenzeihez hasonló coetus alakult. Ebben Váradi vezető 
szerepet vitt, és mint a király kedves emberét, az olasz humanisták 
számon is tartják. Ugolino Verino, a Ficino köréhez tartozó firenzei 
költő «Epigrammatum libri septem» című munkájával kopogtat a budai 
udvarban. Verseinek ajánlásaiból össze lehet állítani azok névsorát, 
akik 1483-ban a coetus tagjai közé számítottak. Verino Mátyás király 
nagyszerű palotájába irányítja verseit, meghagyja azonban nekik, hogy 
előbb Aragóniái Ferencet üdvözöljék, mondják meg neki uruk nevét 
és a helyet, ahonnan jöttek. Majd a kalocsai érsek házába kopogtassa
nak be és itt árulják el hosszú utazásuk célját. Budán fogják találni 
régi barátját, Bandinit is. Azonkívül látogassanak meg sok mást — 
Garázda Pétert, kit vele együtt nevelt közös anyjuk : Firenze Callimachus 
Etruscust ; Franciscus Briscensist, Mátyás orvosát; — csupán csak a 
tudatlan fukar küszöbét kerüljék el, mint a pestist. Egyik epigram
máját Váradinak, a «vir sapientissimus»-nak, Mátyás király első secre- 
tariusának címezi. «Tiszteletreméltó főpap, már Ausonia partjaira is 
eljutott a te neved és fényes híred. És méltán. Gyermekéveidben Itáliá
ban nevelkedve megtanultad a mi szavunkat és Atticáét.» Neki ajánlja 
a verseket, hogy a királynál legyen közbenjárójuk. «Tu mihi Maecenas, 
tu mihi Caesar eris.» Valóban nem is csalódhatott benne, mert mikor 
testvérét, Salvestrot, aki a verseket Budára hozta, hazafelé menet a

«II vescovo de W acia, fratello  del vojvoda Transilvano, homo piu literato , che de 
experientia, ne auc to ritá , se non quan to  riscalda l ’au c to ritá  dei fratello». (M. D. E .=  
M agyar diplom ácziai em lékek M átyás k irá ly  korából. 1458— 1490. Szerkesztették 
N agy Iván  és B. N yáry  A lbert. B udapest, 1878. IV. 221. 1.) B áthoriró l Galeotto 
i. m. c. 31 ; Békési E m il:  M agyar írók H unyadi M átyás korából. K atholikus 
Szemle 1902. 240. I . ;  H u sz ti: Angelus Callim achus Siculus költem énye B áthori 
Miklóshoz. M agyar Könyvszemle 1929. 9— 14. 1. — M int p laton istáró l H uszti i. m. 
M inerva I I I .  214— 215. 1. Salvini neki a ján lo tt m unkáit k ia d ta  Juhász László: 
Adalékok az 1437— 1490. évekből. (Adalékok, Jegyzetek és Értekezések a M agyar- 
országi L atin  Irodalom  Történetéhez I.) B udapest 1931. 11— 14. 1. Tárgyalások 
Ficinóval H uszti i. m. M inerva IV. 60— 61. 1.

1 Ficino a ján lása  : «Marsilius F icinus P etro  Pannonio Archiepiscopo Colo
censi venerando in Christo P a tr i literatissim o, literatorum  patrono, plurim um  se 
com m endat. Scripsi librum  contra vana astrologorum  iudicia. M itto  tib i prohe- 
mium . Reliqua m ittam  cum scriba noster exscripserit». A bevezetés végén : «Vale 
feliciter venerande P ater, a tque M arsilium tuum  inv ic to  Pannoniae regi commenda, 
P etrum que G arazdam  e t D om inicum  Junium  praeclaros viros habeas commen
datos». (Fraknói: V áradi P é te r. . . 490. 1. 3. jegyzet.) F icino ezt a  m unkáját 1477- 
ben kezdte el és egy olasz b a rá tján ak  is a ján lo tta . Ez is csak arra m uta t, hogy 
Ficino V áradi astrologiai érdeklődését a k a r ta  kielégíteni. (H uszti i. m. M inerva I I I .  
213. 1. 67. jegyzet. — Kardos: M átyás k irá ly  és a hum anizm us. 30— 31. 1.)

822



velenceiek kifosztották, két segélykérő levelet írt : az egyiket Mátyás
nak, a másikat pedig Váradi Péternek.1

A lengyel király követe, Filippo Buonacorsi — humanista nevén 
Callimachus Experiens, — aki 1483-ban hosszabb ideig Budán tartóz
kodott, szintén bekapcsolódott a coetus életébe. Ő annak a diplomáciai 
megbízatának igyekezett eleget tenni, hogy a király ne kössön békét 
a törökkel. Ebben maga mellett találta Váradi Pétert és a nemzeti pártot 
is. Budán írt verseit ennek a törekvésének szolgálatába állította. Versei
vel mind Beatrixon, mind pedig az udvar humanistáin keresztül Mátyásra 
akart hatni. Ha ez nem is sikerült, a lengyel humanizmusnak megvolt 
az a haszna, hogy a platonista érdeklődést Callimachus átplántálta Len
gyelországba. A budai tartózkodása előtt platonistának alig mondható 
Callimachus nem sokkal Lengyelországba való visszatérése után fel
veszi a kapcsolatot Ficinoval és a firenzei platonista körrel. Kevéssel 
hazatérte után írt és Ficinonak megküldött kis munkája, a «De démoné» 
már a Budán olvasott «Theologia Platonica» hatását tükrözi. 2

Hogy Callimachus valóban élénk szerepet játszott Buda szellemi 
életében, bizonyítja a nagyon jól informált platonista : Ugolino Verino 
versajánlása : «Ad Callimachum Etruscum poetam insignem, Pannonii 
regis amicum». Az itt talált pezsgő, magas színvonalú szellemi élet vezet
hette arra a gondolatra, hogy politikai célkitűzésére vonatkozó cél
zásait a vers ruhájába öltöztesse.2

Mert a budai kör tagjai között, is akadt költő : Garázda Péter, egy
kor Guarino tanítványa, most pedig — mint Verino mondja róla — 
«Strigoniense decus, qui prosa pariter carmine quique valet.» Calli
machus olvasta, vagy talán egyik összejövetelükön hallotta Garázda 
verseit. Mint igazi humanista, mindjárt az ihlető, a minta után érdek
lődött. Ki is lehetett volna hivatottabb, hogy erről felvilágosítást adjon, 
mint a kalocsai érsek, az «artis Pierie lumen, nec minus eloquii», aki elő-

1 Ugolino Verino em líti a coetus-1 (Irodalom történeti Em lékek II. 347. 1.) :
«Doctorum invenies illic, Polym nia, coetum 
Qui te  discutiet, qualis et unde venis».

«Ad librum  suum . . .» című verséből (u. o. 351— 352. 1.) és egyéb verseinek a já n 
lásából lehet összegyűjteni b ará ta inak  névsorát. —  A V áradinak cím zett ep i
gram m a u. o. 347. 1. — Salvestro kirablása stb . Id. u. o. X IV . 1., és H uszti i. m. 
M inerva IV. 57. 1. 45. jegyzet ahol Alfonzo Lazzari V erino-kutatása nyom án 
k ö z li: «F.gli allora una le tte ra  al re M attia  e un a ltra  a P ie tro  d i V arda arcivescovo 
di Colocza e prim o segretario  dei re, chiedendo ehe gli fosse re s titu ito  cio che g li 
spe ttava, m a non si sa se p o te 'r ia v e r  nulla». Verino költészetéről ld. Ellinger, 
Georg: Ita lien  und der deutsche H um anism us in der neulateinischen Lyrik. Berlin 
und Leipzig, 1929. I. S. 170-—171.

2 Callimachus budai diplom áciai törekvéseire H u sz ti: Callimapchus Exeriens 
költem ényei M átyás királyhoz. B udapest, 1927. 16— 17. 1. U gyan itt ad ta  ki Calli
m achus verseit is (19— 24. i.). Kardos: Cadimachus. Tanulm ány M átyás k irály  
állam rezonjáról. M inerva-könyvtár X X X V I. Budapest, 1931. 11— 27. 1. — P la to 
nizm usáról ld. Kardos: M átyás udvara és a krakkói p la ton isták . Apollo I. (1934.) 
63— 68. 1.

3 Verino Callimachushoz in téze tt epigram m áját ld. Irodalom történeti 
Em lékek II . 346. 1.
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hozza Janus Pannonius verseit, és rámutat az ihletőre, a hagyományra, 
amely tovább él az unokaöccsben :

«Ille rudem primus permulsit uersibus Histrum 
Et patrie et gentis candida fama fuit».1

Ez a nagyjelentőségű vers is bizonyítja, hogy humanizmusunk a 
Beatrix megérkezése óta erős olasz behatás alatt álló királyi udvar
ban a legszorosabb firenzei szellemi kapcsolatok közepette mégis gyöke
rében nemzeti és magyar. A humanizmus jellegzetes tulajdonsága az 
elődkeresés. Amint Mátyás király nem Caesarhoz, hanem Attilához, 
úgy a magyar költő az alig tíz éve kegyvesztetten elpusztult nagy magyar 
poétához megy vissza ; őt mutatja fel a humanista világnak, mint a 
helyes utat, amelyen a magyar költő járhat. Mintegy vele hitelesítteti 
létjogosultságát a világ előtt. Míg befelé erjesztő kovászként hat, 
irányt szab és követendő mintaképpé emelkedik.1 2

Callimachus verse, melyet Garázda Péterhez írt, egyúttal Váradi 
humanista felkészültségét is kedvező színben tünteti fel. Váradi nevé
hez fűződik a magyar humanizmus fejlődésében centrális helyet elfog
laló Janus-kultusz elindítása, költeményeinek hagyománnyá tétele. Mint 
későbbi leveléből megtudjuk, Mátyás őt bízta meg Janus epigrammái
nak összegyűjtésével. Nem nehéz felmérni ennek a megbízatásnak 
jelentőségét. Ő volt erre a királyi udvarban mind képzettségét, mind 
érdeklődésének irányát, mind pedig Janusszal és barátaival való sze
mélyes kapcsolatait tekintve a legalkalmasabb. Biztos ítélőképességére 
és ízlésére jellemző, hogy legtöbbre az epigrammaírót becsülte Janus- 
ban, akit Marialissal egyenrangúnak tart. Vitéz és Janus barátaival — 
így a Laki Thuzokkal — mindvégig barátságban marad.3

Gyűjteménye a Corvinába került, de magának is lemásoltatta perga- 
mentre. Ez a másolat fogsága idején elkallódott. A kancelláriában, —

1 Verino G arázda Péterről. Irodalom történeti Em lékek II . 348. 1. Calli
m achus hozzáírt epigram m ája H uszti:  Callim achus. . . 19. 1.

2 A hum anisták  előd-keresését és a  Janus-kultuszt ld. W aldapfel Im re: 
H um anizm us és nem zeti irodalom . Irodalom történet 1933. 16. 1. Kerecsényi Dezső: 
H um anizm usunk helyzetképe M átyás u tán  és Mohács elő tt. Irodalom történet 
1934. 66- h

3 V áradinak Keszthölczihez ír t 1496. június 18-án kelt levele Ep. 35. p. 
74— 75 ; sokkal helyesebben Koller, Josephus: H isto ria  E piscopatus Quinque- 
ecclesiarum. Posonii 1796. IV, p. 495— 496 : « .. .caeterum  a Reverendo Domino 
V aradiensi nuper in te r colloquendum , cum  de Joanne Pannonio sermo incidisset, 
intellexim us E p ig ram m ata illius, quae nos alias Regis M athiae iussu in  unum  
collegisse mem inim us, apud  p a te rn ita tem  vestram  tran sc rip ta  esse, quae nos 
certe avidissim o cuperem us videre anim o, cum ob illius p raestan tissim i v iri Me
m oria, tu m  vero quod m ultis verborum  salibus, e t rerum  varie tibus exuberent, 
adeo, u t nem inem  unquam  P oetarum  viderim us, veterem  illum  E pigram aticum  
Poetam  M artialem  fabre m agis expressisse. N oster Liber, quem  in  pergam enum  
transcrib i feceramus, sub adversita tis  nostrae tem pore am issus est», ezért kéri, 
hogy az övét lemásolás végett küldje el neki, de még jobb lenne, ha m ár a m ásola
t á t  küldené. — H uszti az egyik legfontosabb Janus-kézira t, a Codex Vindobonae 
L atin a  3274 epigram m ákat ta rta lm azó  részét szintén a V áradi-kézirat leszárm a
zo ttján ak  ta r t ja .  — A két T huz-testvérhez fűződő bará tság ró l Id. Ep. 83., 102., 123.
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a vezető itt Váradi volt — ahol minden humanista megmozdulás, így a 
költészet iránt is érdeklődtek, szintén lemásolták. 1496-ban Keszthölczi 
Mihály esztergomi olvasókanonok tulajdonában is volt egy kézirat, 
amely Váradi gyűjteményének volt a másolata. Keszthölczi, amint 
distichonokban írt sajátszerzésű sírfelirata elárulja, a kancelláriában 
dolgozott. I tt juthatott hozzá kancellárja munkájához. Rajta keresztül 
egyúttal a Janus-kultusz elterjedésének útvonalát is megrajzolhatjuk. 
A királyi udvarból és ennek vezető hivatalából, a kancelláriából ki
indulva — ahol a magyar nemzeti öntudat a legerősebben élt — a káp
talani iskolákba, s innen még szélesebb körbe jut el.1

Mint a fentebbiekből láttuk, Váradi Péter benne élt Buda szellemi 
életében, sőt vezető szerepet vitt benne. Humanitása nem csak felületes 
«ornamentum» volt, a divatos érdeklődésnél mélyebben gyökeredzett. 
Janus Pannonius verseinek összegyűjtése az átlagosnál szélesebb és 
mélyebb műveltséget, vérbeli humanistára valló filológiai jártasságot 
követelt. Ennek fényében platonista érdeklődése, humanista kapcso
latai is egészen más színben tűnnek fe l; ezekről azonban sajnos elég 
keveset tudunk, pedig Ficino «patronus poetarum» kitétele sokat sejtet. 
Magánlevelezése is elveszett. Humanista stílusából mégis Ízelítőt ad 
Mátyás király nevében írt diplomáciai leveleinek némelyike. Platonista 
voltát, a platonista tanokban való elmélyedését igazolják ugyan fogsága 
utáni kapcsolatai, azonban a platonistára valló asztrológiai érdeklődésen 
és azon a tényen kívül, hogy szoros kapcsolatban állt Ficinóval, semmi 
más adatunk nincs. Csupán hipotéziseket lehetne felállítani arról, hogy 
milyen volt érdeklődésének intenzitása, és mennyit hasonlított át a 
XV. század új evangéliumából. Ez már csak azért is kockázatos lenne, 
mert a firenzei kapcsolatok megindulásának virágkorában állott ki a 
sorból.

*
1 Keszthölczi Mihály 1469— 1499-ig esztergom i olvasókanonok. W agner 

(Ep. 35.) u tán  K eszthelyi M ihály néven kerü lt be a  tudom ányos irodalom ba. 
1469-ben M átyás Bécsbe küldi követként (K ollányi i. m . 109. 1.). 1478 jan u ár 
18-án a  páduai egyetem en ta lá lju k  (Veress: M atricula e t ac ta  H ungarorum  in 
U niversitate  P a tav ina , p. 17). i486 szeptem berében m ár az esztergom i káp ta lan  
egyik oklevelét á llítja  ki, am elyben az aláírók között G arázda P éte r n y itra i fő
esperes is szerepel. (Az esztergom i főkáptalan  fekvő s egyéb b irto k a ira  vonatkozó 
O km ányok tá ra . P est, 1871. 149. 1.) Az esztergom i székesegyház északi to rnya 
a la t t  Szent Jerom os tiszte letére (ez is hum anistára vall!) kápolnát épít. (Igaz 
ugyan, hogy más meg Szent M ihály-kápolnát em lít : Szántófy A nta l:  A Bakacs- 
kápolna Sión hegyén Esztergom ban. M agyar Sion V. [1867] 426. 1.) S írbo ltjá t még 
életében készíttette  el, r a jta  a valószínűleg sajátszerzésű sírfelirata. Úgy látszik , 
ő is azon XV. századi la tin  költőink közé ta rtozik , akiknek verseiből csak a s ír
fe lira tuk  m arad t fent.

«Strigoniensis inest lector post fa ta  Michael, 
qu i tum ulum  vivus fecit e t aediculam .

Scriptor regis e ra t, falsique pericula saecli 
d ive rtit : v ita  tu tio r  is ta  fuit.»

«Anno sa lu tis  1400. . . az u tána  következő szám okat elm osta az idő» — jegyzi 
meg Kollányi. Valószínűleg az első szám okat sem tu d tá k  pontosan elolvasni, 
m ert lehetetlen, hogy hetvenkilenc éves korában valaki P áduába m enjen k i 
tanu ln i. Más Keszthölczi M ihályról pedig nem tudunk .



«Ezt az évet — fűzi Bonfini az 1484. évhez — Péter kalocsai érsek 
fogságba vetése tette nevezetessé, ami az előkelőkből a legnagyobb 
megdöbbenést váltotta ki», pedig nem ez az első eset Mátyás uralkodása 
idején. Ha négy és fél évszázados távlatból nézzük az eseményeket, 
ismerve Mátyás kímélétlen, ellentmondást nem tűrő, elgondolásaihoz 
ragaszkodó uralkodói magatartását, amely még Beatrixtól sem engedte 
keresztezni útjait, szinte előrelátható volt ez a szembekerülés. A Vitéz 
János iskolájában nevelődött, kemény gerincű, heves vérmérsékletű, 
szókimondó magyar főpapnak előbb-utóbb össze kellett ütköznie ural
kodójával, aki embereitől csak feltétlen engedelmességet fogadott el. 
Az érsek bukását siettette pályatársainak áskálódása, kik gyors karrierje 
miatt irigykedtek rá. Ezek Beatrix köré csoportosultak, akit Váradi az 
igazságot nyersen kimondó modorával is megsérthetett, másrészt azon
ban mint Korvin János trónörökösségének hive, a királyné uralkodó 
terveit is keresztezte.1

Bukása máról-holnapra következett be, mert a királynak utolsó 
pillanatig bizalmasa és kedvelt je volt. Mint főkancellár élénken részt 
vett a cseh és osztrák háborúk óta erősen összebonyolódott diplomáciai 
ügyek vezetésében. Mátyás nagy terveinek részese, kivitelükben pedig 
ügyes, használható segítőtársa volt. A pápai követ 1483 december 
24-iki jelentésében «lingua et ingenio potens»-nek és «Regis oculus dexter»- 
nek mondja. Ugyanebben az évben a királyi személynök tisztét is ő 
viseli, így a két kancellária vezetőjeként mind a kül-, mind pedig a bel
politikában a király mellett a legszámottevőbb tényező. A diplomáciai 
levelek nagy részét ő írta, vagy irányítása, ellenőrzése mellett készül
nek. Résztvesz a külföldi követek fogadásán, néha a király helyett ő 
felel beszédükre, máskor a tárgyalásokat is vezeti. így az 1483. év őszén 
Budára érkező pápai követtel, aki Mátyás és Frigyes császár között 
akart békét létrehozni, ő és Stein György tárgyal meg még olyan titkos 
ügyeket is, amelyeket Mátyás nem szeretett volna a királyné tudomására 
hozni. Váradiról a pápai követ a legnagyobb elismeréssel szól. Nem 
rajtuk múlt, hogy az egyezséget nem tudták nyélbe ütni, sőt a király öt 
évre békét kötött a törökkel. Pedig ennek a kalocsai érsek nagyon ellene 
volt, hiszen a Hunyadi-ház régi tradicióit követő nemzeti párttal tar
tott, és az igazi ellenséget a törökben látta. Ezért tudott egyetérteni a 
lengyel érdekeket szolgáló Callimachussal.1 2

A király meg egy alkalmat sem szalasztott el, hogy az érsek nagy 
szolgálatait megjutalmazza. Neki adja «non petenti, nec expectanti» a 
péterváradi apátságot. Testvérét, Pált, esztergomi préposttá és földvári 
apáttá nevezi ki (a földvári apátságról öccse javára az érsek mondott

1 (B onfin i i. h.
2 A pápai követ jelentése K atona: H isto ria  critica  X V I. p. 513 ; Fvaknói: 

V áradi P é te r. . . 437. 1. 1. jegyzet. V áradi m in t k irály i személynök. Orsz. L evtár 
Dl. 18,821. Szilágyi i. m. p. 96. Résztvesz a  külföldi követek fogadásán M. D. E. 
I I I .  p. 9. M átyás nevében beszél u. o. p. 6. A pápai követtel való tanácskozásokról 
ld. Katona  i. m. p. 520— 524. és Teleki i. m. V. 256., 267— 269. 1. A törökkel való 
békéről Pray, Georgius: Annales regum  H ungáriáé. V iennae, 1770. IV. p. 168— 170 ; 
Teleki i. m. 275. I. ; H uszti:  Callim achus. . .  16— 17. 1.
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le), Mátét pedig jószágadományokban részesíti. Kieszközölte a pápánál, 
hogy Váradi az érseki palliumot egyházmegyéjén hívül is használhassa. 
A pápa pedig az augusztinusok megreformálásával bízza meg. Már 1482 
végén Mátyás megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy kedvelt 
főpapja a bibort is‘megkapja. Ennél magasabbra magyar főpap alig 
emelkedhet. A király minden követ megmozgat érdekében. Pált, az 
Örsek öccsét, küldi Rómába, és a levelek egész sorát intézi a befolyásos 
bibornokokhoz. Még Beatrixszal is irat levelet apósának, a nápolyi 
királynak Váradi érdekében. Bibornoki kineveztetéseivel céljai voltak. 
Ebben az időben van ugyan két bibornoka : Aragóniái János és Veronai 
Gábor ; de kifejezetten «unum Hungarum cardinalem» akar. Váradi 
már személyi kiválóságai miatt is megérdemli ezt a kitüntetést, mint
hogy azonban a magyarok különösen kedvelik, Mátyás terveinek sikere 
is sokban függ ettől a kinevezéstől. Hogy a kinevezést kérő megszokott 
kancellária sitílusfordulatok mennyiben felelnek meg a valóságnak, meg
állapítani nem lehet. Valószínűleg mégis beleillett Mátyás terveibe, mert 
római megbízottjának, Veronai GáJbornak írja, hogy ettől, «ut paternitas 
vestra sciat, non minima negotiorum nostrorum opportunitas dependet.»1

Ebben az időben vált időszerűvé Korvin János trónörökösségének 
kérdése. Mátyás minden eszközt megragadott, hogy ezt keresztülvigye. 
Meg is indultak az első kísérletek, hogy Korvin Jánosnak a milánói 
Sforza Bianca kezét megszerezzék. Váradi szívvel-lélekkel uralkodója 
mellett állott. Beatrix azonban maga szeretett voln Mátyás után ural
kodni, így érdekében állt, hogy a tervet elgáncsolja. Pártot gyűjtött 
maga köré, s azon volt, hogy a Korvin-párt befolyásos embereit az útból 
eltegyék. Ezek között elsősorban Stein György és Váradi Péter jötte 
számításba, különösen az utóbbi, aki valami módon meg is sérthette 
a királynét, és mint a kancelláriák vezetője, a király kedves embere, a 
nemzeti párttal is összeköttetésben álló főpap, útjában állott Beatrix 
terveinek. A királyné oldalán kereste az érvényesülést a nagy ambiciójú 
királyi titkár, Bakócz Tamás is. Ezek csak a kellő pillanatot várták, 
hogy az érsekre lecsapjanak. A pillanat el is érkezett. A kancellár, aki 
Mátyásnak a törökkel való békekötésébe is csak nehezen nyugodott

1 A pétervárad i apátság  adom ányozásáról ld. Ep. 59 ; Katona: H istoria  
m étropolitanea Colocensis Ecclesiae. I. p. 461 ; M. K. L. II. p. 163. V áradi Pál 
földvári apá tró l Ep. 41 ; Sörös i. m. 170 .1. Máté b irtokairó l ld. Ep. 127 ; Kovachich, 
M artinus Georgius: Form ulae solennes sty li in cancellaria. . . Budae, 1798. p. 466. 
Érseki nallium át az egyházmegyén kívül is használhatja : M onum enta V aticana 
1/6 . p. 191. A pápa m egbízása Theiner i. m. II. p. 486. H asonlóképpen hozzája 
fordul, hogy Kálm áncsehi Domokosnak javada lm at adjon : u. o. p. 481. V áradi 
bíbornokságának ügyében ír t  levelek M. K. L. II. 139, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153- Az egyik róm ai bíbornoknak írja  : «longe tam en m aius est, quod ex 
illius v iri prom otione, qui ab  omnibus H ungaris diligitur, non parva rerum  nostra-

. rum  benegerendarum  opportun itas dependet. M ulta enim eius v iri opere e t industria  
agi in rem  nostram  possunt, que a lite r vix vel nunquam  agerentur». M. K. L. II.
153. p. 264. — IV. S ixtus m ár 1483 január 25-én megígéri V áradi bíbornokságát. 
(Mon. V at. 1/6 . p. 202— 203.) Az ism ételt sürgetésre június 21-én az t feleli, m ihelyt 
lehet, a kinevezés m egtörténik (u. o. p. 283). — V áradi Pál «procurator noster in 
uibe» ld. a Borgia Rodrigohoz ír t levelet : M. K. L. II. 151 p. 262. — Veronai 
G ábornak ír t levél M. K. L. II. 147. p. 254.
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bele, az egyik tanácskozáson nyíltan szembeszállóit a királlyal, és a 
nagy adókat kárhoztatta. Ehhez még valami «factiosa aemulatio» is 
járult, amit valószínűvé tesz, hogy éppen ekkoriban lesz kegyvesztett 
Báthori Miklós. Dóczi Orbánt is csak a királyné menti meg. A heves 
Váradi még fenyegetődzött is, amint Mátyás király mondja az érsekért 
közbenjáró pápai követnek : «Rossz nyelvével romlást akart hozni rám 
és országomra. De Isten verjen meg, ha halálát kívánom. Csak nyelvétől 
félek, a császárra vonatkozó titkok miatt, amelyeket reábíztam. Inkább 
meghalnék, hogysem azon titkok köztudomásra jussanak.» Ekkor fel
lépnek ellenségei is. Az eredmény az, hogy Mátyás főkancellárját máról- 
holnapra Árva várába záratja.1

(Folytatjuk .) Gerézdi Rábán.

1 K orvin János trónörökösségéről ld. Schönherr Gyula: H unyadi Corvin 
János. 1473— 1504. M agyar T örténe ti É letrajzok. B udapest, 1894. 38— 39. 1. 
Bakócz Tam ás szerepéről Teleki i. m . V. 292. 1. ; F raknói:  E rdőd i Bakócz Tam ás 
élete. 13— 14. 1. A királynéról Berzeviczy A lbert: A ragóniái B eatrix . M agyar 
T örténeti É letrajzok. B udapest, 1904. 186. 1. V áradi M átyással szembeszáll : 
B onjin i i. h., m ásu tt pedig : «Quem rex M athias, reginae, u t a iunt gratia, per sex 
annos in  arce retinuerat». Tubero is B eatrix  kezét lá tja  az érsek bebörtönzésé
ben : Schwandtner i. m. II . p. 128. B áthori kegyvesztettségéről Teleki i. m. X II . 
654. és 655. oklevél. Dóczi Orbánról Katona: H isto ria  critica. X V I. p. 548. A pápai 
követ jelentése. F raknó i: V áradi P é te r . . . 508. 1. U dis álnevű röpiratszerző szerint 
«prae nim ia loquendi libertate» kerü lt börtönbe (Ábel—H egedűs: A nalecta N o v a . . . 
p. 458). Maga V áradi ellenségeinek áskálódását em eli k i E p. 18. p. 46. Fogságba- 
vetése 1484 július vagy augusztus hónapjában tö rtén h e te tt, m ert június 29-én 
még ellenjegyez egy királyi oklevelet, szeptem ber 24-én pedig a pápa m ár in te r
pellál az érsek ügyében (F raknó i: V á ra d i . . .  503. 1.).
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HUNGARICA,
A MAGYAR VÉGVÁRAK LENGYEL POÉTÁJÁNAK 

KÖLTÉSZETÉBEN.

A néhány évtizedig tartó családi perek elvesztése után Czahrowski 
Ádám 1588-ban elhatározta, hogy új érvényesülési területet keres vitézi 
hivatásának. Ezért előbb Stadnicki és Zborowski főurak szolgálatába 
szegődött. Egy évig volt velük. Ez az év döntően befolyásolta a költő 
életének további folyását.

A korabeli lengyel főúri családok hatalma oly nagy volt, hogy a 
királlyal is szembehelyezkedtek s ami még kevésbbé kívánatos — min
denek előtt egyéni érdekeiket védték.

Ilyen főúri társadalomhoz tartozott a haliczi kurtanemes két gazdája 
is. A korabeli mágnások között Stanislaw Stadnicki (1551 körül—1610) 
a starosta volt a leghatalmasabb; eretnek, akinek roppant befolyása volt 
a nemességre. Kortársai «ördögnek» nevezték, mivel kalandos életében 
nem vette figyelembe a jogokat. 1577-ben Gdansk alatt harcolt, később 
részt vett Báthory moszkvai hadjárataiban, majd Magyarországon küz
dött a török ellen. 1587-ben Maximilian her cég oldalán találjuk, 1588-ban 
a byczyni csatában, majd újra magyar földön. A Zebrzydowski-ié\e 
rokosz- (Rákos mezei gyűlés, a nemesi fölkelés színhelye) — egyik veze
tője még, de csakhamar kivonja magát a tevékeny munkából. I 59 1 2 óta, 
néhány ezerre rugó seregének élén formális háborút vezet a szomszé
dokkal. Különösen elkeseredett a harc közte és Opalinski Lukász között 
(1607—1610).1-2

Czahrowski másik gazdája Zborowski András volt. A hatalmas fő
úrnak és fiútestvéreinek nagy részük volt már Valois Henrik megválasz
tásában. Lett is belőle ezért 1574-ben udvari marsai. Jelölte és teljes 
befolyásával támogatta Báthoryt is. Megsértődött azonban, mert a király 
nem őt tette meg kancellárjának s ezért az osztrák pártiakhoz csatla
kozott, de megjárta, mert a byczyni csatában, a trónkövetelővel egye
temben Zamojski fogságába esett 1588 január 14-én.

E nap elvágta Zborowski politikai szereplésének további útját. 
Ettől kezdve eltűnt a politika mezejéről. Czahrowski pedig elindult 
délre, a Kárpátokon túlra szerencsét próbálni. Talán Prépostvári Bálint 
biztatására is, aki a bécsi udvar megbízásából magyar vitézeket szer
vezett Maximilián lengyelországi válalatához.3 Elhagyja hazáját.

1 L ozinski:  Prawem  i lewem.
2 Encyklopedia powszechna.
3 Takáts Sándor: Régi m agyar kap itányok  és generálisok.
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Stadnicki ajánló soraival és pénzével elindul magyar földre, Habsburg 
szolgálatában törököt verni — a végekan.

«. . .  legjobb tanúm a Nagyságos, ma, Biecki (Zborowskira érti) és 
a Nagyságos Stanislaw Stadnicki úr, abban az időben az én lovaskapi
tányom, akinek századából, az elvesztett byczyni csatánk után, Magyar- 
országra mentem, meg akarván javítani szegényes híremet, emlékezvén 
ama versre, hogy vir fugens iterum pugnavit, ahol gondom volt rá, mind 
ott Egerben, mind pedig másutt, bárhol emésztettem időmet.»1

A költő hosszú kilenc esztendőn át magyar földön harcol és ír. 
Inkább harcol. Új élményei között visszanyeri lelke egyensúlyát. Szabad 
idejét nem múlatja tétlenül s bár nem tartja  magát költőnek, szívesen 
«szakitgat szavakat», vagyis költeményeket ír.

A harcai itt maradnak, irodalmi munkásságát magával viszi. Művei 
kiadására csak odahaza kerül sor. Az első kiadás Poznanban jelenik 
meg 1597-ben. A kötet címe mutatja, hogy a Magyarországon szerzett 
verseket szedte egybe : Egy lengyel nemesnek, Czahrowai Czahrowski 
Ádámnak siralmai és külömböző dolgai, melyeket táborokban, magyar 
és horvát földön művelt ott változó szerencsével lakván. Az 1588. esz
tendőtől kezdve az 1596-ik esztendőig. Világra adatván anno 1597. 
Multa dies in bello conficit unus. Et rursus, Multae fortunae forte secum- 
bunt Haud quenquam semper Fortuna secuta est. Emsius. Wolrab 
János özvegyénél és örököseinél Poznanban az 1597. esztendőben.1 2

Czahrowski Siralmainak és különféle dolgainak sikere volt Lengyel- 
országban. Ez — részben — annál meglepőbb, mert hiszen a lengyel 
irodalom színvonala akkortájt érte el az európai szintet. Kiváló egyéni
ségek képviselték, mint : Rej, Kochanowski, Sep-Szarzynski stb. Mégis 
az a tény, hogy e költeményeket vitéz írta, akinek ifjúsága «felhős és 
borús» volt, és aki most alkotásainak közvetítő szerepével kereste a 
megértést a nemességgel és a kancellárral — hozzájárult a könyv kel
endőségéhez. ZamojskinsLk írt levelében is utal rá a költő a második 
kiadásában : «. . .  Amint észlelem az elsők (könyvek)-ről sok ember 
tudomást szerzett itt Lengyelországban és úgy vélem, hogy Samborból 
is van hírók róluk, amelyekről Krakkóban sok ember (kérdezett 
meg engem), mind vitézi, mind pedig a köznemességhez tartozó».

A kötet népszerűségének egy másik oka, hogy Czahrowski ha nem 
is volt nagy költő, mégis ő volt az első, aki magyar és török elemekkel 
gazdagította, színesítette nemzete irodalmát. Magyar- és Törökorszá
got — elbeszélésekből — sokan ismerték. A költő kortársai szívesen 
olvastak újabb adatokat, érdeklődéssel forgatták a «Siralmakat», ame
lyek — a Zamojskihoz intézett levél bizonyítéka szerint is — közismer
tek voltak.

1 L á s d : M ikulskinál az 5. old.
2 Threny || * | Y  Rzeczy rozm aite | | A dam a Czahrowskiego z Czahrowa | | 

Slachcica PolskieSo | uczynione | w Taborzech y  w ziem i W egierskiey y  | | Hor- 
wackiey tam  z rozm aitym  szcze- | | sciem mieszkaj^c. | [ Pocz%wszy od Roku 
1588. do Ro- I I ku 1596. I I W ydane na sw iat Anno 1597. | | (M ulta dies stb . 
W  Poznaniu | | U W dowy y  Dziedzicow Ja n a  W olraba. | | R0ICU1597. | .

* Görögül: Spíjvos (threnos).



A könyvsiker azonban nem elégítette ki a költőt. Az első kiadás
ban sok hibát talált s ezért Zamojski segítségét is igénybe véve, újabb 
kiadásról gondoskodott.

A Zamojskinak küldött levél egyéb soraiból az is kitetszik, hogy 
költőnk még egy külön magyar kiadást is elkészített, amelyet Báthory 
Zsigmondnak, Erdély akkori fejedelmének akart ajánlani. «Ezt a kis 
könyvet — írja — az erdélyi vajda őnagyságának ajánlottam, amelyet 
«in lucem» ki akarok adni és Magyarországra küldeni, ha az én Nagy
ságos Felséges Uramnak akaratja és parancsa vagyon, megmutatom, 
mert tudom, hogy Te Felséged bírni méltóztatsz jó interpretálóit a 
magyar nyelvnek, amely (könyv) mindenestül alig nagyobb egy ívnél.»

Sajnos, — a költő korai halála ezt a tervet meghiúsította. így nem 
tudjuk pontosan : a lengyel kiadás egy részének magyar nyelvű fordí
tásáról van-e szó, vagy egy külön magyartárgyú kötetről-e? Az sem 
világos, próza, vagy vers volt-e abban az egyívnyi kiskönyvben, amely 
— hihetőleg Zamojskinál — elkallódott.

A «Siralmak» 1589-ben második kiadásban is megjelentek, Maciej 
Bernat nyomdájában, Lwówban.

A két kiadást Tadeusz Mikulski — aki 340 év után sajtó alá ren
dezte Czahrowski műveinek szövegkritikai kiadását, — összehasonlította 
és arra a meggyőződésre jutott, hogy a költő mintegy 60 költeményt 
hozott magával magyar földről, a többi 38-at pedig hazájában írta a két 
kiadás közti időben. A második kiadással Czahrowski új feladat elé 
állította a filológusokat beválván, hogy Krisztof Woltazy 19 költeményét 
bekebelezte és sajátjaival együtt kiadta.1

Mikulski nem tudta a különbséget megállapítani. Az ellemzést 
megnehezíti az is, hogy a Költemények mind biografikus jellegűeK, ami 
csaknem kétségtelenül Czahrowski javára billenti a mérleget. Viszont, 
néhány költemény technikája, de tartalma is annyira más, hogy nehéz 
azokat Czahrowskiwak tulajdonítani. Ilyen első sorban a «Duma Podolska». 
A legvalószínűbb feltevés, hogy ennek őse egy eddig ismeretlen lengyel 
népdal. Balassi és Wolhary ennek alapján írták á rokonverset, Czah
rowski simított az utóbbi művén.

Költőnk mindössze két költeményében jelzi keletkezésük pontos 
idejét, és helyét. «Ez az én fortélyom» (lengyelül: fortéi!). így a 6. 
számú gyászdalban és a másikban, —bár ez korábbi keletű,— Mikuslki- 
nál a 28. számú. Ez utóbbi egy 16 soros költemény zárósora : In Agria

1 Krisztof Woltazy személyére vonatkozó ada ta ink  alig vannak. Mindössze 
an n y it tudunk , hogy 1598-ban M aciej Bernat k inyom ta H ipothezis Illiadi X iag 
Homerowych c. m űvét,1 2 Czahrowski ta lá lh a to tt ebből egy példányt a nyom dában. 
Woltazy kötetének apró rímes részletei tém ában  és form ában igen megfeleltek 
költőnk szellemének, azonkívül tu d ta , hogy Woltazy is já r t  m agyar földön, — 
így — m inden különösebb! lelkiism eretfurdaíás nélkül — felvette azokat kötetébe. 
B izonyára ném elyikét á t is dolgozta, hogy azok még jobban fejezzék ki sa já t tö rek 
véseit. A plagizálást ugyan beismeri, de nem  m u ta t rá a 19 költeményre, m ind
össze elismeri, hogy Woltazy versei jobbak, m in t az övéi.

2 H ipothezis Illiad i X iag (sic) Homerowych K risztofa W olthazego. We 
Lwowie Drukowal Maciej Bernath, Roku Panskiego 1598. Egz. Karków, Muz. 
Czapskich. sygn. 1238.
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die i6 Septembris Anno Domini 1588. Vagyis, valószínű, hogy ez volt 
az első magyar földön írt műve, — a hazájából való távozás után. — 
De egy harmadik jegyzetet is találunk a 23. számú költeményben. 
(«Eger gyásza és a híres egri vitézségről»), ahol az utolsó sorban ezt 
olvassuk : «ezt így írtam most, Poznanban ülvén». E költemény alap
ján feltehető, hogy a költő némely magyar eseményről már csak oda
haza írt, vagy ott kiegészítette az itt elkezdett sorokat. Eger 1596. X. 
13-án elesett. Czahrowski ekkor még magyar földön volt s így az Eger 
elestét tárgyaló költemény — egészben vagy részben Poznanban szüle
te tt meg. Közelebbi adatok hián feltehetjük, hogy egyáltalában minden, 
az erkölcs-politikai felfogását (a kereszténység szervezett védelme a 
török ellen) tárgyaló költeményét lengyel hazájában írta.1

Czahrowski Ádám költészetének önéletrajzi jellege lehetővé teszi 
magyarországi tartózkodásának rekonstruálását. Sajnos, egyéb forrá
sunk nincs s így nem tudjuk ellenőrizni szavai és adatai igazát. Az általa 
megjelölt anyag vizsgálatával kell beérnünk.

A szerző szándéka, hogy visszaszerezze jó hírét a lengyel nemesség 
és Zamojski előtt, és hogy lemossa az őt beszennyező vádakat — biztatás 
volt, hogy nagyon komolyan vegye életfeladatát. A költőlovag becsüle
tességével ad számot élményeiről. Részleteket nem mond el, bár sok 
színes eseményt élt át. Soha sem válik epikussá. Csupán Eger eleste 
készteti arra, hogy külön költeménybe foglalja az eseményeket. (24) írásá
nak végső célja hatással lehetette arra, hogy jobb fényben tüntesse fel 
önmagát. Czahrowski mégis megtartja komolyságát. Műveit átszövi a 
komoly, a vallás-erkölcsi hang. Sorai közt nem akadtunk belső ellent
mondásra. Mindez igazolhatja szavahihetőségét, melyet — nincs okunk 
kétségbe vonni, sem ferdítéseknek minősíteni.

Kár, hogy a leírt események száma nem nagy, és hogy a képek 
nem oly gazdagok és nem oly világosak, mint azt az — aránylag sok 
költemény alapján szeretnők.

Magyarországi tartózkodását Egerben kezdte. Ide sietett, és csak 
kilenc «teljes» esztendő1 2 után tért vissza hazájába. Az itteni állapotok 
elkeserítettek. (53) 3 .3 Nagy darab magyar földet jár be és sokat harcol. 
Ecsed várát kivéve, nincs az országnak olyan végvára, ahol ne lett 
volna. (23) 84. Szolgálni akarta itt a tisztességes ügyet s remélte, hogy 
szolgálatait érdemben jutalmazzák. Felbíztatták, hogy itt könnyen 
tehet szert hírre és vagyonra is. Nem csoda, ha nehezen nyugodott bele 
a csalódások sorozatába, a rideg valóságba.

Nem jött egyedül, Magával hozott negyven lovat s azokat «saját 
költségén tartotta» el. Volt néhanapján ötven is, de az állandó szám a

1 K öltőnk egyéb m unkásságáról lásd :
a) Irodalom történet, 1938. 7—-8. sz.
b) E. Ph. K. 1939. 1— 4. sz.
c) M agyarságtudom ány, 1942. jan .
d) E. Ph. K. 1942. I I .  204—215 oldal
2 Lásd : a Treny te ljes cím ét.
3 Az első szám a M ikulski k iadás szerin t szám ozott költem ény száma, a  

második az illető sort jelzi, am elyre h ivatkozunk.
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negyven. (6) 42. Ezt kétféleképpen is értelmezhetjük. A lovak száma 
rendesen ugyanannyi embert is jelent. A költő tehát vagy egy negyven 
lovasból álló csapat élén jött ide, vagy — s ez a valószínűbb — magával 
hozta a lovakat s azokat adta bérbe a harcok idejére. A 40—50 lóról 
többet nem tudunk. A bővebb magyarázkodást nem tartotta szükséges
nek, mert hiszen erről Magyarországon «biztos hír vagyon» írja. Kár, 
hogy magyar forrásmunkákban ezideig még nem akadtunk e «biztos 
hirek» nyomára.

Tekintettel arra, hogy itt nem volt a legfényesebb dolga, s hogy 
a lovak és lovasok együttes eltartása még nagyobb gondot jelentett 
volna, — feltételezhető, hogy Czahrowski a byczyni csata után Stad- 
nickitö 1 megkapta a lovakat bizonyos ellenszolgáltatás fejében. Ez volt 
a katonai felszerelés az új útra. Az emberekről különben sem tesz emlí
tést, míg lovaira igen büszke.1

A hazájából való távozást elég hamar megbánta. «Nem jól hajtám 
ide ökreimet — írja közmondásszerűen —, rosszul történt, hogy elhagyóm 
hazámat, a szabadságot és a barátokat, bízván a hálátlan Urak Ígéretei
ben. (6) 8. Az események és nyugtalan vére helyről-helyre űzi. Sokáig 
nem marad egy helyen. Eredményként, dicsekedve könyveli el, hogy 
lovaival siet mindenhová, ahol megszólal a «pogány trombita» (6) 42. 
Meggyőződése, hogy a magyarok ismerik sőt tisztelik, nagy tisztelettel 
szólnak hozzá. Mégsem értékelik kellőleg, nem is jutalmazzák érdemeit. 
A 6. számú vers a költő lelki meghasonlásának kifejezője. I tt siratja és 
fájlalja a legjobban sorsát. Minden reménye Istenben van, akihez határ
talan bizalommal fordul még akkor is, amikor már senki sem dobja felé 
az utolsó mentő szalmaszálat. E vers jellegzetes genre kép. Sok okos 
gondolatot helyez benne el. Hadd álljanak ott mások figyelmeztetésére. 
A költemény címe is, tartalma is, sokban emlékeztet mesterére, Kocha- 
nowskixa..

A költemény más szempontból is figyelmet érdemel. Latin — és 
ami számunkra a legérdekesebb — magyar szöveg inkrusztációk teszik 
változatossá és adnak különös ízt a különben hosszú költeménynek:. 
Ennek az egyetlen magyar szövegnek — a három kiadásnak megfelelően 
— három ortográfiaiai változatát ismerjük.1 2 Az idézettel kapcsolatban

1 Beauplan szerin t egy harci lovas felszerelése akkoriban 10,000 aranyba 
kerü lt és m inden nem es m aga fegyverkezett. Egy m ásik éidekes adalékot ta lá 
lunk Veress E ndrénél : «Hogy milyen költséges lehe te tt a huszár felszerelése, 
hadba állítása, élénken m u ta tjá k  ez adatok, ha lá tjuk , hogy nagynevű férfiak, 
m in t Békés, csak 25, Wesselényi, K endi 10, Sibrik 8, a  törökverő K irály  A lbert és 
Székely Mózes, a későbbi fejedelem, meg alig 6 lovassal tu dnak  a király  segít
ségére jönni.» (Lengyelországi adalékok. 34. old.).

2 A poznaniban :
K iedulm ednek en vram  vrem est sol galok,
Veiled suk sigiesz helen ylek ys meg hűlök.

A lem bergiben :
Kegyelm eduek én vram  éórem est zolgalok,
Veiled zóksyghes seien élek es megh halok.

A M ikulski félében :
Kegyelm ednek en vram  eorem est zolgalok,

Veiled zóksyghes helen elek es megh halok.
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biztosra vehetjük, hogy a költő megtanult magyarul. Kilenc évi ittar- 
tózkodása idején magyarul beszélt a végvári vitézekkel, a magyar néppel. 
Sőt, amint maga írja : «Én a magyar földön előkelő és férfias lovagi 
dolgokban jártas emberek között emésztém időmet, külömböző helye
ken, amely helyeken lévén időm a vitézi megszokott munkától szabad 
is, ott akkor, s minthogy az időt üresen elfogyni nem hagyám, külön
féle szórakozásokat élvezvén, írtam két könyvecskét (amit Treny címen 
kiadott) már nem költői, de az én katonás versemmel, Vitézi emberek
nek példaként, üres óráik szórakozására.»

A személyes fájdalom hangja szól az 51. és 52. versből is. A kato- 
költő rájött arra, hogy az életben nem számíthat a barátokra. Szerencsét
lenség esetén azok is elhagyják, becsapják. Kézzel, testtel, saját véré
vel gazdagon öntözte a magyar határokat (52) 67. Magyar földön 
soha senkinek sem volt fogadott szolgája, mert főbb otthon — írja — 
kasznárnak, mint a magyaroknál fogadott szolgának lenni. (52) 28.

Magyarországi szolgálata nem volt könnyű. Sok «szükséges helyen» 
kellett életét kockára tennie. Halálát nem lelte itt, de amikor elindult 
haza, teste tele volt török adta sebekkel (52) 48. és a szíve nehéz. 
Elmenvén szegényebb volt, mint amikor ide jött. Az 51. számú költe
ményben panaszolja, hogy haja a válláig ért, ami az elhanyagoltságnak 
és a szegénységnek a jele. Fizetését sem tudta már kivárni. I tt hagyott 
mindent és elindult. Nehezen szánta rá magát. Tudta, hogy a bizony
talanságba megy s hogy odahaza nehezen fog zöldágra vergődni bará
taival és ellenségeivel.

őszinte lelkiismeretvizsgálat előzi meg útját. Czahrowski vallásos 
ember. Vallásosságában gyökerezik megbocsátó embersége. Mindent 
kész feledni. Ő is keresztény szívvel megbocsát mindent. Azért el nem 
hallgathatja csalódásait, bajait, kellemetlenségeit. Tanuljanak belőle 
mások, az ő kárán jussanak érdemeikhez.

- *
*

ELSŐ SIRALOM, SZER EZV ÉN  AZ U R A K  HÁLÁTLANSÁGÁRÓL KANIZSÁN, 
HORVÁT FÖLDÖN ANNO 1591.

Példakép a  v itézi népeknek!
«.I n g ra ti tu d o  e s t h o s tis  g ra tia e , in im ic a  s a lu t i s  q u o n ia m  i ta  
n ih il  d is p l ic e t  D e o  q u e m a d m o d u m  in g r a t i tu d o .»
M egemlítem i t t  rövidecskén a V itézi em bert,

5. Akire szüksége vo lt a  világnak m indöröktől fogva.
N yom orban és jólétben em litem  ezt itten ,
Miközben enm agam ról sem feledkezem meg.
L átom  m ár, hogy nem  jó l h a jtám  ide ökreim et,
H ogy elhagyám  a hazát, a szabadságot, bará tokat,

10. Bízván egy hálá tlan  u rnák  Ígéreteiben,
Amelyek szükségnek idején, bőkezűek valának.
És m a ju ta lom  helyett nagy hálátlanságo t ism erek,
Amely megsokszorozza szivem ben a  m érhetetlen te rhe t,
A m it 9gy harapásnyira türelem m el kell eltű rn i,

15. Bár nagy baj fullaszt ja  a szívem et.
E zért Istenem re bizom a bosszút
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És m indent az ő íté letére hagyok.
«Scio  e n im  o u i d i x i t :  M ih i ,  v in d ic ta m  e t ego re tribu am .))  (cap. io.).
E z t kérem, Uram , D áviddal folyvást 

20. É s hozzád sírással emelem fel szivem et.
A száz meg kilencedik* zso ltárt énekelvén, hozzád 
Fogok k iá ltan i, enm agam nak híván téged segítségül.
«D o m in e , la u d e m  m ea m  ne ta c u e r is . E t  tu  m e  so lu s  a d iu v a  
D e u s  m e u s  se c u n d u m  m a g n a m  m is e r ic o rd ia m  tu a m .»

25. Á m bár a  földi jav ak a t m ind elveszejtém,
Á llítólag csak azért, m ert hogy az erénnyel, az álhatatossággal kom áztam . 
De a szem biztos és a hír becsületes,
Mely engem m indenki elő tt a szennyektől tisz tán ak  m uta t.
Az em berek tud ják , hogy küzdöttem  azért,

30. M ert soha rú t haszontalansággal nem társu ltam .
Azok is tu d ják , hogyan küzdöttem  jó h írem ért,
M it jelentenek nekem a szolnoki, szikszói harcok.
Jó  tan ú im  i t t  az egri vitézséggel,
És ugyancsak más helyen a M agyar néppel,

35. M indaz, az ki akarja, H orváth  Földön is m egtudja,
H ogyan szolgáltam  szablyám m al V itézi népekkel,
Midőn csaknem  m inden végvárat 
B ejártam , lévén sa já t, állandó vitéz seregem,
Á m bár ezzel dicsekednem, az t hiszem nem illik,

40. Minthogy önszájból a dicséret, ugymondják, árt ;
De igaza t szólni, az t hiszem nem á r th a t,
M ert csak a hazug dicséret tesz m inket csúffá.
Félretéve m inden más szórakozást,
M indenkinek, aki akarja , je len tést teszek az ügyről.

45. Mire te lle tt nekem hazám on kívül is,
Amiben m indenki h ite lt ad egészen,
S ajá t költségemen neveltem  negyven lovat,
Amiről biztos h írek vágynak M agyar Földön.
Vélük soha egy helyt nem feküdtem ,

50. H anem  a pogány k ü rt hangjára m indenüvé fu to ttam .
Volt idő, hogy ötvenen valának,
De m ár c o n tin u e  negyvenen állandóan,
Amig ládám  fiából te lle tt erre —
Ma persze m indenki az t hiszi, hogy ju ta lm a t kap tam  érte.

55. Nem irom ezt, h idd el, p a jtás  a m agam  dicséretére,
M ert ez elébb vezetne el a vesztességhez,
M intsem  a haszonhoz, de ha biztosan akarod tudn i,
K ét vasárnap  közé eső időben m egtudhatsz m indent.
Csupán az t em lítem , hogy aztán  m indenki 

60. R ólam  ve vén példát az t sose feledje,
Mire ju t  az, aki haszta lan  ígéreteknek h ite lt ad.
Jobb  egy kész asztag , m in t a rengeteg dukát,
Melyet ha a szabadban valam ikor m egm utatnák  neked,
H át téged szabadságodtól ny íltan  m egfosztanak.

65. És ha nem telen nyom or vesz körül,
Amelyben az em berek értéktelennek fognak lem érni téged,
Csak akkor ism ered meg, m ily szarva van a  nyom ornak,
Amellyel döfni fog téged, am a kemény időben.
Keménynek nevezem a szerencsétlenséget, m ert m agam  m egpróbáltam , 

70. O ly a t, hogy még az is, aki véremre vágyik, m egsajnálna,
H a m egtudná, m icsoda m unka az,
Amely az em bert bévül és felül is tapogatja .
Úgy bizony, ha van bőséged, tanácslom  p ajtás , becsüld,

* Téves. A 108. zsoltárról van szó, am elynek 2. és 26. sorát kapcsolta össze.
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M ert ha az t elveszted, m agad is elveszhetsz.
75. «I n fe l ix  e s t f e l ic i ta s  q u a e  h o m in e m  r e d d i t  i n s o len tio re m  eique  

N o n  p la u s u m  m ere tu r , s e d  la ch ry m a s .»
Ö ntudatnál vagyok, tudom  m i a  bőség, nyom or és hiány,
Mi teszi az em bereket bu jákká és m i m egállapodottakká. 
Ezeket ifjú éveim ben m agam  sem tu d ta m  élvezni,

80. M ert keveset ta n u lta m  úszni a  szerencsében,
H át örvénybe ju to ttam , am ely úgy elragado tt 
Erős erőszakkal, hogy megerősödnöm sem ad a to tt .
M ikor m ár m in tha elértem  volna a  tú lsó  p arto t,
K örültekinték, de nem  kellő időben is im  m ár is elmerülök,

85. H a senki o lya t nem  látok,
Aki m ondaná : Ez az, am i m egm ent téged elestedben.
A ki parton  állván ru d a t n y ú jta n a  felém,
Amelyet m egragadhatnék, én elmerülő szerencsétlen.
Ma látom , hogy am a példabeszédek igazak,

90. Amelyek úgy tű n te k  elénk, m in t valam i kósza hírek.
H allo ttam  az em berektől, hogy te m p o re  f e l ic i  
M ú ltú  su n t, m ondják, erre az időre a m i d .
Szóval még egy harapásnyival arrébb, d u m  fo r tu n a  p e r i t ,
Ez viszont biztos, hogy akkor a m ic u s  d e e r it .

95. De b ará tunk  akkoron sok vagyon,
Bőséggel, de a  szerencsétlenségben őket nem lá tjuk .
«F e lix  q u i d id ic i t  co n ten tu s  v iv e re  parvo.t>
A m it én, am ikor ezelőtt bőségben voltam ,
Nem tu d ta m  álhata to san  használni.

100. U gyhát ez, a  m ai nyomorúsághoz vezete tt engem,
És m integy fö lrázott a bujaságból.
És így e kis L a tin  versecskére, pajtásom ,
Emlékezz hát, am íg hasonló valam i nem  ér téged.
M ert nem fékezed meg időben a kerekeket felülről,

105. Szétgurulnak m ind, h idd el, emlékezz erre.
M inthogy én ezt jól m eg tapaszta ltam  m agam on.
Tudok róla szólni, neked, ha kérdezel felőle.
A kik engem o tt  a M agyar Földön jó l ism ertek,
És ak ik  e szavakkal fo rdu ltak  énhozzám : 

n o .  K e g y e lm e d n e k  en  v r a m  eo rem est zo lg á lo k ,
V e iled  zo k syg h es  k e len  e lek  es m egh ha lok .
E versek értelm e :
Neked uram , szívesen szolgálok, am it azzal m u ta tok  meg,
H a nyakam at neked nyú jtom  oda.

115. És én ham ar, elmélkedés nélkül h ittem  a  csalásoknak,
Hogy ő to rk á t borra és nem  szolgálatra m érte.
Bár m a szégyenkeznek önnön szavaikért,
Nekem ez bánatos s ők viszont m in tha  ebből gúnyt űznének. 
De ha úgy tesznek azok, ak ik  hozzám közel állanak,

120. Nem csodálom, hogy m ások is ezt teszik .
M ert m a engem szerencsétlenségemben azok is elhagytak .
A kik velem egy m áj a la d t feküdtek.
M ert hiszen ezért bennem  a  szív olvadoz, a lélek alig  élő,
És szemem is könnyekkel gyakorta  béfolyik,

125. Amelyekkel gyakran  tele van  csepegtetve ágyam ,
Egész szívvel hozzád sóhajtozok Istenem ,
L átván , örök U ram , a védtelen kínszenvedését 
Akin ta r to d  a te  haragod szent kezét,
A nnak igazságos és irgalm asságos is,

130. Ebben m indenkivel szemben bőkezű, haragban meg m értékletes. 
«F ia t  m is e r ic o r d ia  tu a  D o m in e  s u p e r  n os, q u e m a d m o d u m  
s p e r a v im u s  in  te. Psalm o 32.
Beléd U ram  helyeztem  m inden rem ényem et,
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E zért bárhonnan jövő szél is fuj h a t rám .
135. S ebben egész szívvel bízom Uram ,

H ogy biztos reményemben meg nem  csalatkozom .
Csak ez álhatatosságban engedj k ita r ta n i végig,
Tudom , hogy el nem  hagysz, hiszen te  vagy az én védelmezőm.
Aki az én igazságom at a m agas égből 

140. Jó l lá tod , erről szólnom sem kell,
E zért bizalm am  Istenem  tebenned vagyon,
E z t a  legnagyobb ellenségemnek, m agam nak
Nem  hagyom  elvenni, csak segedelemért könyörgök nálad,
Igazságosan fogom elviselni m agam on 

145. A bosszút ; könyörülj csak kérlek, ó U ram ,
Akiben rem ényem  soha el nem m úlik.
Te kegyes vagy tu d n i jó l az én szívem et,
H ogy én nekem  ra jta d  kivül nincs reményem.
Add, hogy ússzam  ki a p a rtra , nyom orultul el ne vesszek,

150. É s m ás m értékkel m érj, nem  haragom  okáért.
M ert a  nyomor, örök Ur, beleüz,
H ogy kétségbeesésben rád  tö rn i, s a já t Istenére,
Kényszerül a  szerencsétlen em ber sa já t szenvedésében.
És te  m indent meglátsz o tt  fenn a  m agasban,

155. K i és hogyan sérti meg a  te  szent fönségedet,
Am ely m éltón él m indenkiben az egész világon.
D e u s  e x a u d i o ra tio n e m  m ea m . E t  c la m o r  m eu s a d  te  v e n ia t.
M egtört szívvel kiáltok, Istenem , tehozzád,
Ne kegyeskedj engem m a kérlek, elseperni m agadtól,

160. H iszen én soha égen sem földön hozzád 
H asonlónak nem hiszek, ezért m a téged 
Veszlek éppen biztos segítségül,
Te, ak i elestemből segítesz
Ú jra  lábra állnom, én m indenható Uram,

165. Akinek irgalm assága soha el nem  fogy.
É n  viszont a te  híveiddel a  te  szent Szentélyedbe 
H add legyek általad , én Uram , felvéve,
Ahol köteles há lá t adok neked
És, am ig bennem a lélek, a  te  kegyelmedet vallom.*

*

A MAGYAR FÖLDRŐL VALÓ TÁVOZÁSOMRÓL ÉS A JUTALM AKRÓL, 
A M ELY EK ET TŐLE SZOLGÁLATAIM ÉRT KAPTAM — RÖVIDEN.

E lindultam  Lengyelországba am a tisz ta  földről,
A lovagias em berek közül, nem mondom, m ily okosak közül,
Hosszú hajjal, am ely vállaim at beboríto tta, 
íg y  szo lgálata im at M agyar részen hagytam ,

5. Azok vérrel vo ltak  öntözve Török keze á lta l kifizetve,
És ezzel nekem  a nevezett szolgálataim at m egjutalm azta,
K öztük vannak  a  szolnoki és a szikszói harcok,
Meg a  fehérváriak és az esztergom iak,
Az én véres verejtékem  élő tanú i,

10. Akikről, Testvérek, panaszkodom  előttetek.
Belőle később, m in t okosabbak, vegyetek példát rólam,
É s az tán  tudván  kinek hinni, higyjetek.*

* Szószerinti fordítás lengyelből.
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CZAHROW SKI ÁDÁM B ESZÉD E A MAGYAR FÖLDHÖZ.

Téged, M agyar Föld, szolgálván szegény
Véremmel, am ely nekem  m indig m indenekfelett drága,
Kilenc te ljes évig a  te  szolgálatodban állva 
Nem sa jnáltam  egészséget sem költségeim et.

5. És m i hálám  van  ezért a  te  tú to ra id tó l
És becsületes szo lgálataim ért a  te  revizoraid tó l?
Vérem et bőséggel o n to ttam  a te  szükségedre,
Nem  lesvén ezért a  m agam  haszná t ;
F ejem et gyakran ad tam  vesztésre 

10. A te  em bereiddel sürü seregekben együ tt.
A zért ju to tta m  el m a becsülettel ahhoz,
H ogy testem  m esztelenségét valahogy befedhetem ,
A m it egyálta lában  nem  szégyenlek, m ert becsületesen vesztettem , 
Nem k á rty án , sem kockajátékon, nem  is bará tkoztam  

15. U tcai civódásokkal, így h á t ez nekem  nem fáj 
É s kibirom  ezt, am ig keil türelem m el, lassan.
E z t legalább m indenki m egérti hazám ban, az is,
Aki a  te  háládról m itsem  tu d  m ondani,
G ondolván, hogy büszke, fenhéjázó vagyok,

20. Olyan, ak inek  nem  te  vo ltá l U ra, gazdája.
Mire én m indenkinek így felelek ny íltan ,
H ogy így határoz tam  el, (gondolom ügyesen) :
Inkább  lennék a  lengyeleknél kasznár,

*

A Treny olvasóját meglepi az a tény, hogy a költő tárgyilagos és 
nyugodt hangon sok kellemetlen és keserű dolgot mond a magyarokról. 
Pedig azért jött ide, hogy jobb szerencsét találjon. Meglepetésünk alább 
száll, ha emlékezetünkbe idézzük a korabeli helyzetet. Meggyőző szavai 
különben sem születtek rosszindulatból, sem leszólásból.

Czahrowski akkor hagyta el hazáját, amikor az a politikai és kultu
rális hatalom virágzását élte. Ebben élt, amíg otthon élt s most is érezte 
odatartózandóságát, hitt országa hatalmában. Vétett ugyan a király 
és Zamojski ellen, de nem vesztette el a visszatérés reményét. (A byczyni 
csata után egy évre a bűnösök kegyelmet kaptak s visszatérhettek bir
tokaikra.)

Magyarországi tartózkodásának ideje viszont az ország történeté
nek legnehezebb korszakára esett.1 Az ország három részre szakítva, 
szívében a török az úr, aki pusztítja a földeket, elnyomja a lakosságot, a 
legfelsőbb határig, e mellett állandóan arra törekszik, hogy uralmát az 
egész országra kiterjessze.

A magyar társadalom kimerült, elfáradt a közel egy évszázadra 
nyúló harcban. Ezért számított nagyon a császár segítségére, igaz, hogy 
hamar éreznie kellett magárahagyatottságát. Az állandó nyugtalansá
gok ideje terhesedett az országra. A rajtaütések és a szerencsétlen vég
vári harcok ideje. Az ország belsejében teljes a szétszakadás. Az erőket 
pedig csupán harcba toborozzák. Nem volt ez a kultúra fejlődésének 
ideje s ezért nem csodálhatjuk, hogy a lengyel költő csak siratja és fáj
lalja a magyar föld sorsát.

1 E . Lukinich : Dzieje W egier. Hóman-Szekfű : M agyar Tört. IV. kö te t.
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Mozgalmas napokat élt itt. Az ország csaknem valamennyi várát 
bejárta. Harmincöt nevet sorol fel.1 Valamennyi között Egert szerette 
a legjobban. Nem is csoda, hogy a harcba hevülő és hírt kereső lengyel 
vitéz is megkedvelte a vitézeknek ékes oskoláját, «Jó katonaságnak 
nevelő dajkáját.» Eger váráról két költeményt írt, a 22. és a 23. számút. 
A korábbiban összehasonlítja az Eger szót az egérrel s a törököt macská
nak nevezi. Figyelmezteti a lengyel Rendeket, vigyázzanak nagyon 
Krakkóra, azért, mert Eger kapu : Lengyelország felé.

Eger 1596-iki elestére hosszú költeményt írt. Eger gyászáról és a 
híres egri vitézségről. Minden mondata tele van fájdalommal és az egri 
vitézség elismerésével. Egert — ő is — a vitézi népek oskolájának nevezi. 
Lehet, — írja — hogy Eger még visszatér magyar kézre, de olyan em
berei egyhamar nem lesznek, akiket férfiasságban még nem szárnyalt 
túl senki. Elbeszéli, hogy az egriek már kora ifjúságuktól készülnek a 
vitézi életre. A fiúk 16 éves korukban már kópját törnek a törökön. 
Most elestek, nem várván be urok segítségét. Bizonyságul arra, hogy 
mily fontos szerepe volt Egernek, felsorolja a többi elesett várakat is. 
Részletesen élénken és érdekesen írja le azokat, védelmüket és jelentő
ségüket a török elleni harcokban. «Amíg más várakat az emberek véd
ték, Eger őket védte.» Egyetlen vár sem bírta ki a támadást, ha nem 
kapott segítséget. Eger ebben erősen csalódott.

Két költeménye inkább jellegzetes, mert egy várnak, egy esemény
nek a történetét adják, míg egyéb költeményeiben inkább didaktikai 
gondolatait illusztrálja. Dobót nem émlíti. Pedig bizonyára hallott volt 
felőle.

A legnyugodtabb képet a 13. számú versben találjuk. Tiszta vers. 
Nincs benne egyéni siránkozás. «Erőszakot erőszakkal szabad vissza
utasítani.» A költemény elején Ferhát Bék második példabeszédére1 2 
u ta l: . .  «hallottak a farkasokról, akik a kutyákat legyőzték» (13., 9., 
hogy engedték magukat legyőzni szégyen nélkül és a farkasok a mai 
napig sem hagyják őket békében, hanem elkapdossák a nyájból, amit 
lehet — de harc nélkül. Pedig, ha az így megrabolt gazdák megértenék, 
mily fontos az egyetértés, megvédhetnék magukat velük szemben. 
A török elleni védelem jelen szervezete csupán Krisztus ellenségét örven
dezteti meg. Hiányzik a főfeltétel, amelynek alapján szembeszállhat
nának, vagyis : a megértés és az egyesülés. Mikor fognak végre észhez 
térni?! A költő Istenhez kiált segítségért, könyörületért, kéri a Kegyel
mek Urát, tekintsen a «gyászos magyar föld sírására» (13.) 24. Mint 
külső szemlélő, aki mégis a kereszténység nevében harcol, mindenkinél 
világosabban látja, mi történik. Az együttérzés, a fájdalom hangja 
egyenesen a szívéből fakad. Látjuk, mennyire megrendíti őt ez a szomorú 
helyzet. Már nem érzi a vele szemben elkövetett igazságtalanságokat,

1 Balog, Borkő, Boldogkő, Tisza, Ecsed, Eger, Fülek, H orvátíöld, Iczyn (?), 
Kálló, Kanizsa, K isvárda, Komárom, Kassa, Makowice (Zboró), Mohaj, Ónod, 
Sárospatak ,, Eperjes, Pozsony, Rab, Szád vár, Szarvaskő, Szerencs, K apuszim a, 
Szolnok, Sztropkó, Esztergom, Széchény, Sziszek, Szikszó, Sáros, Szirák, Tőke- 
terebes, Tokaj, Várna.

2 Magyarságtudomány, 1942. január.
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csupán az elnyomott nép szörnyű helyzetét látja és a felső rétegeknél 
az egység hiányát. Ezért mondja oly találóan : ők nem ezt akarják 
látni, vagy tán nem tudják. Ez a költemény a szemlélődő költő meg
érett műve. Elárulja benne mély aggodalmát. Nem elég csak a lírai 
hang, a keresztény világ egyesülésének elhivatottságát hangoztatja, 
meg akarja mutatni másoknak, milyen a korabeli Magyarország, ame
lyet az északra, délre, vagy nyugatra fekvő szomszéd országok kapujá
nak, védőbástyájának tart.

A költő puszta városokat, feldúlt várakat látott, a falvak sem 
mutattak jobb képet. A házak helyén hamu és rom. A nép leszegénye
dett és sokan, akik a magukét védték, életükkel fizettek érte. De a 
korabeli Magyarországon nemcsak ez a pusztulás a legnagyobb baj és 
szerencsétlenség. A vigasztalan jelen mellett veszélyben van a remény- 
teljes jövendő is, meg az emberek hite, vallása. Sem kisgyermeknek, sem 
tisztességes hajadonoknak nincs biztos nyugalmuk. A gyermekeket 
ölik és a hajadonokat szégyenletes rabságba hurcolják. A népet pogány 
hitre kényszerítik, megfosztván Istenétől, hitétől és vallásától. S ha 
valaki nem akar ezektől megválni, nehéz vasba verik.

Ezzel a korképpel akarta megmutatni a költő a többi országoknak, 
hogy milyen sors várhatja őket, ha nem törik le az ellenséget.

Nemcsak a nyomor képét rajzolja meg, hanem az 52. számú köl
teményben a korabeli viszonyokra is utal. Itt vannak lantjának leg
sötétebb színei. De ne csodáljuk. Fáradt, sokszor és sokban csalódott 
ember írta e sorokat — idegen országban, elkeseredésében. Inkább 
lenne otthon mindig rab, mint itt fogadott szolga.

Búcsúszavai: «Isten veled erényes ország, az emberek hamisak 
benned, de te magad erényes vagy.» Ezzel nekivág a nagy útnak.

*

E G ER  VÁRÁRÓL.

Eger, m agyarul egér, ak ire  a m acska veté m agát,
És lyuka körül oly sokáig já r t  csendesen,
Mig k iv á rta  idejét, fogai közé rag ad ta  
O ly erősen, hogy az az tán  pofájából könnyen 

5. K i nem  szabadul, h igyjétek  el nekem , kezeskedem arról.
De figyelm eztetlek, em lékezzetek arra  
T i Lengyel Tanács,1 koronátokra m ondom ,
És észbe vegyétek ez egyenes figyelmeztetésemet.
M ert ez Lengyelországba vezető u ta k  valam ennyije közül legerősebb, 

10. Ez a  töröknek a legbiztosabb ú tja  M agyarország felől.
És igy őrizzétek, tanácslom , K rakkó t m a jó l —
Ez az én egyszerű tanácsom , de úgy hiszem egészséges,
A m elyet okos fejetekben jó l m érlegeljetek,
É s még idő e lő tt hazátoknak  segítséget ad jatok .

15. Mert azok aztán Krakkóra nagyon rá akarnak ütni.

1 Rendek.
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Amely körül oly szorgalm asan fognak já rn i,
H ogy ráncot gyűrnek rája , én e ttő l félek,
Am iben ad ja  Isten , hogy hazudjam , r a j ta  leszek nagyon.
M ert nekik Egeren kivül egy V ár sem á rt,

20. E rre a m acska — véleményem szerint — m indenáron ráve ti m agát.

*

E G E R  GYÁSZA ÉS A H IR E S  E G R I VITÉZSÉG RŐ L.

Tudom , hogy sajnálom  Egernek fekvését,
Amely Lengyelországnak volt a kapuja, így tu d ta m  én.
De szívem et á t já r ja  a bánat m ia tta d  egri 
Vitézség, te  ügyes, férfias, m agyarságnak tükre,

5. V itézek oskolája, te  férfias, te  é re tt,
Aki ma pogány kezek által elpusztitattál.
R a jta d  Isten  könyörüljön, mi m indnyájan  sirunk,
A kik a  te  elestedből példát veszünk.
Nem  tudom , akadna-e oly csökönyös szívvel olyan em ber,

10. A ki tudván  a férfiasságról, m indenféle bátorságról,
Meg ne könyörülne m a ez elesettségén
Ez em beri m agnak, ak i elpusztu lt Isten  Ítéletéből,
É s azokon a férfiakon is, ak ik  m ost Egerben elestek,
A kiket e helyen pogány kezek elleptek.

15. E ger még visszakerülhet azok kezére,
De nem egyham ar lesznek ú jra  olyan emberei.
Ők vo ltak  elei m inden férfinak 
A M agyar Föld végein, m indig állandó 
Hős v itézi m unkában voltak , am iből nagy h ir t 

20. V ittek  m agukkal a  kívülálló országokba, ahol m egfordultak. 
É n  tu d a táb a n  vagyok a  hely nagy bátorságának, 
Vitézségének, mely m ár e ltű n t Eger V árából,
Am elyet o tt, M agyar Földön nem  halad t tú l 
Férfiasságban egyetlen vitézség sem. Szemem lá ttá  

25. Az ő kezük nagy m unkáját fontos helyen gyakran :
Nem nézték a pogányt, akár ritk a , akár sürü,
Találkozást rendeztek, helyet foglaltak (helyt álltak),
B ár i t t -o t t  k ap tak  kis segítséget.
T ettben , férfiasságban, bátorságban m indenü tt híresek voltak, 

30. E rre u tódaikat is szorgalmasan ta n íto tták ,
A kik tizenhaté vés korukban kóp jákat tö rtek  
A törökkel, ak in  mindig dicsőséget a ra ttak .
Ők azok szegények, ak ik  nagyon férfiasán 
M egpecsételték sa já t vérükkel, mellyel o t t  öntözték 

35. N agyapáikka l és feleségeikkel a  h a tv an i folyását 
A pogány vérnek. A m iért is oly bün te tést 
V ettek  szegények m a önmagukon,
Am ilyen egy V itézi népnek nagy gyászul szolgál.
Hűséges őrzői is vo ltak  e helynek,

40. R em ényt nyervén a  harcmezőn sa já t uroktól,
Amely m egtévesztő őket és nagyon becsapá,
Úgy, hogy később sok bás tyá t helyéről levere.
Szirák, Szarvaskő és Győr, Fülek, Szécsény is,
Szendrő, Szád vár, Balog, Krasznahorka, le in  (?) —

45. E  várak Egertől itt balkézről vannak
K assa felől, és viszont am ik meg jobbkéz fe lő l:
Ecsed, Kálló és Szerencs, Ónod meg még Tokaj 
A Tisza folyó p artján , m ellette meg Mokaj (?) helység,
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M ajdmeg P atak , Terebes, Makowiczéig,1 
50. Amely csak egy m érföldnyire van a  lengyel határtó l.

Meg az tán  Boldogkő is, m egem lítem  K assát,
Amely viszont kilenc mérföldre van Makowiczétől,
K assátó l négy m érföldre E perjes és B ártfa  
Kevésbbé erősebb város, m in t a  podóliai Kijew.

55. Tőle Makowicze m ajdm eg kis mérföldre 
Sáros vára is, felül m ár igen rothadozó,
B ár nagyon nagy és m agas hegyen áll.
Távolról szemlélve hatalm as falak,
De erőben alig erősebbek a to jásnál.

60. Á m bár ebben annak , ak i okosabb, azonnal hely t adok, 
M inthogy nem  akarom  é r té k e ln i; de az én o ttlé tem  a la t t  
A bban az időben m egnéztem  volt kissé az erejét.
H árom  vagy négy mérföldre Makowiczétől 
Van Sáros, viszont meg a  Lengyel h a tá rtó l innen közelebb 

65. V annak azok a fentnevezett várak  Egertől 
Szikszótól kétfelől, jól meg vannak  Írva, /
Amely félúton fekszik K assa és Eger közt.
E z t így ír ta m  le s ebben nem  követtem  el h ibá t :
K isvárda, Sztropkó és Barkó, Szkapusany.

70. M elyeket nem  kell i t t  e hely t megnevezni.
A zokat az ap róka t meg Fülek körül nem sorolom fel,
Am elyeket jó l ösm erek és ezt jó l érzem,
H a Fülek tám adna , m aguk ad ják  meg m agukat,
M ert az em berek régóta így m ondják.

75. A Törökök a M agyarok is igy m ondják ezt el :
Akié Fülek, azé legyen a sok kis vár is.
Ezek között nincs még olyan m ás erős 
Amely ellentállna a Török erőnek.
De Szendrő, Szádvár, Tokaj a  tú lsó  féllel,

80. M ellette P a tak , Terebes — ezeknek csupán
E  kis védelm ük vagyon, de m inthogy m aga Isten  védi a fa lakat, 
Aki, ha akarja , a  leggyengébb erődöt is megvédi.
Nincs a M agyar Földön, az egyetlen
Ecsed várán kívül olyan, am elyben ne le ttem  volna. É s ezt 

85. Nem szégyenlem, hogy voltam , m inthogy m egm odhatom  
M indenkinek, ak i meg ak a rja  tőlem  tu d n i.
Nem szólok a falakról, a helységek fekvéséről,
H anem  a  falak  védelméről, az em berek oda vezetéséről.
M ert falakban s fekvésben fölötte erősek 

90. S e kettőben  sokkal b iz tosabbak  Egernél.
De h á t nem  az em bereket ezek, hanem  ezeket az em berek védik 
É s az ágyú siirü golyóitól idejében oda m enekülnek.
A falak  mögé így h á t m indnyájan  az ellenség elől 
M egbújnak, védelm et adván ezzel a  V árnak.

95. És ha az em berek kivesznek, k i v é d je 'a  falakat?
Az ágyú, b á r  a  legnagyobb, m aga m ár védeni 
Nehezen tu d . E z az én eszem véleménye,
A m elytől h á t elállók, ha okosabbat látok.
De E ger önvédelm énél vo lt részük (utjok)

100. A környékbeli em bereknek. De ezt nem tekintem .
H ogy m ely V ár b írná  k i ennek az u rnák  az erejét,
A ka tonáknak  és a Török Császárnak nagy ügyét.
Akinek nincs segítsége, az kételkedés nélkül kénytelen 
U grani, hogy hosszú időre táv o l legyen nem zete törzsétől.

105. M ert, hiszem, nincs az ég a la t t  erősebb Monarcba,

4 Zboró egyik neve.
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És a V árak közül sincsen olyan, am ely m értékben fölötte állna.
De viszont a  védelemre egy kissé gyengének 
T artom , nem  ta rtv á n  ezzel jo b b a t fölé.
M indig segítséget visz a  leggyengébb E rődnek is, 

n o .  A kár vészit, akár nyer ; igaza t ad  nekem  ebben m indenki,
Aki ezekben az időkben velünk vo lt M agyar 
Táborokban, am ikor a  Török a la t t  V áraka t v e ttü n k  be.
Nem  v e ttü k  o tt  soha a leggyengébb V árat úgy, hogy a 
Török segitségét ne k ap o tt volna, m i ehhez nem értünk.

115. De ha hallunk  a Török erejéről,
A kkor félünk tő le éjjel és nappal,
É s a  verebekkel együ tt m in d já rt a nádasba futunk,
Miből nem  nagy vigaszunk, sőt h írünk  sem vagyon.
Segítsége nélkül elvesztettük  G yőrt,

120. Szégyenkezve m ár elálltunk  tőle,
N álánál erősebbet M agyar Földön
Nem ism erek Kom árom  kivételével, mely falakban erősebb.
Ez u tóbbiak , am elyek elpusztultak, legkevésbbé sem kapván segitséget, 
B ár a pogány erők erős ütését kib írták .

125. Miből a  Törökök nem kis v igaszt v ittek  el,
A K eresztények fö lö tti győzelemmel, elm entek e dicsőséggel.
Ahol Vitéz em berek is férfiasán elestek,
K arddal dicsőséget keresvén, kard  á lta l h a lá lt vettek .
De én úgy mondom, hogy az én korom ban 

130. Nem  élem meg a M agyar katonaság fegyelmét,
Amig az A usztriai H ázból lesz
A M agyar hadsereg Táborának legfőbb parancsnoka,
Amig sa já t fejével m aga a Császár nem  indul
Az egész Birodalommal, erről igy gondolkozik, akárcsak én,

135. M inden prosták. De én ezt kívánom  m agam nak,
H ogy m ajd p letykának ta r tsá k  véleményem et.

*

Még egy kicsit i t t  felemlítelek benneteket, híres egri 
V itézek meg a t i  férfias és ügyes derekasságtokat,
Am elynek férfiasságát o t t  s a já t szemeimmel lá ttam  ;

140. A zt m a m indenü tt hirdetem  ajkam  fájdalm ával.
A K ereszténység m ostani vereségét beszorítom  
E  verssorok közé, m elyeket egyszerű fejem ben m egláttam . 
Jobb  hire lenne még a veszte tt csatának  is,
H a  Eger bevétele e lő tt tö r té n t volna.

145. Meg akarván  mégis m enteni (Egert), nem ju to tta k  
Hozzá, így akarván  szerencséjüket kipróbálni,
T ransylvania, am iről itten  kevesett hallo ttam ,
A zt ak a rta , hogy később ne fusson üresen a  harc mezejéről, 
E rőszakkal ide vezette

150. M aksim iliánt, m in t a hadsereg fejét és U rá t,
H ogy o tt  vezesse az t a szerencsétlen ü tközete t,
Mivel senki sem tu d ja , a  szerencse m ikor legyen igazi.
Ez az Ur, család jára tek in tvén ,
És önm agán felejtvén nagy szemét,

155. H ogy a Török Császár h u rk ára  ne akadjon ,
És hogy ne jusson a rra  a  sorsra, m in t az,
A kit a nagy K án hurco lt a  ketrecbe,
A ttól, hiszem, óvakodik. A végét én
Nem tudom , de ezt figyelmetekbe ajánlom  nektek,

160. M int p rosták  az okosaknak, ha van megjegyzéstek 
Okos, am ellyel ezt a fejben considálni
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T udjátok  és elengedni, és ra jta m  nem csodálkozni,
És, hogy ezt i t t  szélesen megirom  m in t egy p rosták ,
Tudván azt, am it szememmel látok és az em berektől hallok,

165. Lévén egyszerű K atona, nem  költő.
E zt ír tam  m ost, m a ülvén Poznanban.

*

A Czakrowskira. vonatkozó eddigi tanulmányok még nem vették 
észre, hogy a költő nem csak azért írt, mert költészetével akarta rehabi- 
itálni személyét, hogy nem csupán vallásos élményeinek adott irodalmi 
formát, hogy verseit nem szórakoztatásra írta, hanem, hogy tollal is 
szolgálni akarta a magyar ügyet. Szélesebb megfogalmazásban : a 
kereszténység szent ügyét.

Közel egy évtizedes magyarországi tartózkodása tapasztalatából 
nőtt ki politikai, vagy még inkább erkölcs-politikai terve. Ha ezt a 
maga egyszerűségében ma olvassuk el, naivnak tűnik, de a kor szem
üvegén át, merész gondolatot kell látnunk benne. Olyat, amely a kora
beli magyar hazafiak nyomdokában jár. Politikai tájékozódása a Habs
burgok pártjára állítja Czahrowskit. Ő is, mint a korabeli nagy magyarok, 
azt tartja, hogy a magyarság egymagában nem állhatja útját a pogány
ság beözönlésének. Segítséget reméltek tehát II. Rudolf császártól.

Költőnk nézetei népszerűek voltak akkortájt Erdélyben is, ahol 
Báthory Zsigmond 1594-ben megölette a törökpárt vezéreit és a Rendek
nek tudtára adta, hogy szövetségre lépett a magyar királlyal, Ferdi- 
nánddal. A fejedelem szándékát Bocskai István is támogatta, bár később, 
a hadi sikertelenségek hatása alatt Zsigmond tervei megtörtek. Hogy a 
Treny szerzője politikai terve megvalósításával Erdély felé is tekint- 
getett, azt a Zamojskihoz írt levélből már láttuk.

Alkotásai nagyobb részét áthatja az a gondolat, hogy csak vala
mennyi keresztény ország egyesült ereje képes a pogányt letörni.

Hogyan képzelte el és hogyan építette fel elgondolásait ez az idegen 
végvári költő?

Először is kiépíti az erők hierarhiáját. Első helyen Isten áll és ezért 
az «Alázatos keresztény ének Istenhez» c. versben (14) (mit erre a nótára 
írt : Kérlek téged, aki lakozol stb.) azt kívánja, hogy e harcban maga 
az Isten legyen a hetman és hogy az Isten mindenhatósága eredményesen 
forduljon a pogányok ellen s álljon azok mellé, akik «a te nevedért fegy
vert fognak». A következő versben (15.) «röviden minden keresztény 
monarhához» fordul. Azt mondja, ti keresztény, földi monarhák, cézárok, 
hercegek és királyok, ti akikről a pogány azt tartja, hogy hit dolgában 
önmagatokkal is ellentétben vagytok, eszméljetek, forduljatok önmagá
tokhoz, hogy egyetértésben foghassatok fegyvert az ellen, aki Istent 
rágalmazza. Máskülönben Isten vérontással büntet meg titeket és a ti 
királyságtokat is a ti bűneitekért.

Az általános egyetértésre szólításnál tovább megy. Minthogy a leg
hatalmasabb földi monarha a császár, a 16. versben hozzá fordul, II. 
Rudolfhoz, «a legyőzhetetlen monarhához». E versben, amelyet — melles
leg — Kochanowski 91. zsoltára alapján írt (nem említvén a forrást),
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forrón kéri a császárt, hogy «mutatkozzék a nép előtt», mert annak, aki 
meglátja, «megnő a szíve». Világhírt ígér ezért a császárnak, amelyet 
fia fog örökölni. Győzelme biztos lesz, mert Isten fog vezetni személyesen. 
A zsoltár szavaival fest teljes és biztos győzelmet.

Nem szól már külön a különféle királyokhoz, akiknek be kellene 
lépniök e szövetségbe. Csak a lengyel királynak mondja el részletesen 
tervét, meg a lengyel Rendeknek és a tisztes lovagságnak (17.) «A leg
fenségesebb lengyel királyhoz, III. Zsigmondhoz is külön szegény 
beszéd»-et mond. Nem takarékoskodik a szép címekkel, a megszólítások
kal — akkori szokás szerint —. Kéri a királyt, hogy márcsak a hagyo
mány kedvéért is, vigyen segítséget a szomszédoknak, de saját király
sága határainak megvédéséért is álljon a harcba. Biztatja őt, hogy a 
«keresztény rész őbelé helyezte bizalmát mind» és hogy ezáltal olyan 
hírre tesz szert, amely kedves lesz az egész világon. Egyúttal kéri, a 
király is feledje bűneit, bocsásson meg neki, kegyes legyen őt is, a leg
alázatosabb szolgát, felvenni az igaz hívő alattvalók sorába s a haza 
szolgálatába.

Czahrowski tudta, hogy a király csak akkor indulhat a pogányok 
elleni harcba, ha a tanács, a sejm határozatát és beleegyezését meg
kapja. Ezért külön versben igyekszik meggyőzni «Az erényes lengyel 
Rendek Nagyságos Urait» (18.). Dicséri a Rendek férfiasságát, bátor
ságát és hűségét, az egész világon híres lengyel királyságát, felszólítja 
őket, mentsék meg a meggyötört embereket... Jól fontolják meg, hová 
vezethet a szerződés megszegése. Erre most, béke idején kell gondolni, 
mert később már késő lehet. Emlékezetükbe idézi várnai Ulászló esetét, 
aki azért esett el, mert nem tartotta be a hitét (ígéretét), igaz, hogy az a 
pogánynak adott szó volt. Ezért Isten elvette a katonaság szívét és a 
török teljes erővel törhetett rájuk.

Amikor a török és a magyar csapatok Várnánál találkoztak — írja 
Czahrowski — akkor «elővitetett a (hit)levél, amelyet az egész hadsereg
nek hangosan hírül adott volt (egy pogány). Majd, bár pogány volt, 
Istent hívta segítségül, mondván : hogy «a saját és az én igazságtalan
ságomért» állj az én pártomra. Ez gyors eredménnyel járt. Azon a helyen 
úgy megverték a magyarokat, hogy «üstökük erősen feltüskésedett». 
A véres ütközetben elesett a király is, holttestét meg sem találták és a 
lengyelek, akik monarhájukkal együtt küzdöttek, szintén ott vesztek.

A magyar és a lengyel csapatok veresége, az ifjú király titokzatos 
halála (a nép visszavárta!), hozzájárult ahhoz, hogy a várnai csata (1444) 
népszerű volt Lengyelországban.1

A halálában legendás hírűvé vált királyra hivatkozott és az így elő
készített Tanácsnak megmondta, hogy bár nem neki kell figyelmeztetni 
őket, mégis, talán nem oly nagy vétek, hogy nekik az okosaknak tárja 
fel, hogy menteni kell a testvéreket a pogány keménysége elől és hogy 
ezt még azelőtt kell megtenni, mielőtt «minket is letipornának». Meg
győződése, hogy a magyarok a legnagyobb erőfeszítésük mellett sem 
képesek legyőzni az ellenséget. Lengyelország segítsége nélkül kizárt

1 Ju lian  K rzyzanow ski: H istória  L ite ra tu ry  Polskiej. M. Arct.W arszaw a, 1939.
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nak tartja. Van bátorsága ezt megmondani, hiszen maga is szemlélője 
volt az eseményeknek. Higyjenek — nem is az eszének, — inkább 
tapasztalatainak és a ténynek, hogy mindezt maga is átélte.

Hogy a Tanács határozata megvalósuljon, szükséges még a vitézek 
lelkesedése és támogatása. Ezért a legbarátságosabb hangon szól tár
saihoz : «A lengyel korona valamennyi nemes és derék vitézéhez» (19.) 
és felszólítja őket, mentsék meg a keresztényeket a pogányok keze 
alól s ily módon is terjesszék a lengyel nép dicsőségét.

Maga is barátainak szárnya alá menekül, «bizonyos lévén afelől, 
hogy kegyesen fogadják» és hogy megbocsátják fiatalkori kiruccanását. 
Azt magyarázza : azáltal, hogy egykor egy lépéssel eltávolodtam tőle
tek, nem vétettem a lovagi erény ellen. Ma, annyi magyar és horvát 
földön szerzett tapasztalat után, miután sokat láttak volt szemeim és 
miután sokmindent éltem át, sokakat taníthatok «akik ma ülnek azon 
a lovon, amelyről tegnap én leestem».

Barátai közé siet. Sok a közölnivalója. Távol a hazától alkalma volt 
megtudni mindazt, amit idegenek mondanak a lengyel vitézekről. Véle
ménye szerint erre a hírre rászolgáltak. Tehát : elismerik a szívüket, 
férfiasságukat és bátorságukat — «az idegen nemzetek fiai, akik ezeket 
bennetek tudják.»

Végül, a 20. számú versben, a pogányok elleni harc legérdekeltebb 
népéhez fordul: «A magyarokhoz». Mikor köztük élt, jól megismerhette 
bűnüket és erényüket. Nem vonakodik azokat nyiltan «kibökni». Dicséri 
a híres magyar vitézi erényeket, amelyekkel kész háborúba menni a 
monarha. A magyarokkal is megosztja a róluk szóló véleményt. Azt, 
amit idegen országokban mondanak róluk. A magyarok legrettenetesebb 
vétke — szerinte — amelyet szigorúan büntetnek, az árulás. Ha az 
egységet maguk közé állítják, az ügy sokat nyer. A monarháknak és a 
hadseregnek is «megnő a szíve». Igaz baráti tanács ez!

A különféle országokból toborzott zsoldosok fontos elemét képezték 
a hadseregszervezésnek. Ezt sem hagyta figyelmen kívül a költő akkor, 
amikor a pogányság ellen egységes front kialakításán fáradozott. Hozzá
juk «Az egyéb idegen vitézekhez, azaz a zsoldosokhoz» írja a 21. számú 
költeményt. Szól itt a gyalogosokhoz és a lovasokhoz is. Dicséri vitézi 
szolgálatra való készségüket és nem kételkedik abban, hogy e harcból 
dicsőséget visznek magukkal. Bőségesen tapasztalta, hogy akkoriban 
mennyire meglazult a hadsereg fegyelme. Különösképpen a zsoldosokké. 
És most megereszti a kantárszárát és lelkesen tanítja nekik mindazt, 
amit tudniok kell.

Miután rábeszélte őket a vitézi magatartásra, elsősorban kéri, hogy 
«az elnyomott népet ne kaparják». Ilyen élményei is voltak. Nemkevésbbé 
fájlalta ezeket, mint a másik közismert gyengeséget — az egyetértés 
hiányát. «Csak egyetértők legyetek.» — könyörög. Istent is arra kéri, 
hogy a hírért való irigykedés meg ne rontsa a lélek egységét. Megigéri 
társainak, hogy valamennyien híresek lesznek, csak engedelmeskedjenek 
vezetőiknek.

«A győzelemnek nem számokra, hanem férfiasságra van szüksége* — 
mondja Czahrowski, elferdítvén mesterét Kochanowskit : «prostak az,
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aki a katonaságot nagyságából értékeli; a győzelem nem akar számo
kat, de férfiasságra szüksége van». Egyik alaptétele volt ez a lengyel — 
nemkülönben a magyar — vitézi nevelésnek, amely mindig a nálánál 
hatalmasabb ellenfélre készítette elő embereit. A lengyel történelem 
beszédes számokkal igazolta e nevelés igazát. így például: a kluszyni 
ütközetben 6000 lengyel, Zólkiewski vezetésével szétveri a 40,000 orosz 
és 8,000 svéd haderőt. Az ullai csatában 4,000 vitéz verte szét a 30,000 
oroszt és elejtette vezérüket Szujskit. Kirchholmnál Chodkiewicznek 
mindössze 3,800 lovasa volt és 390 kurlandija lóháton. Velük verte le 
a 14,000 svédet, Európa «legyőzhetetlenjeit» s közülök 9,000-et átszállí
to tt a túlvilágra.1 Mert : nem a számok, hanem az erő, a férfiasság biz- 
tosítá a győzelmet!

Czahrowski szerette a meséket és a példabeszédeket. Most is idéz 
egyet. Nem is olyan érdektelent! Elmondja Amurates török császár 
történetét, aki nagyon bízott önmagában és lebecsülte ellenfelét : Szkan- 
der Beket} Hatalma és nagy serege bizonyságaként egy zsák mákot 
küldött vitéz ellenfelének. A nagy férfi alázatosan fogadta s viszonozta 
egy marék borssal. Üzenetet is mellékelt a fűszerhez : «egy marék bors 
megfűszerezi a zsák mákot.» Idáig a példázat.

Ha Isten a mi oldalunkon van, nem kell az ellenség erejével törődni. 
A nagy lélek és az engedelmesség győzelemre viszi az embereket. Mind
járt itt hozzáfűzi azonban, hogy a katonaságnál az engedelmesség a győ
zelem után még fontosabb!

Az ellenség reményét az engedelmességre, a katonai f egye Imre és 
az ágyúkra építette. Mi viszont — írja — Istennél helyezzük el azzal, 
hogy ő megment minket. Nagy bizalmában felszólítja a vitézeket, fújják 
meg a trombitákat, verjék a dobokat és induljanak gyors lovakon, alá
zatosan a harcba.

Hogy a pogányság elleni küzdelemben magának is fontos szerepet 
szánt, az — az eddigiek szerint — kétségtelen. Ma természetesen nehéz 
volna megállapítani, hogy miben látta saját munkakörét e szervező 
propagáló munkán kívül, programm költészetén túl. Annyi bizonyos, 
hogy nagy gonddal igyekezett mindenkit meggyőzni az ügy fontosságá
ról. Változatosan és gazdagon sorakoztatta fel az érveket és az indító
okokat. Hangja is változatokban gazdag. A panegyrikustól a fenyegető
zésig széles skálát játszott meg és a kellő helyen alkalmazta, mindig jó
kor erősítette vagy lágyította el. A fő fonál színe : egy rendíthetetlenül 
hívő ember lelkesedése, aki mélyen és igazán hiszi hivatását és eszménye 
győzelmét.

*

1 A rtur Górski : Ku czemu Polska szia. W arszawa. 1938. (148. old.)
* Ju lian  Krzyzanowski em líti irodalom történetében, hogy C. Bazylik len

gyel nyelvre fo rd íto tta  1569-ben Barlecius hatalm as foliánsaiból «Kastrioía Jerzy 
(György) é le ttö rténeté t és híres dolgait, ak it közönségesen Skanderbegnek nevez
nek. Nagyon valószínű, hogy Czahrowski ism erte e népszerű regényt, am ely első 
ízben ad o tt lengvel nyelven h írt a balkáni népek életéről.
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A M AGYAROKHOZ.

És t i  vitézek, híresek, becsületesek,
Pogány vért, m it m agam  is jó l tudok , — éhezők,
M inthogy nem  egyszer én is veletek m árto ttam  kardom at 
A pogány vérébe, dögöket veletek tapostam  

5. H ires helyeken, o t t  tu d a tom ban  van  a  t i  bátorságtok,
Szivetek, a  harc hevében való férfiasságtok,
L á tjá to k  i t t  a  M onarchát, ak i hozzátok szives,
É s ak i a  harcban veletek eg y ü tt küzdeni kész.
Is ten  u tán  először ő t tiszte ljé tek ,

10. És őrizzetek neki hódolatot, erős h ité t,
Hogy érezhessétek az Isten  kegyelm ét m agatok felett,
A pogányok fö lö tt győzelm et kaphassatok  azért.
M ert félelem lepi el az em bert hallván, kinek ta r ta n a k  titek e t 
Azok, ak ik  kívül állanak, ak ik  e h ir t te rjesz tik  ró latok ,

15. M intha t i  nem  lennétek szótállók U ra itok  irán t,
Torkoskodván valam iféle pogány ajándékra  ;
Szóval vannak  köztetek  sokan, ak ik  kétszinűek,
A m it rendben is ta lálnék,
H a ezt illetőleg egyetértésben lennétek,

20. És hogy m agatok  közö tt felfednétek a  farkast,
Aki a  bárányokat csendben kilopkodja a  karám ból,
É s veletek, becsületesekkel, Tanácsba ül 
T itokban, akiről t i  nem  m indnyájan  tu d to k , tudom ,
É s ezért á rta tla n u l szenvedtek.

25. Vagyis jobb idejekorán arró l gondoskodni,
H ogy m egtaláljátok  és érdeme szerint büntessétek.
É s t i  m indnyájan  határozzátok el m agatokat az erényre,
É s ezzel a  te rh e t könnyen letészitek m agatokról,
Amely vá lla tokat oly szégyenletesen gyötri,

30. És a kívülállók közhangulata ezt kifejezi.
Jó  h á t k ivetn i a konkolyt a  búzából,
És fölvenni színét annak  a ruhának,
Am elyet, az em berek szerint, v iszályára hordtok,
H ogy m it sem tu d to k  arról, hogy köztetek  vannak  a  kétszinűek,

35. A kik tite k e t is ilyen hírbe hoznak
Á rta tlanu l, am ivel a t i  becsületes híreteknek ártan ak .
A m it én ró la tok  jó lelkiism eret szerin t 
M ondani nem  tudok , m inthogy ezzel rossz u ta t 
N yitnék m agam nak Isten  elő tt, de félreállván hallom ,

40. E zért írom nektek  e verseket tanácsként.
Szóval csak keressétek szorgalm asan m agatok között 
A zokat a tin ék tek  á rtó k a t, és m in d já rt szégyenre ad já to k  őket,
Ezzel igaz szolgálatot tesztek  az U rnák 
É s m agatoknak is örök h ír t és jócselekedetet 

45. N yertek  Istennél
É s kedvesebbek lesztek m inden országokban.
E zé rt a t i  szent M onarchátoknak 
Szíve megnő és az egész hadseregnek.
És m ost fogadjátok éntőlem  

50. Kegyesen b a rá ti figyelm eztetésem et.

*
Amilyen érdekes volt a lengyel irodalomtörténet részére a feledés 

homályából kiásni Czahrowski életét és költészetét, oly érdekes szá
munkra, hogy megismerhettük.

Nem volt nagy epikus lendülete, nem különös lírikus tehetség,
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írásainak esztétikai részét az etika szoigálatába állította. Mégis meg kell 
becsülnünk, mert igen ritka adatokat hagyott ránk a XVI. század alko
nyából. Hasonló természetű irodalmi termék hazai viszonylatban is 
nem sok maradt ránk. így ezek annál értékesebbek lehetnek, hiszen 
idegen írta.

Nem volt érdektelen Czahrowski és Balassi szellem rokonságát meg 
lesnünk. Mindkettő végvári vitéz és költő. Karddal és tollal szolgál
ják a hazát és a kereszténységet. Odaállnak megvédeni Európát!

Ismerték-e egymást? Hatottak-e egymás költészetére? Közvetve. 
Bizonyos, hogy közös forrásból merítettek. (Népdalok, vallásos énekek, 
Jan Kochanowski stb.) A magyar költő írói munkásságában messze 
túlszárnyalta lengyel kortársát. Azért Czahrowskinak is kijár az elisme
rés. Legalább az itt következő Bartosz PaprockP-iéle megfogalmazásban.

CZAHROW SKI ÁDÁMNAK,
A V IT É Z I DOLGOKBAN JÁRTAS F É R F IÚ N A K  CÍM ERÉRŐL.*

E  folyóknak3 Lengyelországban m indig nagy hírük volt,
É s ez Ádám m ia tt sem m it sem változo tt,
Sőt véres folyást ő a d o tt nekik férfiasán 
Azon országban elkövete tt nagy vitézségei által,
O tt, ahol a Sárkány álkapcsát a  K eresztényekre k itá r ta .
Ő  o t t  férfiasán em elte fel V itézi kezét,
És erősen i ta t ta  vérrel a m agyarok földjét.
A nagy hírnévre m éltó ily  Oknál fogva.

*
Csorba Tibor.

B artosz Paprocki (1540— 1613 vagy 14.) Polockban szü letett. Ju lian  
K rzyzanowski szerint korának egyik legtevékenyebb egyénisége : heraldikus, 
történész, erud itus író. Még m a is jelentős műve : «A lengyel vitézség címerei, 
vagyis az erény fészke». Kraków, 1584. — Bájos elbeszéléseket jegyzett fel a  nemesi 
cím erek eredetéről. Gondosan tanulm ányozta a családi levéltárakat. Sokat és 
jó l figyelt meg. Érdekes élettö rténetét P io tr  Chmielowski lengyel irodalom törté
netéből (269. old.) ism erjük. Paprocki is — valószínűleg a byczyni csata  u tán , 
1587-ben kénytelen elhagyni hazáját. Előbb Sziléziába, m ajd  Csehországba megy. 
I t t  jelentős cseh íróvá lesz s csak öregkorára té r  vissza hazájába. Valószínűleg 
visszatérése u tán  ír ta  Czahrowski címerére e költem ényt.

A Treny 2. oldalán, ahol egy 5 1 x 9 2  nagyságú lam etszet van, am ely egy 
huszárnak egy pogány fele tti győzelmét ábrázolja, — meg is je lent Paprocki verse.

2 Szószerinti fordítás lengyelből.
3 A korczakowi címeren piros mezőben három  folyó van. Lásd : Paprocki, 

H erby. Kraków, 1858. 677— 79. old. «A m agyar királyságban három folyó híres : 
Duna, Száva, Tisza ; némelyek a Tisza helyett D rávát mondanak.»
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MAGYAR RENDISÉG ÉS OSZTÁLYTÁRSADALOM.

A rendi társadalom, amint az 1848-ig Magyarországon is fenn
állott, a privilégiumon alapult. Az azonos vagy hasonló kiváltsággal 
rendelkező egyének alkották az egyes rendeket, amelyek jogilag, gazda
ságilag és társadalmilag egyformán szigorú határokkal különültek el 
egymástól. Tagjaik száma fordított arányban állt a kiváltságokkal és 
mennél több privilégiummal rendelkeztek, annál közelebb kerültek a 
hatalom és a kiváltságok forrásához, a fejedelemhez. így tehát az egyes 
rendek vízszintes rétegként helyezkedtek el egymás felett, függőlege
sen metsző határokról beszélni sem lehetett.-Ezért nem lehet a rendi
ségen belül nemzettársadalmakat megkülönböztetni, nem lehetett 
nacionalizmusról beszélni.

A rendiség romjain osztály társadalmak alakultak ki, amelyek most 
már nem a kiváltságokban megszabott jogok és kötelességek, hanem a 
mindennapi élet és a kultúra aprólékos rendezése (tehát mélyebb kap
csolat) alapján fogják össze az embercsoportokat. A társadalom élén 
az értelmiségi réteg áll, amely a legtökéletesebb életformának tartott 
intellektualizmust valósítja meg ; legalul-pedig a parasztság foglal helyet, 
amely ettől az ideáltól a legmesszebbre került. A változás nemcsak 
annyiból áll, hogy az eddigi jogi nemesség helyét a szellemi nemesség 
foglalta e l ; ennél jóval mélyebb volt. A társadalom vízszintes és függő
leges irányban egyaránt, különböző csomópontok körül összesűrűsödve 
szerveződött. Szervezettsége szorosabb, finomabb és egyúttal nagyobb 
tömegekre kiható lett, mint amilyen a rendiségé volt. Ezért tud korunk 
világrészekre kiterjedő, le- és felfelé alig elhatárolható osztályokról és 
ugyanakkor térbe zárt nemzetekről beszélni.

A nagy átalakulás, amely az újkori világtörténelemnek leglényege
sebb része, leghamarabb az angolszász és a francia, majd az északi 
germán társadalmak körében zajlott le. Európa keleti és déli felén 
jóval később indult meg, részben még napjainkban is tart. A régi rendi 
berendezkedés nyoma napjaink osztálytársadalmában is felbukkan, 
zavarólag hat, felemás formákat hoz létre. Az új berendezkedés még 
egyre terjed és napjainkban az Európán kívüli társadalmakat is meg
hódítani látszik, ahol pedig a legújabb időkig a középkori Európára 
emlékeztető hűbériség élt (Japán, Arábia stb.).

Ennek a világjelenségnek egyik részlete a magyarországi rendiség
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bukása és a magyar intellektuális osztálytársadalom kialakulása. Ezt a 
folyamatot óhajtjuk az alábbiakban szemügyre venni és a rendelke
zésre álló adatok alapján felvázolni.1

I.
A rendiség társadalmában a főrendek foglalták el az első helyet. 

A főlapok még 1750 körül is mérhetetlen vagyon és tekintély birtokosai, 
de befolyásuk már erősen csökkent. A század első felében, a középkori 
hagyományok folytatásaképpen, a magas klérus Bécsben élt, az ural
kodó közelében, tanácsával és munkájával állandóan közremunkált a 
birodalom vezetésében, fontos hivatalokat töltött be és a ritkán tar
to tt pozsonyi országgyűléseken övé volt a vezérszerep. A politikai fog
lalatoskodás mellett gyakran nem tartozott a ritkaságok közé az olyan 
főpap, aki püspöki székhelyét a beiktatása alkalmával látta először és 
utoljára.

Mária Terézia uralma alatt lassan megváltozott a helyzet. Most épp 
azok az egyházmegyék tettek szert nagyszámú hívőre, amelyek a nyu
gati határszéltől, azaz Bécstől messze feküdtek és a mégszaporodott 
munka, a hosszú út főpapjaikat egyre inkább távoltartotta a birodalmi 
fővárostól. A klérus lassankint elmaradt a királynő környezetéből és 
helyét a világi főurak foglalták el, a követelődző nagybirtokosok, akik 
céltudatos munkával szorították ki a papságot az állam vezetéséből. 
Hosszú századokon át a klérus volt a világi hatalom legfőbb támasza, 
amely leghívebb és legmagasabbrangú szolgáit adta. Most ez a kapcsolat 
végképp megszűnt és a fejedelmi hatalom világi támaszai új felfogást 
érvényesítettek az állam kormányzásában : a racionalizmust.

Ismeretes tény, hogy ez időben költöztek főuraink Bécsbe. Evvel 
nemcsak az járt együtt, hogy jövedelmeiket az országon kívül költötték 
el, ami nemzetgazdasági szempontból kétségtelenül káros, hanem az is, 
hogy a királynő mellett egymásután nyerték el a bizalmi állásokat, 
ők  lettek a tanácsadók, a legfőbb hivatalok betöltői. Magyarországot 
illetőleg döntő súllyal bírt a szavuk és II. József óta egyre nagyobb 
szerepet kaptak a hatalmas birodalom ügyeinek intézésében.

Befolyásuk a bécsi kormány előtt valóban korlátlannak látszott, 
amelynek csak a nem magyarok szabtak határt ; viszont az országon 
belül uralmukat meg kellett osztani a köznemességgel. Az ő kezében volt 
a vármegye, az állam egyetlen végrehajtó, bíráskodó és közigazgatási 
szerve, ő volt a jobbágyság közvetlen felettese, sőt, 1790 óta az ország- 
gyűlés is az övé volt

Kétségtelen, hogy nem volt méltatlan a vezetőszerepre. Nemcsak 
pszihológiai szempontból állítható ez, felsorolván bizonyos jótulajdon- 
ságait, amelyeket a múlt idők dícsérői elmondottak róla. De így volt

1 A korral a  m últ század két kiváló történésze fog la lk o zo tt: Grünwald 
Béla (A régi M agyarország és Az új Magyarország) és Marczali Henrik (főként : 
Magyarország tö rténete  II. József korában). Szintézisüket, szem pontjaikat a  m ai 
történetszem lélet sem halad ta  tú l és m unkásságukat valóban csak a  X X . század 
h irto rikusa i tu d tá k  fo ly ta tn i . Szekfű Gyula és M ályusz Elemér.
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ez szociológiai szempontból is : a nemesség az ország lakóinak igen 
jelentős részét tette. Az 1754—55-i országos nemesi összeírás szerint 
öt vármegyében találtak 2000-nél több nemesi családot és csak az egy 
Mármarosban 2519 volt a számuk. II. József alatt már 162,947 férfi 
nemes élt Magyarországon, tehát közéjük tartozott az országnak min
den huszadik lakosa, míg Lengyelországban minden tizedik. Fényes 
Elek 1847-ben már 617,521-re tette számukat és így ez időben a len
gyelnél is népesebb lett volna.

Ezen adatokból nyilvánvalóan előtűnik a magyarországi nemes
ség két jellegzetes tulajdonsága. Egyrészt ilyen hatalmas tömeg társa
dalmi szempontból nem lehetett egységes ; másrészt pedig, amint azt 
a nagy számbeli növekedés mutatja, gyakori donációk révén is szaporo
dott a száma.

A nagytömegű nemességnek már a kiváltságai sem voltak egészen 
egyformák. A nemesség, érthetőleg, igyekezett minden megterhelés alól 
kibújni, de az állami és társadalmi viszonyok sokkal inkább összebonyo
lódtak, hogysem a nem-adózás általános elvét fenntarthatták volna. 
Szűz vállú nemest, akit semmiféle adó nem terhelt legfeljebb az ország 
keleti és délkeleti felében lehetett találni, ha ugyan volt ilyen. A nemes 
csak az országos adó, a contributio fizetése alól tudta magát mente
síteni ; de a törvényhatósági illetékek szolgáltatására, természetszerűleg, 
kényszerült. Egyes megyékben a megyei kiadásokra szolgáló cassa do- 
mestica-hoz a nemesek is hozzájárultak ; másütt csak a birtoktalan 
nemeseket vonták rendszerezes adózás alá. A városokban élők kötele
sek voltak a városi adószolgáltatás terhét magukra vállalni. Ez a 
megterhelés minden városban, megyében változott, egyik helyen töb
bet, másutt kevesebbet kellett viselniök ; úgy, hogy ilyen szempont
ból igen tarka képet mutatott ez az osztály.

Vagyonilag még kevésbbé lehetett egységes a nobilitás. Gerincét a 
bene possessionati rétege, a magyar'tiers état adta, amelynek a világát 
Szekfű Gyula rajzolta meg. Birtokaik nagysága megfelelt a mai közép
birtoknak, vármegyéjükben generációkon át megszerzett tekintélyt 
élveztek. Műveltségük a modern francia gondolatkörhöz kötötte őket 
és belőlük került ki a reformkor legtöbb híres politikusa.

Velük szemben állt a másik véglet : a vagyontalan nemesek nagy 
tömege. Az 1754-i összeírás szerint 17,693 nemesi család rendelkezett 
birtokkal és 13,766 birtok nélkül, csupán armálisára alapította privi
légiumát. 1 E nagy tömegen belül számos fokozatot lehetett megkülön
böztetni. Az egytelkes nemes1 2 birtoka oly csekély volt, hogy maga mű
velte jobbágy módjára. Vagyona a szerint változott, hogy egész, fél, 
harmad, vagy negyed stb. telket mondhatott magáénak. Társadalmilag 
lejjebb szorultak azok a nemesek, akik földbirtokkal már nem is rendel
keztek és legalsó fokon azok állottak, akik egy másik nemes úr jobbágy-

1 A szám adatok Illéssy Já n o s: Az 1754—55. évi országos nemesi összeírás, 
Bpest, 1902 ; továbbá Fényes Elek s ta tisz tik á ja , ahonnan Grünwald és Szekfű 
is m erített.

2 Egy telek  a la tt  á lta lában  32 hold szántót és 8 hold kaszálót értettek .
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telkét művelték. Ez utóbbi három típus több megyében rendes contri- 
butiót is fizetett.

A városban lakó nemesek közül a szegényebbek iparra, ritkáb
ban kereskedelemre adták magukat. Egy részük felvétette magát 
a polgárok közé, a céheknek is tagja lett és soraiból kerültek ki a város 
vezetői. Mások a céhen kívül állva űzték az ipart és ezeknek társadalmi 
színvonala semmiben sem különbözött a városi adózókétól.

Ez a koldusnemesség ugyanolyan erkölcsi és anyagi mélyponton állt, 
mint a jobbágyság. Tudunk pestmegyei nemesemberekrői, akik a 
zsidót lopták meg, vagy egy közember magtárát ásták ki. Egy másik 
nemest szőllőlopáson értek. Ung megyében egy 36 tagból álló rabló
banda alakult, amelynek tagjai szintén jórészt nemesek voltak. A banda 
többrendbeli tolvajlást, útonállást, rablást, gyilkosságot és orgazda
ságot követett el, amiért tagjai törvény elé kerültek. Közülük négyet 
(ebből három nemest) pallosra, kettőt (egy nemest) bitófára ítélt a tábla.1 
Ezek a jelenségek világosan mutatják azt a nyomort, amelyben a nemes
ség jórésze élt.

Már 1750 körül is egészségtelenül nagy volt a privilegizáltak száma. 
De a helyett, hogy ezt csökkenteni — és ezáltal a nemesi tekintélyt 
növelni igyekeztek volna, épp az ellenkező folyamat játszódott le. 
A nemesség nagyarányú megnövekedése ugyanis természetes szaporo
dással nem magyarázható ; még akkor sem, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az uralmon lévő réteg szaporasága nagy. Csak úgy érthetjük meg, 
hogy a nemesség sorai mindenkor, nyitva álltak és magukba fogadták 
az oda feltörekvőket. Az új nemesítések folytonosan felfrissítették a 
a régi rend várát. Aki egy bizonyos közepes vagyont összeszedett, el
nyerhette a kutyabőrt is. Ha valaki nemesi birtokot tudott vásárolni, 
biztonsággal folyamodhatott a donációs levélért. így akart Széchenyi 
is egyik kedvelt emberének és gazdatisztjének nemességet vásárolni.

A nemességadományozás elől maga a kormány sem zárkózhatott 
el, hiszen ez fontos fegyvernek bizonyult politikai harcai során. De a 
kincstár érdeke is erre ösztönözte, mert a nemesi privilégium kiállítása 
alkalmából a kérvényezőnek tekintélyes taksát kellett fizetni, amely 
pl. 1790 körül 1500 forintot tett ki. A mozgalmas időkben aztán annyian 
folyamodtak kutyabőrért, hogy azt már az uralkodó is megsokallta.
II. Lipót a kancellária egyik javaslatára, amelyben egy nemesség
megadási kérést pártolt, ezt a határozatot írta : «Elfogadom ugyan 
a kancellária javaslatát, de a jövőben csupán rendkívüli érdemek esetén 
lépjen fel nemesi levél kiadása érdekében, nehogy a nem-nemesek adó
terhe az ilyenfajta nemesi levél osztogatás által túlságosan megnövel
tessék.»2

De a nemesség elnyeréshez nem kellett a királyi donációk mindig 
körülményes útját megjárni, elég volt kimutatni valamelyik ismert 
nemesi családdal való rokonságot és az illetőt nyomban befogadták a

1 A hétszemélyes tá b la 1 tanácsjegyzőkönyve, 1847—48, 1848 jan. 9-i ülés 
176, 178, 183 sz. és jan . 20-i ülés 11 sz.

2 St. R. 1790 : 1805, a  bécsi áll. levéltárban.
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nemesi társadalomba. Természetesen a meggazdagodott jövevényt szí
vesen nevezte rokonának egy-egy leszegényedett nemesi család, a vér
ségi leszármazást könnyű volt kimutatni abban a világban, amely a 
pontos anyakönyvvezetést nem ismerte, az esetet kihirdették a megye
gyűlésen és ha senki nem tiltakozott ellene, a megye kiadta a nemességet 
bizonyító levelet. Ha egy család kihalt, a megye ismét közbelépett. 
A tényt hivatalból nyilvánosságra hozta és felhívta az ismeretlen örökö
söket, hogy örökségüket foglalják el, a kiváltságokba üljenek bele. Ezek 
a felhívások sosem hangzottak el hiába és akárhányszor illetéktelenek 
kapták meg ha nem is a vagyont (mert arra vigyáztak), de legalább 
az armálist. Az egykorúak is belátták az.ilyen eljárás fiktív voltát; 
de mint a nemességet felfrissítő természetes folyamatot inkább pár
tolni, semmint megsemmisíteni akarták. Egészen kivételes volt az az 
eset, amidőn a király Arad megye által 1844-ben a Herecz-család 17 
tagja részére kiállított nemességlevelet megsemmisítette.1 Ilyen körül
mények között nagy volt azoknak a száma, akik a maguk nemességét 
igazolni nem tudták ; de a kétes privilégium annyira megszokottá vált, 
hogy senkinek a nemesi becsületét nem érintette.

Történetíróink elpanaszolták és már köztudattá vált, hogy a pol
gárság passzív szerepet játszott a kor magyar történetében. Nemcsak 
hogy az ország kormányzásából nem kért, és nem is kapott részt ; de 
még a szellemi és gazdasági életben sem mutatta azt a fürgeséget, ami 
nyugateurópai társait jellemezte és amelynek a dicséretét Sombart és 
Groethuysen zengte el. Kétségtelen, hogy a polgárságot sokban meg
kötötték a maga belső problémái: a városi élet formaságai, az uralomért 
folytatott harc, az idegen nyelvűség stb. De elnyomottságának volt egy 
másik oka is. Fényes Elek 1840-ben 544,372 nemest számlált, ugyan
akkor pedig 575,518 városi lakost. Bár egy másik adatunk azt mutatja, 
hogy a nemesség száma ekkor már meghaladta a 600,000-et, mégis fel
tehetjük, hogy a városi lakosok száma felülmúlta a nemeseket. Csak
hogy a városi lakosságnak legfeljebb egyötöde nyerte el a polgárjogot, 
a többi városban lakó nemes, pap, honorácior és főként adózó volt. 
A polgárok számából még mindig le kell vonunk azt a tekintélyes cso
portot, amelynek tagjai nemcsak polgárjoggal, de nemesi privilégium
mal is rendelkeztek. Tehát a polgárság számbelileg egy ötödét sem tette 
a nemességnek.

De más téren sem mérkőzhetett vele. A rendiség korában még az a 
középkorból fennmaradt rendszer uralkodott, amely szerint a hatalom 
egyet jelentett a vagyonnal, ez pedig a földbirtokkal. Már pedig a 
városiak földbirtoka elég kicsiny átlag körül mozgott. A gazdag polgárok 
vagyona sem állt többől, mint egy-két házból és néhány hold szőllőből. 
(A nagy paraszt városok lakossága ugyan kivétel volt; de ők kulturális 
téren maradtak el a nemességtől.) A készpénzvagyonnak nem látta

1 íg y  Kemenovich Tamás, az elhunyt K o tn y ák  plébános végrendeleti végre
hajtó ja , hely tartó tanácsi körlevél á lta l tu d a t ta  m indenkivel, hogy a K otnyák- 
család részére I. L ipó t k irály  á lta l 1662-ben k iá llíto tt nemeslevél a megyei levél
tá rb a  té te te t t  és felhívta az örökösöket, hogy annak  átvétele végett jelentkez
zenek. (Helytan körlevél, 1792 : 1006.) — H elytan . körlevél 1848 : 6093.
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hasznát, hiszen 1820 előtt nem lehet magyarországi kapitalizmusról 
beszélni és ezen időpontig a polgárság, a társadalom struktúrája miatt, 
passzivitásra volt ítélve. Az 1790-es forradalmi mozgalmakban adta 
politikai létének első tanújelét és ettől kezdve, amint a kapitalisztikus 
városi vagyon jelentősége növekedett a nemesi földbirtokkal szemben, 
úgy növekedett a polgárság súlya is.

A polgárság egyébként is áŰandó harcban állt a városi lakosság túl
nyomó számú, de legalacsonyabb fokon álló részével: a városi adózókkal. 
Ez a csoport tereket viselt, de a város vezetésébe, polgárjoga nem lévén, 
bele nem szólhatott. Legmozgékonyabb része az iparoslegényekből 
állt, akik soha céhmesterek, önálló iparűzők nem lehettek. A bérmunkás
ságnak ez a korai magyarországi megjelenése az iparűző városokban 
állandó nyugtalanságot okozó csoportként figyelhető meg már a XVI. 
század óta. A napszámosokból és szolgálókból szintén tarka csoport tevő
dött össze ; egyik-másik részükről külön hivatalos rendelet intézkedett. 
A társadalmi küzdelem zajosan folyt : megnyilvánulásai gyanánt fog
hatjuk fel azt a sok csete-patét, verekedést, polgári összekoccanást, 
amely jóformán évente megismétlődött a barokk városok szűk utcáin és 
nagy kocsmáiban. De az elnyomott réteg csupán hiábavaló ressentiment- 
ját tudta bennük kiélni, helyzetén nem javított. A város vezetésében 
szóhoz nem jutott ; a rája nehezedő felsőbb réteg ugyanúgy kiszorította, 
mint a bocskoros nemesség is kiszorult a megyei ügyek intézéséből. 
Tudjuk, a 30-as években a bocskoros nemesség bevonult a megyeházakra 
és a közgyűléseken ugyancsak hallatta a szavát. A városi nincstelenek, 
az adózók a 40-es években ébredtek szociális öntudatukra és indítottak 
harcot jogaikért. Ennek a harcnak, Mályusz szerint, a híres Táncsics 
Mihály volt egyik ismert katonája.

A jobbágyság soraiban hasonló különbség mutatkozott. Az ország 
nyugati felében, ahol a lakosság háborítatlanul szaporodhatott, a 
jobbágytelkek, a folytonos örökösödés során, összezsugorodtak. így a 
Sopron város úrbéri falvaiban lakó jobbágyok birtoka átlagban x/4 telek 
volt. V2 teleknél nagyobbat alig egy-kettő bírt.1 Ilyen törpe birtokból 
azon kor fejletlen gazdasági viszonyai mellett bajos volt egy családnak 
megélnie. Tehát tulajdonosaik kénytelenek voltak napszámba menni, 
mezőgazdasági munkásnak beállni. Ehhez járult a sokféle pénz-, ter
mény- és munkaszolgáltatás, amelyet a magánföldesurak gyakran 
kiméletlenül hajtottak be, továbbá a nagyfokú védtelenség, a földnélküli 
zsellérek egyre szaporodó száma és így valóban olyan kedvezőtlen képet 
kapunk a jobbágyság viszonyairól, amilyen 1848 óta át is ment a köz
tudatba.

A parasztnyomorúság e képével szembeállíthatjuk a ritka lakosságú 
alföldi területek népét. Itt a hatalmas parasztbirtokok gazdái tulaj
donuknak csupán kis részét vetették be, a holdak százain legeltetés folyt 
vagy parlagon hevertek. E nagybirtokos jobbágyok, akiknek az unokái 
is 100—200 holdas «zsíros parasztokéként élnek azokon a részeken, a 
nemességgel vetélkedtek jólétben. Életükről sok jellemző anekdotát

1 Jenny Ilo n a : Sopron úrbéri falvainak viszonya a városhoz, Pécs, 1930, 2 3 1.
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örökítettek meg az egykorú prózaírók, Jókai, Vas Gereben : mint fizet
ték meg Hódmezővásárhely lakói földesuruk helyett a maguk vétel
árát, mint dicsekedtek a régi földesnrak jobbágyaik módosságával stb.

A mezővárosok jobbágyi lakossága szintén kedvező körülmények 
között élt. Számára nyitva állt az út a meggazdagodás és az egyéni 
érvényesülés felé. A jobbágyság legfelső rétege amúgyis kedvező élet- 
feltételeket harcolt ki a maga számára és észrevétlenül egybeolvadt a 
nemességgel. A személyes szolgáltatásoktól mentesült, csupán pénzadót 
fizetett és igen gyakran régi, fiktív nemesi kiváltságok birtokába akarta 
magát visszahelyezni. Ilyen hajdú családból származott Arany János, 
a költő is. Egyik őse I. Rákóczi Györgytől kapott nemesi levelet, de 
érvényét a habsburgi Magyarország nem ismerte el. Ezért 1778-ban a 
család nemességvitató pert indított, amely rendkívül hosszúra nyúlt. 
Három ízben megnyerték, míg végre negyedízben végleg elvesztették. 
A költő apja még fia születése után is szorgalmazta a nemességet, Erdély
ben a királyi táblánál, de hiába.1

A rendiség tehát túlélte önmagát. Az egyes rendeken belül a tár
sadalmi tagozódás annyira előrehaladt, a különbségek annyira kimélyül
tek, a szociális divergáló erők oly erőssé váltak, hogy azok a szétfeszítés 
veszélyével fenyegettek. Kérdés, volt-e az egyes rendekben kellő össze
tartó erő, amely ezt kiegyensúlyozza, a társadalmi konvergenciát vele 
szemben érvényre juttassa?

II.

Közvéleményünk kész a felelettel: a nemességből nem hiány
zott a rendi öntudat. Minden tagja telítve volt kiváltságának érzetével 
és helyzetét minden ellenféllel szemben féltékenyen védte. Ez kétség
telen tény ; de evvel szemben az is bizonyos, hogy épp a jelzett kor
szakban a nemesi tekintély nagyfokú hanyatlása figyelhető meg és a kor
szak végén az irodalom a nemesnek egy olyan tipusát örökítette meg, 
amely kizárólag visszataszító tulajdonságokat visel magán : Pató Pál 
lír alakját. Ez a típus olyan hatásos volt, hogy emléke mélyen bevéső
dött a magyar intelligencia leikébe és belföldön, külföldön gyakran hasz
nált szólam lett. Csakhogy Petőfi verséből, amely kétségtelenül első
rangú forrás a történész számára, nem szabad azt következtetnünk, 
hogy a magyar nemesség patópálos volt ; hanem csak azt, hogy a magyar 
írók kisebb-nagyobb része ilyennek látta. Ez tehát nem szociográfia, 
ne m faktumot örökít meg ; (bár a bocskoros-nemességre vonatkoztatva 
sok igazat is tartalmaz) ; hanem politikai líra, amelynek a tartalma 
fikció is lehet. De a nemesi tekintély hanyatlását találóan példázza.

A tekintély alapja, a nemesi öntudat Verbőczyre és talán még 
régebbié nyúlik vissza. A XVII. században megerősödött és pregnáns, 
de nem épp^n szimpatikus kifejezője Beniczky Péter, a gyenge poéta 
volt. A XVIII. században, a magyar barokk idején élte fénykorát, 
tündökléséről Szekfű Gyula rajzol hű képet. Világosan kitűnik ez Bél

1 Riedl Frigyes: A rany János, IV. k iad ., Bpest, 1920, 64 L
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Mátyás egykori országleírásából is. Művének nyomtatásban megjelent 
kötetei éppen azokat a megyéket tárgyalják, ahol a nemesi élet folyto
nossága a török kor alatt nem szakadt meg és ahol a nemzetiségek nagyobb 
számban laktak. Oly fölényes elzárkózottságban éltek a nemesek más- 
ajkú jobbágyaik között, mint ahogy ma a fehér ember él Afrika vagy 
Ázsia bennszülött népei közt. Életformájában annyira felette állt a 
jobbágyságnak,hogy vele nem keveredett, nem érintkezett. Kétségtelen, 
hogy mint nemesúr mindig jóindulattal állt alattvalója mellé ; de fel
sőbbrendűségének érzetét sosem felejtette el. így Turóc megye nemesei
ről felemlíti Bél, hogy méltók származásukhoz és szeretik a magyar fény
űzést mutogatni. Liptó megye nemessége, ha otthon nem is, de legalább 
az Alföldön megtanul magyarul, ellentétben a tót jobbágyokkal. Nógrád- 
ban az egész nemesség magyar vérű és a halotti búcsúztatásoknál sosem 
marad el a magyarnyelvű gyászbeszéd. Barsban a köznép majdnem 
mind tót, az előkelőek magyarok. És Zólyom megye leírásakor őszinte 
csodálattal jegyzi fel, hogy a nemesek jobbágyaik nyelvétől és szokásai
tól nem idegenkednek : «sőt! sokat találhatsz a nemesek között, akik a 
tótok nyelvét és szokásait magukévá tették ; amely nemcsak, hogy nem 
bűnös dolog, de még ajánlatra méltó (quod adeo nihil habet vitii, ut 
mereatur etiam commendationem).1 Éz a kis megjegyzés mutatja az 
eset szokatlan voltát.

A nagyfokú önérzet okozta, hogy Mária Terézia és József korában a 
kialakuló hivatalok alsóbb állásait a polgárok foglalták e l ; megeléged
vén a szerény, de biztos szereppel. E nagyszámú polgári hivatalnok- 
sággal szemben indult harcra 1790-ben a megerősödött nemesség és a 
hivatalviselés jogát a nemességgel akarta egybekötni. Tudjuk, hogy a 
városok röpirattal, királyi felfolyamodással léptek fel ez ellen és a 
nemességet nem kedvelő királytól sikerült egy határozatot kieszközöl
niük, amely a polgári és parasztosztályt minden hivatalra képesnek 
nyilvánította és egyben megígérte, hogy a kamarai, bányászati, postai, 
harmincad stb. tisztek betöltésénél kellő tekintettel lesz majd rájuk.

1790 zavaros eseményei közben sok terv merült fel, ami közelről 
érintette a nemesség helyzetét. Az országgyűlés köznemesi ellenzéke 
alkotmánymódosítás révén magához akarta kaparintani az ország egész 
kormányzását. Viszont Berzeviczy Gergely a parasztság felszabadítása 
mellett kardoskodott, ami a nemesi uralom végét jelentette volna. Szé
chényi Ferenc szerint a fő- és köznemesség közötti válaszfalakat kellene 
ledönteni, mert csak a két rend összeolvadása tud az ország állapotain 
segíteni. De a magyar illuminátusok, akik a francia forradalom mintá
jára itthon is el akarták törölni a kiváltságokat, mindig csekély szám
ban voltak. 1795 után győzött a reakció és a barokk nemesi öntudat 
diadalérzetében csak még inkább megerősödött.

Ezt hirdették a vitairatok, amelyek most az új felfogás ellen támad
tak. Alexovics Balázs, a híres egyházi szónok, ily méltósággal tekin
tett a nemességre : «A Nemesség, kivált minálunk, nagy Ajándék, 
nagy Bötsüllet, nagy Külömböztetés, nagy Jutalom ... Hidgyétek, hogy

1 Az é rin te tt helyek N otit. Hung. II. 549, I II . 26, 28, 170, II. 401.
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ha azok, kik most a Nemesek keménysége, húzás-vonása, kegyetlen
sége ellen előttetek szörnyen panaszkodnak, gonosz szándékjokat, mint 
a Francziák, végbe vihetnék, leg-embertelenebbek, leg-irgalmatlanab- 
bak, leg-keményebb szivüek volnának : s két-három esztendő a la tt. . .  
mind titeket, mind sok más ezereket utolsó Ínségbe kíméletlen dön
tenének.»1

Ugyanezt fejezte ki a közjog tudománya és a politika is, amely 
szerint a magyar nemesi alkotmány Szent Istvántól ered és e 800 éves 
államrendet csak az egész ország kárára lehetne megbontani. Ezt örö
kítette meg az irodalom is, különösen az ú. n. deákos és magyaros iskola, 
amelynek költői közjogi értekezéseket öntöttek versformába. A köz
jogi fikciót tovább fejlesztették irodalmivá és a nemesi öntudat lassan- 
kint a magyar nacionalizmus alapja lett.1 2 Képzetük szerint a magyar 
nemesség a honfoglaló hősök egyenes leszármazottja, benne tehát 
Árpád vére folyik. Már pedig ez a nemesség, azaz «Árpád vére» hódította 
és tartotta meg az országot. Amint Berzsenyi mondja :

Örvendj hazám! .. .
Magyar nemes vér bére, jutalma vagy,
Vérző magyar kar tarta meg eddig is.

(A felkölt nemességhez, 1805)

Egy másik ódájában Eszterházy Miklós herceget, a XVII. században 
felemelkedett család sarját és az ország egyik első főurát, így szólította 
meg : «Árpád virágzó magva te, fő magyar!» Leghíresebb versében azt 
panaszolta fel: «Árpád vére miként fajul!» Tudjuk, hogy Árpád vére 
miként fajult, a nemesség miként süllyedt le, tekintélyes része elszegé
nyedett, egykor gazdag családok leszármazói a birtokfelosztás során 
nyomorba jutottak. Olyan -folyamat volt ez, amelyet sokan, köztük 
Berzsenyi is, személyesen tapasztaltak.

Alig akadt, aki ezen általánosan elterjedt felfogással szembeszállt 
volna. Fazekas főhadnagy híres Ludas Matyija, amely a jobbágy ravasz
ságát dicséri, még egészen kivételes jelenség, talán a nagy parasztváros, 
Debrecen társadalmi helyzetéből magyarázható. Amíg Kisfaludy Sándor 
a magyar nemesi öntudat egyik konok és frázisos kifejezője, addig 
Károly öccse, az elszegényedett pesti író, immár a magyar nemesúr 
józan rajzát adja és novelláiban elhumorizál annak hibái felett. Szé
chenyi nem volt barátja a köznemességnek, s Hitelében nyíltan a nemesi 
kiváltságok ellen támadt. Bajza (szintén elszegényedett nemes) irodalmi 
kritikái pedig a szellemi demokráciát hirdették, ahol a rendi kiváltság 
mit sem számít.

1832-ben Fáy András, táblabíró, a haza mindenese intézett olyan 
éles támadást a nemesi intézmény ellen, amilyen addig még nem fordult 
elő. Híres regényében egymással szembeállítja a nemesi származású

1 Eckhardt Sándor: A francia forradalom  eszméi Magyarországon, Bpest, 
é. n. 183—4.

2 Kosa János: A m agyar nacionalizm us kialakulása, Bpest, 1937.
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haszontalan diákot és a nemtelen származású derék tanárt. A tanár 
jóidéig pirongatja a rakoncátlan nemesgyereket, de megfenyíteni nem 
meri, «mert azon oskolában nagy tekintet vala az urfiakra, vagy hogy a 
mértékletes fizetés mellett szükség volt reájok, vagy hogy a nemzet
ségek tekintete átszivárog polgári alkotmányunkból az oskolába is.» 
Végre is a tanár elveszti béketűrését és a vesszőhöz nyúl. A kényes úrfi- 
ban leírhatatlan méreg és bosszú támad. Éneászi infandummal pana
szolja sorsát hadviselt nagybátyjának, aki ebben a tősgyökeres magyar 
nemesség szörnyű sérelmét látja. Uniformist ölt és csörtető karddal 
tör be a tanárhoz. «Ez mentegetései után megvallá, hogy az ötszázados 
nemzetség sarjadéka nemtelen illetésében hibázott, s jobbulását igéré.» 
A nagybácsi örömmel tudatja az úrfival, miként mosta meg tanárja 
fejét. A tanár tekintélye megsemmisül, tanítványa engedetlenebb és 
tiszteletlenebb, mint valaha, úgy, hogy az iskolaszék eltávolítja az 
intézetből — a tanárt.1

E motívum, amelyhez hasonlót az egykorú angol és a későbbi orosz 
regényirodalomból egyaránt ismerünk, valójában talán elő sem fordult 
magyar földön. De éles szemmel mutatja a kor egyik fontos problémá
ját. A modern társadalmakban az egyének között fennálló kapcsola
tok, az alá- és fölérendelés olyan bonyolulttá vált, hogy a rendi társa
dalom egyszerű, horizontális tagozódásával össze nem férhetett. Ezt a 
társadalmi anomáliát elsősorban a külföldiek vették észre, akiket gát
lások nem kötöttek. Innen magyarázható, hogy az egykorú külföldi 
utazók, akik Magyarország területét bejárták, őszinte ellenszenvvel 
írtak a nemesi társadalomról. Külhonban széles rétegek véleménye 
volt ez és Székács József, a nem-nemes evangélikus lelkész, csehországi 
utazása során arról panaszkodik, hogy ott «az emberek teljesek előítéle
tekkel hazánk felöl. A magyar nemes — úgymondják — parasztját 
agyon lőheti csekély summának lefizetése mellett, az idegeneket meg
veti, magát határtalan úrnak tartja, kinek a király se igen parancsolhat 
stb. Csak a huszárokat, borunkat és gabonánkat dicsérik.»1 2

A 40-es évek irodalmában tovább fejlődik a nemes ember típusa. 
A széppróza egyre jobban túlozza a karrikatura felé : csupa elmaradt, 
műveletlen, vidéki nemest rajzol és a mélyérzésű arisztokrata műve, 
A falu jegyzője, már egyetemleges jajkiáltás a nemesi uralom ellen. 
A politikai líra hasonló irányba halad : Vörösmarty a koraliberalizmus 
elveiről énekel, Arany A szegény jobbágy-ot sajnálja és végül Petőfi meg
teremti Pató Pál úr, a henyéiő magyar nemes visszataszító alakját.

A nemesi tekintély egy emberöltő alatt megsemmisült. Ami Ber
zsenyi számára még a hon «támasza, talpköve» volt, az most már a 
jövendő boldogulás akadálya lett. így következett be lassan, észrevét
lenül a 30-as, 40-es évek során a nagy társadalmi kataklizma, amit 
48 csak jóváhagyott.

1 F áy András: A Bélteky ház, 1832, I. 44.
2 Idézi Patay P ál: Székács József, Bpest, 1914, 13 1.
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III.
Mi okozta hát a nemesi tekintély csökkenését? Irodalmunkban 

gyakori az a nézet, hogy a nemesség «elkorcsosult», elfajult, elpuhult és 
rendszerint Széchenyit szokták idézni annak bizonyítására, hogy már a 
kardforgatáshoz sem értett. Csakhogy ez romantikus okadatolás, Szé
chenyi sem megbízható tanú, hiszen elfogult volt a köznemességgel 
szemben. A tudomány pedig nem tud analógiát felmutatni arra nézve, 
hogy egy, kedvező körülmények között élő, nagyszámú embercsoport 
testi vagy lelki kontsituciója egy emberöltő alatt, minden külső behatás 
nélkül megváltozott volna. Elkorcsosulás nem történt, a nemesség 
éppúgy forgatta a kardját, mint egy század előtt, semmit sem változott, 
legfeljebb a haditechnika lett tökéletesebb.

E romantikus és érzelmes okoktól elfordulva társadalmi tényezők
ben kell magyarázatot keresnünk. A nemesség tekintélye lehanyatlott 
és ez annyit jelentett, hogy országvezető szerepe korlátozást szenvedett. 
Kétségtelen, hogy 1848-ig uralkodó osztály maradt ; de uralmát egyre 
jobban megkötötték más társadalmi képződmények. Részben saját jogi 
és gazdasági felépítettsége, részben az újonnan kialakult társadalmi 
réteg hatott reá nyomasztólag és egyre vészesebben határozta meg tör
téneti szerepét.

Benső felépítettségénél fogva, amely a rendiség sajátos rendszeré
ből logikusan következett, elérkezett ahhoz a ponthoz, amelyen túl 
csak a gazdasági züllés várakozhatott reá. Láttuk, hogy már 1750 körül 
is mintegy 18,000 család birtokolta az egész ország földjét, a többiek 
csupán művelői, de nem tulajdonosai voltak a földjüknek. Csakhogy 
a nemesi birtok, az örökösödés során egyre jobban elaprózódott, a 
nemesség a pauperizálódás felé haladt. Ezt a folyamatot jóformán 
semmi sem ellensúlyozta. Az újonnan nemesített, frissen meggazdago
dott családokkal való felfrissülés csupán kis mértékben enyhítette a 
helyzetet. A vagyonszerzés, a nagyszámú, önálló középbirtok kiala
kítása (amely egy ilyen osztályuralom számára a legkedvezőbb lett 
volna) lehetetlen volt ; nemcsak a tudatos birtokpolitika hiánya, hanem 
főként a birtokjog sajátos alakulása miatt.

Az a magánjog, amely Verbőczy nyomán kifejlődött, a jószágbirtok
nak különféle nemeit különböztette meg. A legszilárdabb jogot minden 
jószághoz a királyi adomány nyújtotta, hacsak nem lappangott egy 
harmadiknak a joga (jus alienum). Mert ha ez utóbbi bebizonyítja, hogy 
ő a magvaszakadtnak (deficiens) vélt család leszármazottja, vagy örök- 
ségi joggal bíró mellékrokona, vagy hogy a hazaárulás vagy felségsértés 
miatt birtokelkobzással (confiscatio) büntetett rokon e bűnt el nem 
követte, a jószág mindegyik esetben az adományostól elítéltetik és 
ehelyett a királyi fiskustól csak az adománylevélben foglalt sommát 
kaphatja.

Az adományos bevezetése (statutio) sok szertartással volt össze
kapcsolva, amelyeknek az elhagyása fontos következményekkel járt. 
De az nem volt szokásos, ami napjaink megítélése szerint a legfontosabb 
lenne, hogy t. i. az adománylevelet a törvényhatóság megőrizze vagy
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telekkönyvezze, továbbá hogy a tett ellentmondásokat és a reájuk követ
kező ítéleteket bejegyezze. A városok ugyan pontos telekkönyveket 
vezettek, de ide csak a polgárok birtokai kerültek be, feltéve, ha 
ők úgy akarták. A megyéknél jóformán minden ilyen ténykedés 
hiányzott.

Ha tehát egy tőkepénzes kölcsönt nyújtani vagy birtokot vásárolni 
óhajtott, a szükséges tudnivalókat csak nagy fáradtsággal szerezhette 
be a jószágbirtokostól, az ország hites helyeitől és azon ítélőszéktől, 
amely előtt a javak iránt per folyt vagy folyik. Csak ily módon tudhatja 
meg, fidei commissum-e a jószág, vagy nem ; csak fiúágra adatott-e, vagy 
mindkettőre ; nem történt-e ellentmondás az adományozáskor ; nem 
folynak-e vagy nem várhatók-e osztályperek és ha aztán mindennek 
végére járt, valóban mérlegelni kezdhette, vájjon elég biztonságos-e a 
jószág a betáblázásra.

A királyi adomány mellett az örökös eladás (fassio perennalis) annyi
ban szilárd jogcím a birtokhoz, amennyiben maga az eladó a jószágot 
kétségtelen joggal bírta, ha semmi csalás elő nem fordul, ha az eladó 
atyafiai és örökösei az elmulasztott előintés (neglecta praemonitio), 
meggondolatlan eladás, azaz okozott kár (praejudicium) miatt pert 
nem kezdenek, mert ez esetben a vevő a jószágtól elesik. Egyéb
ként az örökös eladás (amely ma a birtokszerzés leggyakoribb módja) 
is számos szertartást kívánt meg, így a hiteles hely előtti bevallást 
(authenticatio).

További birtokcím a zálog (pignüs contractuale). Ha a rokonok nem 
emelnek kifogást ellene, a zálogbirtokosnak szilárd joga van a jövedel
mek élvezésére a zálogévek alatt, amíg a zálogösszeg és a beruházások 
összegét vissza nem nyeri. A zálogolás felülfizetés (auctio) által meg
hosszabbítható és mivel megerősítése magánpecséttel történt (sub pri
vatis sigillis), nem kívánt hiteles helyi bevallást. Az elzálogosított jószá
gokba való bevezetés a szolgabíró és esküdtek jelenlétében történt ; 
de az oklevélnek nyilvános helyen való letétele vagy a megyei telek
könyvekbe való bevezetése itt sem, amint az örökös eladásnál sem, követ
kezett be.

Ebből fejlődött ki az 1830-as és 40-es évek törvényhozása nyomán a 
bírói zálog (pignus judiciale) és a feltételes haszonbérbeadás, midőn a 
haszonbérlő bizonyos összeget kölcsönzött, amelynek a visszafizetése az 
árendális évek leteltével vált esedékessé. Csere (cambium) révén már 
csak ritkábban cseréltek gazdát a birtokok ; de a joggyakorlat szinte 
lehetetlenné tette, hogy az ilyen jószágok jogi jellege felderíttessék. 
Mivel az az elv divatozott, hogy : «A cserében nyert jószág az elcseréltek 
természetét ölti fel, cambium redolet naturam cambiati», tehát hozzá 
mindkét jószágról igaz ismeretet kellett szerezni.

A leggyakoribb eset természetesen az volt, midőn a tulajdonos 
végrendeleti, vagy anélküli örökösödés (successio ab intestato) által 
jutott nemesi jószága birtokába. Mivel pedig a rendi Magyarország a 
bírói örökösödési eljárást, a formaszerinti örökség-átadást nem ismerte, 
tehát az örökös önkényesen is elfoglalhatta a jószágot ; amikor 
is újabb vizsgálat vált szükségessé, vájjon nem támadott-e már belőle
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per, vagy nem tarthatni-e tőle s ez milyen következéseket vonhat 
maga után.1

Ilyen volt tehát a birtokjog, amit a rendiség évszázados fejlődése 
alakított ki. E bonyolult rendszertelenség azt célozta, hogy a birtoklást 
a nemesi családok számára biztosítsa. Csakhogy ilyen végletes kifejtésé
ben, amint szemünk elé tűnik, épp az ellenkezőjét érte e l : lehetővé 
tette a nemesi birtok szétaprózódását, a nagyszámú birtoktalan nemes
ség kialakulását. Mindenesetre egész rendszere merőben ellenkezett a 
kapitalizmussal : az állandó jogbizonytalanság folytán a földbirtok nem 
szolgálhatott vállalkozás, vagyongyűjtés, meggazdagodás alapjául. A jó
szág adás-vételi szerződés tárgyát vajmi ritkán képezte, reá kölcsönt 
felvenni alig lehetett. Tehát a birtokszerzés, meggazdagodás útja észre
vétlenül és akaratlanul bezárult a nemesség előtt ; a nagy vagyon
szerzők kora lejárt. A XVIII. században még nem egy nemesi család 
találtatott, amely a szegénységből felemelkedvén gyorsan összegyűjtött 
vagyont és tekintélyt hagyott utódaira ; közülük leghíresebb és talán 
utolsó eset a Grassalkovichoké volt.

1750-től kezdve a helyzet megváltozott. A birtokjog maga után 
vonta a nemesi társadalom megmerevedését. A társadalmi felemelkedés 
lehetősége megszűnt és most már valóban csak egy eshetőség maradt 
hátra : az elszegényedés. A reformok korának nemesei mind anyagi 
gondokkal küzdöttek : a birtokokra betáblázott összegek egyre nőttek, 
előbb csak a nagybirtokos arisztokratáknál, utóbb a közép birtokos 
nemesuraknál. A bene possessionati tagjai, Deák vagy Kölcsey számára 
komoly nehézséget jelentett az úri életmód fenntartása, és amint arra 
már Szekfű Gyula is rámutatott, csak szerény beosztással tudtak jöve
delmükből kijönni. Most már megértjük Berzsenyinek, a szintén pénz
gondokkal küzdő nemesnek a felkiáltását : «Árpád vére miként fajul!» 
Árpád vére, a közjogi nemesség egyre fajult, egyre szegényedett. Min
denki láthatta, hogy egy-két emberöltőn belül végképp elfogy a vagyona, 
vele együtt a tekintélye, hatalma és országvezető szerepe is. Az a föld, 
amelyet a 48-as törvényhozás a nemességtől elvett, már úgysem az övé 
volt, hanem a hitelezőié.

IV.
így vált lehetetlenné az a társadalmi tagozódás, amely még a közép

korból eredt, amely a földbirtok alapján osztotta ki az emberi jogokat, 
kötelességeket és a földbirtok alapján állapította meg az egyénnek a 
közösségben elfoglalt helyét. Helyébe az az új irányzat lépett, amely 
az egyén intellektuális-társadalmi ténykedése alapján ítélte meg őt. 
Míg előbb a földbirtok a privilégiumtól függött, most már, a társadalmi 
szerepet az individuális intellektuális képesség határozta meg.

A társadalmi fejlődés annyira előrehaladottá, az emberközötti kap-

1 A m agánjog rendszere m egtalálható az egykorú jogi tankönyvekben, a 
fentebbiekben Vaisz Józsefet (Elmélkedések M agyarország hitel- és földbirtok 
viszonyai felett, Pozsony, 1844, 19— 23 1.) követtük . A kor gazdasági viszonyaira 
1. Iványi Grünwald Béla bevezetését Széchenyi H itelének kiadásához és Ungár 
László tanu lm ányait (Századok, 1935 és 1936.).
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csolat olyan bonyolulttá lett, hogy minden szociális funkció végrehaj
tására bizonyos hozzáértés, szakszerűség vált szükségessé. És mennél 
fontosabb, mennél magasabbrendű a funkció, annál nagyobb szakszerű
ség kívántatik hozzá, tehát a társadalom vezetése a minden irányban 
leginkább képzett intellektuális réteg kezébe kerül.

Az intellektus és az erudició előtérbenyomulását már az egykorúak 
is észrevették és Kölcsey, midőn Parainesisében az új típusú nemes úr 
ideálját rajzolta meg, így vélekedett : «Most a földkerekség legnagyobb 
részét erős lendület járá keresztül; korunk új szükségeket s formákat 
von magára ; minden pálya, minden láthatár szélesedni kezd ; egész 
néptömegek kezdenek gondolkozni; s egy hatalmas egyetemi ország 
talpkövei tétettek le : az ismeretek országáé.. . Tudományt a munkás 
élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság férj fiának töre
kednie kell.» Magát a folyamatot Fináczy és Kornis pedagógiatörténeti 
munkássága nyomán szintén ismerjük és az általuk publikált anyaghoz 
csupán néhány hozzátennivalónk van.

A barokk kor társadalmi ideálja szerint csak a nemes embernek 
szükséges tanulnia, ő tehát elsajátította az írást, olvasást, a számolás 
elemeit meg a latin nyelvet szóban és írásban. Ezt a képzést elsősorban 
a jezsuita konviktusok nyújtották, ahol a fiatal nemeseket megtanítot
ták a retorikára, a hatásos beszéd formáira, persze erősen mechanikus 
módszerekkel. Nemzedékeken át ugyanazon tankönyvből oktatták a 
szónoki fogásokat és ennek hatása oly szembetűnő a magyarországi 
latinságon. Bár a XVIII. századi látín nyelvű irodalmunk filológiai fel
dolgozása még hiányzik, annak egy-két jellegzetes tulajdonságát könnyű 
kimutatni. így pl. valamennyi írónknak a stílusa annyira hasonlatos 
egymáshoz, szókincsük annyira megegyezik, hogy a hazai latin stílust 
könnyű róla felismerni. De ezek a nyomtatott vagy csak kézírásban 
fennmaradt szövegek nemcsak egyes szavakban hasonlatosak, hanem 
egész mondatokban is, amit szóról-szóra vettek át a retorikai tanköny
vekből. Ha aztán egy magyar fiú külföldön tanult és az ottani erős hatás 
alól élete során nem tudta kivonni magát, úgy latin irálya is jellegzetes 
és idegen maradt. Ezért olyan nehéz és elütő Bél Mátyás szókincse.

Ez a formalisztikus pedagógia megfelelt a nemesurak igényeinek : 
megtanulták, miként kell az ország- és megyegyűléseken szerepelni és 
ha továbbmentek az egyetemre, a szükséges, mennyiségre nézve elég 
csekély, jogi ismereteket is elsajátíthatták. Természetes, hogy ilyen viszo
nyok mellett a népoktatással mit sem törődtek. A falusi gyermekek 
tanítása a kántor-rektorok kezén lett volna, akik azonban szerény 
dotációval, csekély műveltséggel és kis igényekkel ellátva nem buzgól- 
kodtak e téren. A legtöbb községben egyáltalában nem foglalkoztak a 
gyermekekkel és ahol volt is iskola, a népesebb helységekben is, mind
össze egy-két tanulót láthattak falaik között, 20-nál többet talán még 
a legnagyobbak sem. Valóságos csoda, hogy ilyen körülmények között 
a parasztság egy jelentős része mégis megszerezte a betű ismeretét és a 
XVIII. századtól kezdve egyre gyakrabban találhatunk a megyei levél
tárakban kemény parasztkézzel papírra vetett, nehézkes, szálkás betűk
kel telerótt iratokat.
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Legfeljebb a városi iskolák nyújtottak vigasztalóbb képet, hiszen a 
polgárság már csak foglalkozásánál fogva is rászorult az iskolai kép
zésre. A város mindenkor gondoskodott az iskolaépület fenntartásáról, 
a tanító fizetéséről. De azért itt sem voltak túlságosan magasak az igé
nyek. Azok a polgármesterek, bírák és tanácsbeliek, akik a XVIII. 
század első felében a magyar városok élén állottak, legtöbbször csak 
2—3 évig jártak iskolába és autodidaktikus tapasztalás útján szerezték 
meg azt a bölcsességet, ami működésükhöz megkívántatott. A tanulók
hoz képest mindig kevés volt a tanító : még 1800 után is 100 vagy 
annál is több gyerek jutott egy rektorra. A tanítók buzgalma is sok 
kívánni valót hagyott maga után : dologidőben inkább a kertjükben 
foglalkoztatták tanítványaikat, semhogy a tudományra oktatták volna.

A helyzet csak Mária Terézia uralkodása idején, annak második 
felében változott meg. A bécsi kormányban a racionalista államszem
lélet jutott uralomra és annak értelmében kezdték a népoktatást fej
leszteni. Ehhez járult a jezsuita rend feloszlatása, amely arra kénysze
rítette az államot, hogy az eddigi egyházi szerzetesrendi iskolázást a 
maga kezébe vegye. Először az egyetemet tette államivá, majd fokoza
tosan szaporította a gimnáziumokat, kiadta az első állami egységes tan
tervet, a Ratio educationist, amelyet az akatolikus iskolák nem fogad
tak el. Ilyen intézkedések révén kezdett az 1770-es években a magyar 
állami közoktatás kialakulni és szervezete fokozatosan haladt előre. 
Hatáskörét, egységes vezetését egyre szélesebb körre terjesztette. Nép
iskolák feállítását sürgette a megyéknél, tanítóképzésről, tankönyvek
ről, iskolavizitációról gondoskodott. Az akatolikus iskolákra is kiterjesz
tette figyelmét : a görög keletieket teljességgel rendelkezése alá vonta, 
a protestánsok, különösen a reformátusok felett csupán laza felügyeletet 
tudott gyakorolni. A helytartótanács 1846-ban egy szabályrendeletet 
adott ki. Ebben mindössze arról volt szó, «hogy az értesítvények ezután 
az elemi, képző, s ipar iskolákra, úgy a középtanodákra, az egyetemre 
külön-külön, nem fél, hanem egész ívekre szerkesztessenek úgy, hogy 
az elemi és ezekhez számítható iskolákróli egy évi értesítvények a fenn
em lített s mellékelt Cs. k. német tartományokban divatozó, s a hon 
körülményeihez alkalmazott s már honi nyelven szerkesztett mellékelt 
jegyzékek szerint készíttessenek.» E látszólag jelentéktelen újítás az 
ország valamennyi iskolája feletti, egységes állami ellenőrzés behozatalát 
jelentette, mert minden fajta, fokú és felekezetű iskolára egyformán 
kötelező erővel bírt. Most már, két hónappal az iskolaév befejezte után, 
a helytartóság előadója biztosan tudhatta, miképp működtek az iskolák.1 
így tehát 70 év alatt megszületett az állami közoktatás.

Ennek az új, központosított oktatási szervezetnek a sikerét a kevés
számú új világi tanáron és tanítókon kívül elsősorban a piaristák segí
tették elő, akik 1750 után a jezsuiták örökét vették át. A rend, leg
nagyobb kiterjedése idején, 31 magyar város iskolájában oktatott. 
Pedagógiája sokban különbözött a jezsuitákétól és tudatosan távolo
dott tőle. így népoktatással is foglalkozott, tehát a nemnemesekkel,

1 K özoktat. oszt. 1846, kútfő 12, té t. 5.
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különösen a polgársággal igen szoros kapcsolatba került. A pedagógiai 
és szaktudományi újításokat mindig pártolta, Newton fizikáját és Kant 
filozófiáját elsőnek tanította Magyarországon. A jezsuita verbalizmus- 
sal szemben a didaktikai realizmus hívei voltak és reális volt a tanterv 
is. Evvel gyakorolt maradandó hatást : iskoláiban nem szónokló nemes
urakat, hanem ügyes mesterembereket, élelmes kereskedőket, derék 
hivatalnokokat, reális földbirtokosokat nevelt. A racionalizmus korá
nak tevékenykedő embere volt egyúttal a piarista nevelési ideál is és 
az ő érdemük, hogy ez az embertípus olyan nagyszámú képviselőre 
talált a reform kor magyarságában.1

Ezek a pedagógiai újítások nem légüres térben játszódtak le, nem
csak elméleti kihatásuk maradt fenn, hanem élénk társadalmi vissz
hangot is váltottak ki. A városokban megszaporodtak a középiskolák, 
egyre több polgárit látogatta őket és az 1790-es országgyűléssel kapcso
latban már több szemlélő észrevette, hogy a polgárok műveltsége sok
ban felülmúlja a nemeseket. Természetes, hogy a polgárok igénye mű
veltségükkel egyenes arányban növekedett és egyre igazságtalanabb
nak találták a nemesség országvezető szerepét, azon csoport vezérségét, 
amelyet ők vagyon és műveltség dolgában felülmúlni látszottak.

A nemtelen gyermekek, a paraszt- és jobbágyfiak előtt csak később 
nyilt meg a magasabb iskolázás lehetősége. Bizonytalan származású 
koldusdiákokat, akik a legnagyobb nélkülözések közt tartották fenn 
magukat és tanultak, a XVI. század iskolái is ismertek, különösen a 
reformátusok. De ekkor még csékélyebb számban találhatók és ha 
iskoláikat be is fejezték, lehetetlen volt számukra a magasabb társadalmi 
érvényesülés. Ügy látszik, csak a napóleoni háborúk idején, amikor a 
nagy mezőgazdasági konjunktúra bekövetkezett, vagyonosodott meg 
annyira a parasztság, hogy gyermekeit nagyobb számban tudta isko
láztatni. 1820-tól kezdve egyre több parasztfiút találhatunk a közép
iskolákban, viszont a nemesek arányszáma egyre csökkent. 1780-ban a 
pesti piarista gimnázium tanulóinak majdnem 40%-a volt nemes, 
1840-ben már csak alig 30 ; ugyanakkor a nemtelen és honorácior szülők
től származó diákok arányszáma 17’5%-ról 40'5%-ra növekedett. 1 2Tehát 
a szegényedő nemességgel szemben egyre több polgár- és parasztfiú nyert 
magasabb iskolai képzést.

Ez az új oktatási rendszer, szemben az előző kor formális retorikai 
képzésével, most már intellektuális-reális nevelést nyújtott. Rendszeres 
művelődési anyagot adott tanítványainak, amely az élet minden olda
lára kiterjedt és melynek a hatását, későbbi évek, más foglalkozásuk 
során sem tudták, de nem is akarták levetni. A pedagógiai rendszer 
tehát maga is visszahatott a társadalom fejlődésére, amelyből kisarjad- 
zott. A népiskolák elterjesztették az írástudást, az írás szerepe egyre 
fontosabb lett és a polgári kereskedő vagy iparos, akinek az apja talán

1 A p ia risták  tö rténetének számos részét örökítették meg az elődeikre m éltán 
büszke utódok, így C ső sz  Im re , D u d a  J á n o s , H o rv á th  S á n d o r, P a llm a n n  P é te r , 
G u ly á s  J á n o s , O n g rá d i J ó z s e f  stb., de különösen P r ó n a i  A n ta l  és T a k á ts  S á n d o r. 
Egységes szempontú rendtörténet, bár kívánatos lenne, még hiányzik.

2 K ó s a  J á n o s :  B udapest kialakulása, M agyarságtudomány, 1936, n o  1.
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még írni sem tudott, most már nem tudta a maga vállalkozását üzleti 
könyvek, számlák és levelek nélkül lebonyolítani. A magasabb iskolák 
pedig olyan tág anyagot nyújtottak, hogy szükségképpen be kellett 
következnie a specializálódásnak és kialakultak az egyes foglalkozási 
ágak.

V.
Evvel újkori társadalomváltozásunknak egyik igen lényeges részét 

érintettük. Jelenkori szociális berendezkedésünk lényege, hogy az egyes 
foglalkozásokon belül erős differenciálódás következett be : a mezőgaz
dasági, ipari és szellemi munkásság ezerféle finomabb megkülönböztetés 
szerint elkülönült egymástól és a társadalmi rétegek változatos egymás
utánját tárja elénk. Majd minden egyénnek más a foglalkozása, annak 
üzéséhez nemcsak általános, de szakműveltség is szükséges és mennél 
nagyobb felkészültség kívánatos, annál magasabb társadalmi rangot 
biztosít tulajdonosának. Ezért nevezhetjük ezt a társadalomstrukturát 
intellektuálisnak és azokat a szellemi munkásokat, akik a társadalom 
vezetőit adják intellektuális rétegnek. Az egyes, nagyjából azonos fog
lalkozású egyének, akiknek legtöbbször a vagyoni helyzete is hasonló, 
az osztályokat alkotják.

Az individuális foglalkozásoknak ez a gazdag kialakulása és a társa
dalmaknak foglalkozás szerint való rétegződése olyan jelenség, amelyet 
eddig soha és sehol sem tapasztalhattunk. Az Európán kívül élő primitív 
népek előtt máig is ismeretlen, a Földközi tenger vidékének antik kultúr- 
népei sem ismerték : egyedül Európában és ott is csak a XVIII—XIX. 
század folyamán fejlődött ki.

Természetesen ottani megjelenése is hosszú, évszázados fejlődés
nek az eredménye. Max Weber és Troeltsch régebben rámutattak, hogy 
a protestantizmus már a XVI. század folyamán az egyes ipari és keres
kedelmi foglakozásoknak megbecsülést, űzőiknek öntudatot nyújtott, 
bizonyos műveltséggel kapcsolta össze, azaz hivatássá emelte őket. 
A fejlődés másik gyökere a középkorba nyúlik vissza, amint arra Hajnal 
István utalt. A céhszervezet korában indult meg az ipari termelés szak
szerűvé válása, az egyes iparágak kifinomodása és a középkor végén 
már 2—300 különböző fajta céhet, tehát annyi iparágat is ismertek, PL 
a bőr feldolgozásával 10 különböző céh foglalkozott, a szövés-fonással, 
posztó- és selyemgyártással majdnem 50, amelyek a maguk finom mun
kájával a mai textilipar alapját vetették.

Mindkét társadalmi jelenség kizárólag Európában figyelhető meg. 
Kétségtelen, hogy az idegen világrészek hűbéres-rendi társadalma egy 
és más téren megelőzte az európait, így pl. Kína igen korán központi 
hivatalszervezetet és ebből kiindulva állami közigazgatást teremtett. 
Az európai államok között e téren is Franciaország vezetett, ahol Szent 
Lajos király kezdte meg a központi hivatalok felállítását. Németország 
területén csak 1500 körül alapították a Habsburg császárok az első 
nagyobb hivatalokat, amikor a francia kamarákban, parlamentekben, 
kerületekben már polgári származású jogtudós hivatalnokok működtek. 
Ezek alakították ki a szellemi foglalkozási ágakat, teremtették meg az
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intellektuális réteg ősét, ők voltak a modern társadalom kovácsai és 
szerepüket Schmoller óta kellőleg méltatta a történetírás.

A magyarság is részes volt az egyetemes európai társadalomfejlő
désben, csakhogy az itteni viszonyok közt ugyanaz a szociális mozgalom 
más képet nyert. így Magyarországon egészen különleges tagozódás 
következett be a földműves foglalkozási ágak között, amely másutt alig 
található fel. Jól-tudjuk, hogy nyugaton ez a társadalmi csoport iparo
sodás során eltűnt, legteljesebben Angliában, Franciaországban a forra
dalmi földreform után elpolgáriasodott.

A mai magyar parasztságot viszont épp az jellemzi, hogy nem egy
séges. Sokfajta, különböző kondíciójú egyén alkotja és az azonos hely
zetűek száma egy vidéken oly kicsiny, hogy megszervezésük, közös 
érdekképviseletük megalkotása már csak ezért is nehézségekbe ütközik. 
A napjainkban virágzó szociográfiai irodalomé (amelynek történettudo
mányi szempontból felbecsülhetetlen értéke van) az érdem, hogy a 
parasztságnak erre a határozott rétegeződésére rámutatott és feltárta, 
mint következnek egymásután a különböző parasztosztályok : a zsellé
rek sok faja, a pusztai, tanyai, belső cselédek, kommenciósok, napszá
mosok, törpebirtokosok, kis- és nagygazdák stb. Ezeknek a mai hely
zetét, nagyjából, már ismerjük. De a múltra vonatkozólag a történelem 
még nem tette meg a magáét. Nem tudjuk, miként alakult ki ez a hely
zet, hogyan következett be a társadalmi differenciálódás. Kétségtelen, 
hogy már a jobbágykorszak idején megkezdődött, bár a földesúri ellen
őrzés, az úrbéri megkötöttségek sokban akadályozták kifejlését. A föl
desurak vigyáztak, hogy alattvalójuk ne tegyen szert túlnagy birtokra, 
így pl. sok helyen egy teleknél nagyobb földet nem bíztak a jobbágy 
kezére. Különösen a Dunántúlon és Felvidéken tartották be ezt az 
elvet, ahol a török uralom alatt nem szűnt meg a nemesi birtoklás foly
tonossága. Evvel szemben az újratelepített területeken, ahol állandó 
volt a népességhiány és állattenyésztés virágzott, hatalmas földdarabok 
álltak a parasztok rendelkezésére és a paraszt városok nagykiterjedésű 
birtokokról tárgyaltak uraikkal.

A mezőgazdasági bérmunkásságnak több fajtáját ismerték. Férfi 
napszámos helyett szívesen alkalmaztak asszonyokat, akik kisebb bérért 
dolgoztak. Legmagasabb bért az aratók kapták : az 1820-as években 
az arató, nyomtató és cséplő munkásnak 30 kr napszám, vagy élelmezés 
és 15 kr járt. Legtöbbször azonban részesekként végezték az aratást, 
amikor is a tiszta búza 16-ik, a kétszeres és a rozs 12-ik, a tavaszi 11-ik 
része jutott nekik. A mezei és szőllőmunkásokat körülbelül egyformán 
fizették. Egy 1824-ből való bértáblázatuk így festett : 

szőllő munkásokra nézve :

férfi szőllő-kapás, metsző, döntő és választó napi bére : 
tartással 13 kr, anélkül 26 kr

asszony személyé .............  « 10 « « 20 «
trágya hordóé ................. « 10 « « 20 «
venyige-szedőé, kötözőé « 8 « « 16 «
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mezei munkásokra nézve :
kaszásoké, boglyarakóké, petrencehordóké :

tartással 13 kr, anélkül 26 kr
kapásoké ...................  « 12 « « 24 «
alkalmatos gyűjtőké « 6 « « 15 «

Nem tartoztak szorosan ehhez a bérmunkássághoz a fontos falusi iparágak 
művelői : az ácsok, kőművesek, cserepezők és segédmunkásaik ; de 
azért ők is félig paraszti sorban éltek. Legtöbbször volt némi földjük is, 
amit megműveltek és napi bérüket, ami a fentiekhez viszonyítva volt, 
elég magasnak mondható, a mezőgazdasági munkásokkal együtt álla
pították meg.1

A Mária Terézia-kori felvilágosodás kezdte a parasztokat mezőgazda- 
sági ismeretekre és többtermelésére oktatni. Népszerű könyveket írat
tak és osztattak szét körükben, templomi prédikációk útján akartak 
reájuk hatni, majd pedig az iskolát is igénybe vették erre a célra. 
A magyarnyelvű mezőgazdasági irodalom csak 1820 körül indult meg 
erőteljesebben, mikor Pethe, Schams, majd még sokan mások buzgól- 
kodtak e téren. Ezáltal a földművelés megtette az első lépést, hogy fog
lalkozásból intellektuális hozzáértést kívánó hivatássá lépjen elé és 
harcra induljon a régi, hagyományokhoz ragaszkodó gazdálkodással. 
Evvel párhuzamosan kialakult a parasztöntudat, amely az 1848-as 
eseményekben, földosztó törekvésekben nyilvánult és amelyet Szabó 
Ervin örökített meg nem minden elfogultság nélkül. Sajnos, azonban a 
kezdő lépések után nagyon lassan következett a többi. A magyar föld
művelő társadalom intellektuális szakműveltsége ma is hiányos és e 
hiányok pótlása egyre nagyobb akadályokba ütközik, öntudata talán 
nagyobbfokú, mint 1848-ban volt, de kizárólag a passzivitásra irányított 
és társadalmi helyzete éppoly alacsony, mint akkor.

A kézművesmesterségek körében már a céhszervezet korában meg
indult az ipari foglalkozások differenciálódása. így pl. 1830-ban a 100,000 
lakosú Pesten 144 különböző foglalkozást űző iparost lehetett találni.1 2 
Tehát az ipari termelésben észrevehető finomodás következett be, de 
ez nem a céh érdeme. A magyarországi céhek a XVIII. századtól kezdve 
inkább terhet jelentettek az iparfejlődés számára : néhány jómódú, csa
ládi kapcsolat által összefűzött mester érdekszövetkezete volt mindegyik 
és a legkíméletlenebb módon arra törekedett, hogy a helység piacán 
egyedül uralkodó legyen. A céh a tőkések szervezete volt a piac leigázá
sára és hogy Magyarország területén a házíipar sosem lett nagyarányú, 
az részben a céhipar bűne, amelyik a falusi házaló mesterembereket egyre 
nagyobb sikerrel zárta ki a városokból.

A céhek kizsákmányolása ellen csak egy intézmény védte meg a 
társadalmat s az is kétélű fegyver volt : nemcsak a céhek vágyainak

1 A d íjak a t P est megye á llap íto tta  meg. Szám unkra csupán a Fővárosi 
levéltárban  őrzött m ásolatok vo ltak  hozzáférhetők : H irdető  levelek jegyző
könyve, 1818—27, különösen p. 106— n o ,  137— 8 és a  szám ozatlan lapok.

2 Carl P a tiss: Beschreibung der königl. F re istad t Pesth, Pesth, 1833, S. 124-8.
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szabott határt, hanem az ipari vállalkozásnak, a nagyüzemek létesítésé
nek is gátat vetett és így az ország iparosodását is hátráltatta. A rende
ket u. i. megillette az a jog, hogy az egyes iparcikkek árát limitálják, 
sőt a munkabérek és a munkaidő megállapításába is beleszóljanak. Bár 
a limitáció mindig a kenyér árára való hivatkozással szabta meg az 
iparcikkeket, mégis érthető, hogy a megyei nemesség ilyen ténykedése 
során, akaratlanul is, a maga érdekeit érvényesítette. Tehát az iparos 
üzleti sikerét sok esetben nem a szorgalma, hozzáértése és ügyessége 
alapozta meg, hanem az a véletlen tény, hogy a nemesi vármegye mennyi
ben állapította meg ennek vagy amannak az iparcikknek az árát. Ez 
okozta, hogy a céhmesterek mindig gyűlölettel eltelvék a nemesi rend
szer ellen és ilyen felfogásuknak II. József óta többször is kifejezést 
adtak : másrészt pedig a rendeket ez késztette öntudatlan merkantil 
gazdaságpolitika folytatására

Ilyenformán a magyarországi céhek élete mindig vérszegény maradt 
Pedig a céhszervezet elterjedt nemcsak a szabad királyi városokban, 
de a mezővárosokban és a falvakban is. De a nemességnek kiszolgáltatva, 
a bécsi kormánytól (amely az ország iparosodását nem akarta előmoz
dítani) nem támogatva, a gazdasági életben tekintélyes szerepet nem 
játszhatott. Szűklátókörű, kicsinyes marakodások, egyházi ünnepek 
alkalmából való felvonulások, lövészegyletesdi játékok töltötték ki az 
életét. Jelentőségét csökkentette, hogy az ország iparosainak nagyobbik 
fele sosem volt céhtag. Még a városokban is, ahol a magisztrátus szoros 
kapcsolatban állt a céhszervezettel, megtűrték a kontárokat, csak bizo
nyos korlátozásokat alkalmaztak velük szemben. így pl. nem volt sza
bad nyitott boltot vagy segédet tartaniuk, inast nem szabadíthattak 
fel, hetivásárokon nem árulhattak stb. Ezenkívül szabadon űzhették 
mesterségüket és a meggazdagodás lehetősége is nyitva állt előttük. 
A mezővárosokban és falvakban még nagyobb tér nyílt meg a kontárok 
előtt, hiszen a szegény kis falusi céhek igazán nem rendelkezhettek 
akkora hatalommal, hogy monopóliumukat érvényesíteni tudták volna. 
A nemesi telkeken, ahová semmilyen városi vagy céhhatóság el nem ért 
és ahová a merkantilista földesurak szívesen telepítettek iparosokat, 
kizárólag kontárok laktak. Ezeknek az életkörülményeiről pontos fel
világosítást nyújt az a vizsgálat, amelyet az 1830-as, 40-es években 
helytartósági rendeletre a vármegyék folytattak. így Zemplén megyé
ben a hegyaljai járás területén nemesi telkeken nem találtatott kontár. 
Más természetű telken lakó kontár inast fel nem szabadíthatott s ha 
ilyet befogadna, az itt eltöltött időt a céh neki be nem számítja. A nagy- 
szentmihályi járásban kontárok nagy számban laknak, legényt, inast 
tartanak, azonban inast csak a céh szabadíthat fel, amelyik ilyenkor egy 
céhmesterhez adja be egy időre. Homonna mezőváros környékén való
sággal hemzsegnek a fuserek : a falvak mindegyikében 3—4 ilyen talál
ható. Ugyanakkor Komárom megye azt jelenti: «Ezen nemes Vármegye 
kebelében nem tsak Falukban, és Pusztákon, de városokban is számo
sán találtatnak mesterséget tanult és azt űző több féle oly mester embe
rek, kiknek nem lévén tehetségök a Czéhbe állhatási dijat megfizetni, 
hogy mégis élelmöket megkereshessék, mesterségüket mint kontárok
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folytatják, az illy sorsú mester emberek laknak nem tsak nemesi, de 
úrbéri és városi polgár Telkeken is.» Műveiket lakásukon szabadon áru- 
líthatják, országos vásárokon a céhmesterektől elkülönítve, de heti 
vásárokon nem.1

Viszont ugyanakkor a céhmesterek a bérmunkások nagy számát 
foglalkoztatták. Ugyanis a céheken belül a mesterek száma szintén 
simitáltatott, tehát a segédek előtt nem lebeghetett az a remény, hogy 
valaha is önállók lehetnek. Sorsuk örökre a bérmunkás-élet maradt, 
mindenkor kiszolgáltatva a munkaadók kénye-kedvének. Munkaidő- és 
munkabér-szabályozást, napjaink szociálpolitikai vívmányait, azon idő 
még alig ismerte. A városi iparoslegények heti 90 órát dolgoztak, még 
vasárnap délelőtt is kötelesek voltak a ház körüli teendőket ellátni. 
Fizetésüket természetben kapták, készpénzfizetés egészen minimális 
volt. Szaktudásuk elnyeréséről az ipar- vagy rajziskolák gondoskodtak, 
amelyeket Mária Terézia állíttatott fel a nagyobb városokban.

Mivel az iparos maga árusította portékáját, tehát a kereskedelem 
nem differenciálódhatott hozzá hasonló mértékben. A rendi korszak 
voltaképpen csak a termény-, importáru- és vegyeskereskedőket ne
vezte «kereskedőnek» ,akik árujukat nem maguk állították elő. Ök a 
földműves társadalom termékeit vették meg és adták tovább, rend
szerint idegen országba. így két fél került egymással szembe : a keres
kedő, akinek jelentős forgótőke készpénze volt, de nemesi kiváltság 
híjjával földbirtokot nem szerezhetett, termelővé sosem léphetett elő 
és a nemesi földbirtokos, akinek birtoka volt, de hitel híjjával kellő 
pénzösszeghez sosem juthatott. A termelők, mivel megszervezettségük 
hiányzott, védtelenebből álltak a kereskedővel szemben ; másrészt pedig, 
a társadalmi differenciálódás kezdetleges volta miatt, a semmit nem 
termelő; csupán közvetítő kereskedőt könnyen nézhették élősködőnek. 
Ez magyarázza azt a megvetést és gyűlöletet, amivel a rendi társadalom 
a kereskedést megítélte és aminek a nyoma még napjaink közvéleményé
ben is fellelhető. Kereskedelmet csak a rendi társadalmon kívül álló, 
megvetett jövevények űztek : örmények, görögök, zsidók. A nemesi 
társadalom tagjai nem ereszkedtek le ilyen foglalkozáshoz. Jogutódja, 
a magyar középosztály örökölte ezt a beállítottságot és mind a mai 
napig bizonyos averzióval viselkedik a kereskedelmi pálya iránt.

A kereskedelem differenciálódása csak lassan haladt előre. Amíg az 
iparosok százféle céhet alkottak, mert különböző volt az érdekük, addig 
a kereskedők mindig közös céhbe állottak össze. Komolyabb érdek
összeütközésre csak 1825 után került sor a kis- és nagykereskedők között, 
amelynek eredménye az lett, hogy az utóbbiak különváltak és külön 
céhet alakítottak. A 40-es években a zsidó kereskedők is külön szer
vezkedtek.

Ekkor már megindult a kereskedelmi ágak különválása. Előbb az 
egyes luxus-cikkek árusítói speciálizálták magukat és fűszer-, bor-, 
dohány stb. kereskedést nyitottak. Majd a 40-es években, főként az

1 A Civ. Dep. Fons 73 foglalkozik hosszú éveken á t a kontárokkal, közölt 
ada tok  1845-ből, p. 1— 2.
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iparegylet munkássága révén, megszületett a magyar nagyüzem, amely 
már gyári keretek között termelt, nem lépett közvetlen érintkezésbe a 
fogyasztóval, hanem a közvetítő kereskedelemnek adta át áruját.

így vált egyre bonyolultabbá a kereskedelmi élet szervezete és ez 
maga után vonta a szakképzés átalakítását is. A kereskedelmi szakoktatás 
kezdetben a céh kezén volt, amelyik elég rendszertelenül, szokásszerű 
keretek között űzte ezt. 1830-ban alakult az első magán kereskedelmi 
iskola Pesten, amelyet lassan több más is követett.

Troeltsch és Weber kimutatta, hogy a nyugateurópai államok 
kapitalizmusának kialakításában mily nagy szerepet játszott a protes
tantizmus, amely a maga erkölcsi rigorozitását a kötelességteljesítés 
terére is átvitte és az ipar-kereskedelmi foglalkozásokat is szakrális alap
pal látta el. Kérdés, hogy Magyarországon megfigyelhető-e hasonló 
tendencia. A felületes szemlélet azt mutatja, hogy a magyarországi 
óprotestantizmus (XVI—XVII. század) fejlesztőleg hatott az iparra és 
kereskedelemre és elősegítette a kapitalizálódást. Azok a városok, ame
lyekben élénk iparosélet folyt, egyúttal az új hitnek is erős fészkeivé 
váltak. A XVIII. században a városok egy része visszatért a katolikus 
vallásra, az akatolikusok működését erősen megszorította a központi 
kormányzat. A protestáns nemeseket a rendiség a földbirtokhoz kötötte 
és mivel ilymódon kényelmes megélhetést találtak, nem kezdtek kocká
zatos vállalkozásokba. Jóformán csak az evangélikus-német polgárság
ban maradt fenn a vállalkozási kedv és az üzleti koncepció ; de egy
magában gyenge volt ahhoz, hogy szembeszálljon a nemességgel és a 
kormánnyal. A katolikus városokban a piaristák reális nevelése arra 
törekedett, hogy polgári tanítványaikból jó üzletembereket faragjon ; 
de működésük a protestánsok helyzeti előnyét csak némileg tudta meg
változtatni. Ennek az állapotnak a nyoma ma is meglátszik a magyar 
társadalom tagozódásán : a protestánsok arányszáma az ország iparosai 
és kereskedői közt még napjainkban is kedvezőbb, mint a katolikusoké VI.

VI.
Már a fenntebbiek során is szembetűnt, hogy a magyar társadalom- 

fejlődés sokban különbözött nyugati szomszédokétól, különösen a német
től. De még inkább feltűnik a különbség, ha a szellemi foglalkozások 
alakulását vizsgáljuk. így rögtön a leglényegesebb pontban, a hivatal- 
szervezet tekintetében Magyarországot sosem lehetett Franciaországhoz 
és a német tartományokhoz hasonlítani. Itt a rendi hivatalokat sosem 
szorította ki a fejedelem központi hivatala, a polgárság abban nem 
tudott érvényesülni és egységes közigazgatásról szó sem lehetett.

Az ország vezetése a rendi nagyurak (nádor, bán, főispánok) kezé
ben volt és a nemesség gravamennek tartotta, ha ezeket az állásokat 
nem töltötték be. Ferdinánd király, az örökös tartományok hivatal- 
szervezetének megalapozója, még 1528-ban a pénzügyek kezelésére 
kamarát állított fel Magyarországon is és ettől kezdve két évszázadon 
át ez volt a Lajtán inneni országrészben a központi hivatalok egyetlen, 
gyenge képviselője. A szervezet csak akkor gondolhatott további ter-
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jeszkedésre, amikor a szervitori intézmény és vele együtt a rendi urak 
szerint megosztó hivatalszervezet végképp felbomlott és a királyi hatalom 
maga alá gyűrte a rendit. Így született meg az 1723-i országgyűlésen a 
helytartótanács, amely ötnegyedszázados fennállása alatt az ország leg
fontosabb kormányszéke maradt. Működésének hosszú ideje alatt hatal
mas fejlődésen ment keresztül : lassankint az államélet és közigazgatás 
minden ágát ügykörébe vonta. A jozefinista reformok során, 1784-ben 
ügyosztályokra (departamentumokra) oszlott és 20—30 ilyen ügyosztály 
intézte a hivatalos teendőket. Elnöke a nádor, illetve Mária Terézia alatt 
a helytartó volt, tehát Batthányi, az utolsó nemzeti nádor (1765) halála 
óta mindig az uralkodó család valamelyik tagja vezette az ország első 
hivatalát.

Alatta állt a hivatalnoki kar, amely tanácsosokból, titkárokból, 
fogalmazókból és a segédszemélyzetből tevődött össze. Számuk egyre 
növekedett : 1848-ban 27 tanácsnok szolgált az elnök körül. Közülük 
kettő (Szaniszló Ferenc és Jekelfalusy Vince) választott püspök volt. 
Rendi nagyurakat is lehetett köztük találn i: Majláth országbírót, Keg- 
levich főtárnokmestert, Vay Miklós koronaőrt, a társhivatal részéről 
Almásy Móricot, a kamara alelnökét ; azonkívül néhány arisztokratát : 
Széchenyit,, gr. Zichyt és Erdődy János főispánt. így a tanácsosok 
közül mindössze 15 volt köznemes, képzettségükre nézve legnagyobb
részt hites ügyvédek, tehát a mai jogászok ősei. A szakismereteket 
Stáhly, az orvos-, és Schedius, az esztétika-professzor képviselte. Az 
ügyeket még mindig kollegiálisán intézték : egy-egy tanácsülésen 
10—15 tanácsos jelent meg, ahol az ügyeket departamentumok szerint 
felosztva, egy-egy szakreferens által előadva az egész plénum előtt 
vették tárgyalás alá.

A hivatalnoki kart 20 titkár, 22 fogalmazó, 14 fogalmazó gyakor
nok egészítette ki. Az iktatóhivatal, szintén 1848-ban, 10 főből, az irat
tár 21, a kiadói 47, a számvevői hivatal pedig 98 főből állt, tehát igen 
kislétszámú tisztviselői kar intézte az ország legfőbb dikaszteriumának, 
a mai minisztériumok ősének ügyeit.

Ehhez a kisebb hivatalok egész sora járult, amelyek több-kevesebb 
függőségben állottak a helytartótanáccsal. így a közalapítványi fő- és 
fiókpénztárak, a tartománybiztosság, a közlekedési bizottság (Széchenyi 
alkotása), a tanulmányi és központi könyvbíráló főhivatal, a közalapít
ványi ügyigazgatóság stb. Ezeknek hivatali személyzete szintén kis
számú, 2—4—6—10 nemesúrból állott, vezetője rendszerint táblabíró, 
tehát rendileg is értékelt úr volt. Ezen belül futották meg a közhivatalt 
vállaló kisnemesek bürokratikus karrierjüket, amelyeknek a során 
nem egy lett elszegényedett, birtoktalan nemesifjúból tekintélyes és 
vagyonos hivatalnok.1

Ez a hivatalnoksereg nemesi hangot és magyaros színt biztosított 
a helytartótanácsnak. Egészen másképp festett a másik nagy központi 
hivatal, a magyar királyi udvari kamara, amelyet Mária Terézia reform

1 Ember Győző: A m. kir. hely tartó tanács ügyintézésének története, Bpest, 
1940. Az egykorú schem atism usokat is felhasználtuk.



intézkedései fiatalítottak meg. De az ország pénzügyeinek legfőbb inté 
zöje sokkal maradibb, középkoribb berendezésű volt, ügyvitele sokkal 
jobban szétaprózódott, hogysem egységesen, gazdaságosan és terv
szerűen vezethette volna a fináncpolitikát. Irányítói, az elnök és a két 
alelnök, rendszerint a magyar arisztokrácia tagjai közül kerültek ki, 
akik vajmi kevés reális érzékkel és pénzügyi talentummal rendelkeztek. 
Szervezete és működése egyébként a helytartótanácshoz hasonlított : 
15 tanácsos, 20 titkár, 19 fogalmazó és 32 fogalmazó gyakornok alkotta 
a gerincét. Ehhez járult az alsóbb hivataloknak áttekinthetetlen soka
sága, amelyek az erdészeti, bányászati és postai ügyeket intézték, a 
kamarai igazgatóságok és az uradalmi főtisztségek stb., amelyek az 
egész ország területét behálózták. Főbb hivatalnokaik nemesek voltak, de 
a kisebb bürókban polgárok és nemtelen származású egyének foglal
tak helyet. Ezek akárhányszor az országon kívül született csehek, 
morvák és osztrákok voltak, csekély iskolai képzettséggel rendelkeztek 
és nyomorúságos fizetésükből szűkösen tengették életüket. Ők adták 
a kamara németes jellegét és miattuk kísérte a magyar közvélemény 
bizalmatlansággal ennek a hivatalnak a működését.

Kétségtelen, hogy a kamara élete telve volt packázással, panamá
val, protekcióval, bürokratikus csűrés-csavarással. Itt működtek azok 
a rossz hivatalnokok, akiknek a képét a XIX. századi magyar szép- 
irodalom olyan visszataszító színekkel örökítette meg. Másfelől azon
ban nagy érdeme van a magyar intelligencia kialakítása körül. Poros 
íróasztala és egészségtelen szobái (amelynek a nyomát máig is őrzi a 
régi pénzügyminisztérium épülete a Várban) egymásután szívták fel a 
nemnemesi származású hivatalnokokat. Az ő számukra csak ez az egy 
hivatal állt nyitva, az egyetlen, amelyik a rendi privilégiumokkal nem 
törődött. És bár protekció nélkül nehéz volt az előrejutás, lassankint 
mégis előrehaladtak a tíz «Dienstclassis» szerint emelkedő fizetési foko
zatok során. A mindennapit megkeresték, a munkaidő csak délelőttre 
terjedt ki. így nem csoda, hogy a XIX. század első felében a magyar 
írók hosszú sora állt kamarai szolgálatban, így Holosovszky, Gombos, 
Frankenburg stb.1

A két nagy központi hivatalszervezet alatt álltak a törvényható
ságok : az 52 megye és 53 sz. kir. város ; de alárendeltségi fokuk elütött 
egymástól. A megyéket nem lehet pusztán végrehajtó szervek vagy 
lokális hivatalok gyanánt felfogni, ennél jóval nagyobb szerepet töltöt
tek be. A maguk területén az államélet mind három ágával (jogszabály- 
alkotás, törvénykezés és végrehajtás) rendelkeztek. Statutárius joguk
nál fogva minden olyan tárgyra vonatkozólag statútumot hozhattak, 
amelyekről az országgyűlési törvények nem intézkedtek. Mivel pedig a 
rendi országgyűlés nehézkesen mozgott, a király és a rendek törvény 
dolgában alig tudtak megegyezni, tehát jóformán mindenről ők intéz
kedtek. Ha pedig a leérkezett királyi rendelet vagy helytartótanácsi

1 A kam ara X V I—X V II. századi helyzetét jogtörténeti szempontból bősé
gesen tá rg y a lja  a m agyar és osztrák vitairodalom . H ivata itö rténeti szempontbó 
érdekes Herczog József cikke, Levéltári közlemények, 1928.
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utasítás a megyének nem tetszett, ellene felírhatott és fellebbezésének 
elintézéséig a rendelet végrehajtását felfüggeszthette. Mindez azt ered
ményezte, hogy a megye csak azt hajtotta végre, ami az ő tetszésével 
is találkozott.

A vármegyei szervezetlényegét nagyközönségünk is jól ismeri. A király 
által kinevezett főispánoknak akkora hatalma volt, amekkorát ki tud
tak csikarni; az örökös főispánoknak gyakran semmi. A megyén belül 
a főispán meg a nemesi tisztikar ugyanolyan örökös harcot vívott egy
mással, mint a király és a rendek országos ügyekben ; csakhogy itt, a 
kisebb küzdőtéren legtöbbször az utóbbiak győzedelmeskedtek. A megye 
vezetése a közgyűlés által rendszerint három évre választott tisztikar 
kezében maradt, amelynek élén az alispánok és a szolgabírák állottak. 
A tisztikar összetétele megyénkint változott : a nagyobbakban, mint 
pl. Pest, ahol a nádor volt az örökös főispán, tagjainak száma a ioo 
főt is meghaladta, de a kisebbekben is elérte a harmincat.

Közvéleményünk tévesen azt tartja, hogy a megyei hivatalt nobile 
officiumnak fogták fel. Holott a tisztviselők igen tisztességes fizetést 
kaptak és minden ténykedésükért díjazásban részesültek. Grünwald 
Béla már elmondta, hogy Mária Terézia uralkodásának a végefelé a fő
ispán fizetése 1500 frt-ra, az első alispáné 6—800, a másod alispáné 300, 
a főjegyzőé 500, a főszolgabíróé 300, az ügyészé 300, a pénztárosé 500, 
az orvosé 400 frt-ra rúgott. Összehasonlításul érdemes felemlíteni, hogy 
egy városi tanító ugyanakkor 60, a városi altiszt 18 frt-ot és még keve
sebbet húzott. A megyei fizetés tehát ebben az időben fényes megélhe
tést biztosított, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az a kor 
hivatali időt és hivatali rendet nem ismert, tehát mindegyik tisztviselő 
akkor intézte el hivatalos ügyeit, amikor kedve és egyéb elfoglaltsága 
arra időt engedett. Mindez kedveltté tette a nemesség előtt a megyei 
hivatal viselést, egyre nagyobb számban tódult oda, a tisztviselők számát 
egyre szaporították, hiszen azoknak az eltartása a cassa domestica révén 
jórészt úgyis az adózó nemnemeseket terhelte.

A hivatalbeliek tehát a saját pályafutásuk érdekében arra igyekez
tek, hogy minden téren a választóik, azaz a megyegyűlést alkotó köz
nemesség osztályérdekeit szolgálják. Ez a tény magyarázza a megye 
beállítottságát. A senatores boni viri, senatus mala bestia elve itt is 
érvényesült. Az egyes nemesurak, mint egyének, szociális érzékkel és 
reformvággyal telvék ; de a hivatalos megyei igazgatás nem pártfogolta 
se a földművest, se iparost, szabad embert vagy jobbágyot. A megye 
egyaránt limitálta a mezőgazdasági és ipari termékek árait, a munka
béreket és ezt, valamint az adókat mindenkor a maga érdekében szabta 
meg. A megyei tisztviselőket nagy realitás-érzék, agilitás, sok jó tulaj
donság jellemezte ; de a hivatalszervezet, a maga természetes nehéz
kedési erejével, maga után vonta a megye osztály-beállítottságát.1

A városok szintén osztály-érdekképviseleti alapon szervezkedtek. 
A bíró, a polgármester és a tanácsosok egy kicsiny, önmagát kiegészítő

1 A megyék ú jkori hivatalszervezetére vonatkozólag irodalm at nem ism e
rünk. A megyei tis z tik a r t közli az Ip arc ím tár 1847. évre.
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testületnek, a választó polgárságnak köszönhették megbízatásukat, 
Egy-egy szűkkörű klikk uralkodott a városházakon, amit a városi 
közönség még csak nem is ellenőrizhetett. Ezért volt oly gyakori bennük 
a sikkasztás, hűtlen pénzkezelés, ami miatt szinte évenként indult 
vizsgálat valamelyik városi magisztrátus ellen. A városok nem tudták 
olyan erélyesen megvédelmezni a reájuk bízott érdekeket, mint a megye : 
a helytartótanács és a kamara szűk pórázon tartotta őket. Bár őket is 
megillette volna a statutárius jog, evvel csak kis mértékben merészel
tek élni. Óvakodtak minden kezdeményezéstől, minden önállóságtól; 
megjegyzés nélkül teljesítették a központi hivatalok rendeletéit és a 
legcsekélyebb ügyben is rögtön hozzájuk fordultak. A megyei szerve
zet, a nemesi erő-túltengés végzetes passzivitásra kényszerítette a váro
sokat és a polgárságot.

Pedig kulturális szempontból igen értékes elemet képviseltek, büro
kratikus tekintetben igen megnyerő képet nyújtottak. Pontos és jó 
bürokraták voltak, szorgalmasan és az előírásoknak megfelelően gyár
tották az aktákat. Szervezetük szintén koílégiális volt : az ügyeket a 
tanácsülésben vették sorra és a plénum előtt tárgyalták. Ilyen ügy
kezelés mellett sok demokrata vonást lehetett felfedezni: a nagyhatalmú 
polgármester és bíró, aki rendszerint nemesi privilégiummal is rendel
kezett, személyesen intézte el a szegény kisember ügyét és sajátkezűleg 
írt választ a kérvényére. Ezt az eljárást sokban magyarázza a városi 
élet kisszerűsége, a hivatalszervezet, szűk volta. A nyugateurópai demo
krata eszmékért az egyes kiválóbb polgáremberek és nemesek lelkesed
tek, de maga a város sosem lett annak bátor előharcosa.1

E különböző hivatalok keretén belül egységes szolgálati szabályzatot, 
hivatali pragmatikát (napjaink bürokratikus életének legfontosabb ismér
vét) hiába keresnünk. A szokásszerűség uralkodott mindegyikben, 
ügyeit a többire való tekintet nélkül intézte. Legjobban szemlélteti ezt 
a hivatalos akták kiállításának módja, amely mindenütt más volt és az 
egész rendszeren belül szerfölött oktalanul volt berendezve.

A helytartótanács, amelynek hivatalos nyelve a latin, a barokk kor 
hagyománya gyanánt nehézkes, körmondatos, hosszú közbeszúrások
kal, zavaró kitérésekkel és szükségtelen megjegyzésekkel teletűzdelt 
stílust használt. A fogalmazók legfőbb igyekezete odairányult, hogy 
az akta egész tartalmát egy mondatba tudják belesűríteni, amely így 
akárhányszor hosszú oldalakon át kígyózott és az elme csak fárasztó 
megerőltetéssel tudja kanyargó menetét követni. Ez napjaink hivatalos 
nyelvének egyenes őse : innen származik körmondatos körmönfontsága, 
a fogalmak aprólékos és nehézkes körülírása, amely közelről nézve oly 
nagy pontatlanságokat takar, magyartalansága és érthetetlensége. 
Akkoriban, a XVIII. században, a jezsuita retorikán nevelkedett elő
kelőek nyelve volt ez, amely lesüllyedt kulturkincs gyanánt, oktalan 
hagyományként ma is él a közhivatalokban.

A kamara a német nyelvet használta, de stílusa semmivel sem volt

1 A városi hivatalokról nagy irodalom szól, legkimerítőbben Schmoll és 
Oszetzky művei.
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különb a másiknál. Az amúgyis nehézkes stílust, amit a helyesírási követ
kezetlenségek tettek változatossá, csak még bonyolultabbá tette, hogy 
a pénz-, terület-, súly stb. mértékek használata egy aktán belül sem 
következetes és hogy a számadások, még az egyszerű összeadások eseté
ben sem szokták teljes pontossággal krajcárokra, vagy dénárokra meg
egyezni.

Ám mindezek az akták csinosak és rendesek azokhoz képest, ame
lyeket a megyék állítottak ki. A középkori diplomatikának az a meg
állapítása, hogy a megyei kiadmányok alakja sokkal rendetlenebb, írása 
olvashatatlanabb, fogalmazása pongyolább, mint a központiaké, — 
fennáll az újkor századaiban is. Írásuk szemrontó, nagyszámú rövidítést 
használnak, amelyek pedig már kezdtek kimenni a divatból és a formá
tumuk rendkívül változatos : visszatükrözi íróik egyéniségét. A köz
ponti hivataloknál és a városiaknál Mária Terézia idejében jött divatba 
az egységes papíros használata, amely a mai ú. n. miniszterpapírosnál 
valamivel nagyobb alakú és vastagságú ívpapír volt. A finomabb, fehér 
színű szolgált tisztázat papíros és egy olcsóbb, kékesszínű fogalmazvány 
gyanánt. De a megyei életben ezek csak nehézkesen vagy sehogysem 
jöttek használatba. A szolgabírák és nemesurak olyan papírra írták fel 
hivatalos ügyeiket, amilyen éppen a kezükbe akadt. Elég volt, ha pecsét
jükkel ellátták : ez az egy minden egyéb külsőségnél jobban szavatolt 
a hitelességért. Ezért aztán a megyei irományok között lehet levelező
lap nagyságú lapocskára írt hivatalos levelet is találni és lehet olyat is, 
amelynek a hossza a másfél métert is meghaladja.

Az irományok stílusa nem kevésbbé egyéni és változatos. Olyan 
egységes, hivatalos hangot, mint pl. helytartótanácsnál, itt nem lehet 
találni. A szolgabírák közvetlen, kedélyes hangon írják hivatalos iratai
kat. Már a megszólítás is patriárkális, régi eredetű, amidőn írójuk imi
gyen fordul a megye közönségéhez : «Isten legyen Mindnyájunkkal» 
vagy «Istentül minden jót» vagy «Istentül minden jókat kívánok» és 
utána előadják, hogy az adókat fizessék meg, az ujonckatonákat írják 
össze, a megye börtönéből megszökött egy rab stb. Ezt a táblabíró stílust 
szépen jellemzi Simontsits János pestmegyei főszolgabírónak 1826 okt. 
i-ről keltezett levele, amelynek a kezdete így hangzik «Isten mindnyá
junkat ! Minekutána Felebaráti Szeretettel egyáltaljában nem bíró, az 
Emberiségből végképpen kivetkőzött, és úgy szólván a Gyújtogatás
nak indulatjátül meg részegedet erköltstel Ember Társainknak rette
netes gonoszsága már nem tsak a szomszéd Nagyságos Fehér, Vass, 
Veszprém és Esztergom Vgyékben maid a meg bösülésig éreztetik, 
hanem a mi Vármegyénkben is, nevezetesen pedig ezen Feivigyázásom 
alá bízatott Pilisi Járásbeli egynémely Községekben is fájdalmasan 
tapasztaltatik. . .» stb. és még egy igen hosszúra nyúló mondatban adja 
elő a foganatosítandó tűzrendészeti intézkedéseket.1

A kötelességteljesítést *és a hivatalos ügyek elintézését szintén ez 
az individualizmus jellemezte. A hivatalnokok elsősorban urak voltak, 
a nemesi világnézet szerint gondolkodtak. Nem ők alkalmazkodtak a

1 H irdetőlevelek jegyzőkönyve, Fővárosi levéltár.
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hivatalokhoz, hanem azt alkalmazták önmagukhoz. így Almásy Antal 
helytartósági tanácsost 1801-ben királyi biztossá nevezték ki avval a 
megbízással, hogy szervezze meg a váci siketnéma intézetet. A terv szép 
volt, a racionalizmus filantrópiájából fakadt, de a kormány nem bocsáj- 
totta rendelkezésére a szükséges pénzösszegeket. Erre Almásy, előkelő 
gesztussal, a saját vagyonából fizette ki az épület átalakításának és be
rendezésének költségeit. Az ő szemében urasági és hivatali ténykedése 
összefolyt, a mai közhivatalnokoknál már aligha találhatunk hasonló 
tettre. Viszont az ilyen urak a kisemberek ügyét hanyagul és lassan 
intézték. Némák József, Trencsén megye főperceptora arról volt neve
zetes, hogy a pesti vásár idején évenkint több hétre el szokott volt 
utazni városából, amire a ki- és befizetések a megyei pénztárnál teljes
séggel megakadtak. A régi hivatalok lassúsága egészen bámulatra méltó. 
Két hétig tartott, amíg a Bécsben székelő kancellária levele a helytartó- 
tanácshoz eljutott ; de az is tíz napot vett igénybe, amíg a Budán szé
kelő helytartótanács írását a pesti városháza megkapta. Az iratok a 
rendetlen kezelés miatt gyakran elvesztek. A pesti tanács már egészen 
megszokta, hogy válasziratai a helytartóság kezén elkallódjanak és a 
központi hivatal hónapok vagy egy év múltán megsürgesse, amikor is a 
pesti tanács minden felháborodás nélkül megismételte az egyszer már 
elküldött szöveget. , $ • f

Évek teltek el, többszöri sürgető levelet kellett kibocsátani, amíg a 
helytartóság egy-egy intézkedésének érvényt tudott szerezni. Ennek 
már láttuk egyik példáját : a helytartótanács 1836 márc. i-én rendelte 
el, hogy a vármegyék írják össze a nemesi telkeken lakó kontár mester
embereket, majd 1837 febr. 7-én és 1840 márc. 23-án megsürgette a végre
hajtást. Mégis, a legtöbb vármegye csupán 1845-ben, tehát 9 év múltán 
adta be válaszát és egyiknek sem jutott eszébe, hogy késedelmezése 
miatt magát kimentse. Ezt a rettenetes lassúságot, amely minden ko
molyabb munkát lehetetlenné tett, mindkét részről természetesnek 
találták.

A munkát még eredménytelenebbé tette, hogy a hivatalok hatás
körét sosem határolták el pontosan. A törvények amúgyis szűkszavú 
szövege legfelljebb arról rendelkezett, hogy milyen ügyek tartoznak a 
király és milyenek a rendek gondoskodásába ; de avval már keveset 
törődött, hogy a király a reábízott teendőket milyen hivatalok útján, 
hol vagy kinek a közbenjöttével intézteti el. így azután kialakulhatott 
az a rendszer, amely a magyar központi hivatalok fölé a Bécsben székelő, 
az egész monarchiára féltékenyen őrködő főhivatalokat helyezte, ame
lyek forma szerint az uralkodó nevében intézkedtek, valójában azonban 
egyéni felfogást képviseltek és a saját akaratukat vitték keresztül.

A magyar kamara egészen szolgai függésben állott a bécsi udvari 
kamarától. A legcsekélyebb ügyben is hozzá tartozott fordulni, tőle 
kapott döntést és rendeleteket, úgy, hogy önmaga a véleményezésen 
és végrehajtáson kívül alig gyakorolt valami érdemlegeset. Pár forintos 
kiadások engedélyezése, hivatali szolgák áthelyezése felett már Bécsben 
döntöttek és ez a módszer hihetetlenül meglassította az ügyeket és meg
szaporította az aktákat. Ha egy városi kishivatalnok fizetésemelést
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kért, ami abban, az automatikus előléptetést nem ismerő időben gyak
ran megesett, egy évig, vagy még tovább is tartott, amíg kérvényére 
választ kapott. A magyar kamarát csak 1810-ben, a napóleoni háborúk 
miatt rohamosan növekvő drágaság idején hatalmazták fel Bécsből, 
hogy a szubaltern városi hivatalnokok és szolgák ideiglenes fizetés- 
emelését a saját hatáskörében is jóváhagyhassa.1

A helytartótanács iratai Bécsben a magyar kancelláriánál futottak 
be (az erdélyi ügyeket külön erdélyi kancellária intézte), amelynek ere
dete még a középkorban és a Habsburg-ház trónrajutásának idejébe 
nyúlik vissza. Akkoriban a mai kabinetirodák szerepét töltötte be : az 
uralkodó elé kerülő vagy általa kiállított iratok írásbeli teendőit végezte 
el. Amióta a külön kabinetirodát felállították, hivatali helyzete megvál
tozott. A helytartótanács felljebbviteli fóruma lett, a legmagasabb 
magyar hivatal, amely a király személye mellett az ország határain kívül 
székelt. Szervezete a többihez volt hasonló : vezetői, a kancellár és az 
alkancellár a magyar arisztokrácia soraiból kerültek elő. Mellettük 15 
udvari tanácsos, ugyanannyi titkár és fogalmazó dolgozott, arisztokra
tákat, főpapokat és köznemeseket egyaránt lehetett közöttük találni.

A XIX. század során a magyar köznemesek legkiválóbb elméit 
vonta hivatalába és tanácsosai között olyan neveket lehetett találni, 
mint Bartalt, Stettnert, Beöthyt, Wirknert, Zsedényit, a megyei élet
ben és a közjogban egyaránt iskolázott elméket. A reformországgyűlé
sek viharai közben, amikor a rendiség és a demokrácia egyre fokozódó 
erővel ostromolta az uralkodóház bevett állásait, ők voltak a királyi 
hatalom leghasználhatóbb támaszai, a királyi leiratok, rezolúciók, a 
törvények szövegezői Csakhogy hosszú munka eredménye volt, amíg az 
évszázados hagyományokon nevelkedett bécsi hivatalnokok a maguk 
bürokratikus formáira magyar társaikat is megtanították. Kezdetben 
a magyar kancellária mit sem különbözött a magyar nemesurak egyéb 
hivatalaitól és Martini államtanácsos 1783-ban még így vélekedett mun
kájáról : «Ebből a kivonatból és konkluzumból lehetetlen megítélni, 
hogy mire is vonatkozik. Ezért szükségesnek találom, hogy erről külön 
előterjesztést kérjünk és mivel már igen gyakran tapasztaltam, hogy a 
magyar udvari kancelláriánál a rendelkezéseket ilymódon igyekeznek 
elrejteni, ezért hozzá kellene tenni, hogyha a szóban forgó tárgy nem 
fordul elő határozottan a kivonatban és a javaslatban, úgy mindenkor 
külön előterjesztés kiállítására utasíttassék».2

Az uralkodó közvetlen környezete, az összbirodalom ügyeinek leg
főbb irányítója a miniszterekből és államtanácsosokból állt. Ők állot
tak a sok országra kiterjedő hivatalszervezet élén, ők alkották a <tbécsi 
kormányt», a monarchiának ezt a láthatatlan és mégis hatékony vezető
jét, amely már az egykorúak előtt is fogalommá vált és ilyen gyászos 
emlékű fogalom gyanánt él tovább napjaink politikai és történeti iro
dalmában.

Közvéleményünk szerint ez a csoport volt minden haladás’kerék

1 U ngar Kam. 1810, fase. 26., no. n i  ex. X I. a bécsi udv. kam arai levéltárban 
1 S t. R. 1783 : 2326.
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kötője, a magyar nemzetiség nyílt ellensége, amely a nemesi ország- 
gyűlés és a liberális-demokrata ellenzék minden korszerű javaslatát 
elvetette. Közvéleményünk a reformkor és az előttejáró évtizedek 
bűneiért őt teszi egyetemlegesen felelőssé. Pedig soraiban 1790 óta egyre 
nagyobb számban jelentek meg a magyarok és 1848-ban, amikor a dia
dalmas forradalom és a nemzeti felháborodás elsöpörte őket, a magya
rok szinte majorizálták az osztrák és cseh tagokat. Az öt állam- és kon
ferencia-miniszter közül kettő magyar, Metternich, Kolowrat és Fiquel- 
mont mellett Nádasdy Mihály és Cziráky Antal gr. is közéjük tartozott. 
A további öt államminiszter közül még három magyar található : Miske 
József br., Reviczky és Majláth gr. és az államtanácsosok között még 
Somssich Pongrác gr. is szerepelt. A tíz miniszter közül öt volt magyar, 
a kilenc államtanácsosból kettő. Nemzetiségi szempontból tehát a 
magyarságnak alig akadhatott valami panaszolnivalója.

Annál égyenlőtlenebb volt a kormány társadalmi megoszlása. 
Polgár vagy köznemes ide be nem kerülhetett; a magyarságot épp úgy, 
mint minden más nemzetiséget, csupa nagybirtokos arisztokrata kép
viselte. A kormányban összetalálkoztak a Monarchia egész területéről 
a feudális nagyurak és mást nem engedtek be soraik közé. Ez a tény 
egymagában megszabta a testület beállítottságát : a fennáló feudális 
rendszer híve és vezetője volt, feudalizmus volt a kormánypolitika. Ha 
a magyar vármegye egyet jelentett a köznemességgel, úgy a bécsi mi
nisztérium és államtanács a feudális nagyurakkal azonosult. Majláth 
vagy Cziráky gróf nem volt rossz magyar, aminthogy Metternich jó 
osztrák és Kolowrat jó csehnek bizonyult ; de az ország előrehaladását 
csak a rendi kereteken belül tudták elképzelni, a halódó rendiségen belül, 
amelynek legfőbb támaszai és haszonélvezői voltak.

A bécsi kormány magyar tagjait nem az jellemezte és nem az tette 
népszerűtlenné, hogy magyar nacionalizmusuk egyúttal a dinasztia iránt 
érzett mélységes hűséggel párosult, hiszen az egész ország őszinte lelke
sedéssel tekintett uralkodóházára. Feudalizmusuk volt az, amely őket 
a magyar államélet többi képviselőitől megkülönböztette. A magyar 
kormányszékek köznemesi hivatalnokai sokkal demokratikusabb és 
liberálisabb elveket vallottak és felfogásuk még a jelentéktelen ügyek 
elintézése közben is éreztette hatását. így Damjanovich György, Pest 
alpolgármestere nyugalomba vonulásakor a Lipót rend kiskeresztjéért, 
tehát egy nem is magas kitüntetésért folyamodott. A helytartótanács 
és kancellária kedvező ajánlással terjesztette kérvényét az uralkodó elé. 
Az ügy az államtanácshoz került, ahol Weis tanácsos úgy vélekedett, 
hogy a városi tanácsnokok társadalmi helyzete túl alacsony és ezért 
nem lenne helyénvaló őket rendjelekkel kitüntetni. Az államtanács evvel 
a megokolással el is utasította a kérelmet.1 Ilyen apró ügyek során tűnik 
elő, hogy mennyiben különbözött a magyar hivatalok társadalompoli
tikája a bécsi kormányétól és hogy ez milyen következményekkel járt 
a magyar társadalomfejlődés szempontjából. Részben a bécsi kormány

1 St. R. 1847 : 4040.
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bűnéül kell felróni, hogy a magyar középosztály 1848 előtt olyan lassan 
alakult ki és utána olyan gyorsan sikkadt el.

Más téren, ahol rendi érdekeit nem látta veszélyeztetve, a bécsi kor
mány sokat tett az ország modernizálása érdekében, az egészség-, köz
lekedés-, földművelésügy javítása érdekében sok hasznos kezdeményezés 
indult ki tőle. De örök ellenfélként állott szembe a liberális-demokrata 
ellenzékkel, azokkal a reformokkal, amiket Kossuth, Deák vagy Eötvös 
személye jelentett ; hiszen ezeknek a keresztülvitele létalapját, a feuda
lizmust döntötte volna meg. A reformországgyűléseken, az 1790-től 
1848-ig terjedő egész korszakon át nem az uralkodóházzal csatázott a 
köznemesség, amint azt a kiegyezés után a függetlenségi-párti történet- 
írás vélte. Igazi ellenfele a nagybirtokos arisztokrácia volt, amely az 
uralkodóház mögé bújt és amelyet a márciusi diadalmas napokban a 
monarchia különböző tartományaiban egyszerre jelentkező forradalom 
legyőzni látszott.1

Ezt az állandó hadiállapotot tükrözte Magyarország egész hivatal- 
szervezete. Amíg a központi hivatalok még a jelentéktelen ügyekben is 
a bécsi hatóságoktól függtek, a helyi hivatalok közül a megyék függet
lensége a gyakorlaton nyugodott. Teljességgel sikerült magukat kihúzni 
a központi ellenőrzés alól. A megyeszékhelyek messze estek a kancellária 
bécsi palotájától, a hivatalos út nehézkes volt és amíg azon egy ügy
darab végighaladt, addig a megye százszor is elintézte.

A helyi hatóságok nemcsak tekintélyesebbek és mozgékonyabbak 
voltak a központiaknál, hanem nagyobb méretűek. Minden városban, 
megyeszékhelyen és nagyobb községben fel lehetett őket találni, hivatal
nokaikkal telve volt az ország. Schwartner Márton statisztikája szerint 
1800 körül összesen 3400 államhivatalnok működött a központi hivata
lokban, a vármegyei szervezetben viszont 5500. Magyarországon sosem 
alakult ki olyan erős központi hivatalnok-sereg, mint Francia- vagy 
Németországban. Az itteni állapotokat a helyi hivatalok nagyarányú 
kifejlődése jellemezte, akár Angliát fejlődése egyik szakában.

Mindez fontos társadalmi következményekkel járt. A központi 
hivatalnokság a királyi hatalom erejének a jele, tisztviselői monarchikus
dinasztikus érzéssel telnek el. A magyar lokális hivatalok rendszere épp 
a rendiség erejét mutatta és tisztviselői, akik semmilyen közvetlen kapcso
latba nem kerültek az uralkodóval, ellenzéki szellemmel, rendi öntudat
tal telítődtek. A hosszú évszázadok alatt annyira magukba szívták ezt a 
lelki beállítottságot, hogy annak hatása még napjainkban is megfigyel
hető. Az abszolutizmusra törekvő kormánnyal szemben ők lettek az 
újítások, a racionalizmus és liberalizmus befogadói, de mindezt erős 
rendi érzéssel párosították. Ez a társadalmi öntudat fűzte össze őket 
olyan erős szállal, hogy ezt a társadalmi csoportot a nagy változások 
csak megingatni tudták, de megsemmisíteni nem : ez a csoport túlélte 
a rendiséget is.

A kicsiny központi hivatalokban, láttuk, a polgárok alig tudtak

1 A bécsi központi hivatalokra- lásd M iskolrzy G yula: A kam arilla a reform 
korszakban, Bpest, é. n.

9 8 0



érvényesülni. A magyar hivatalok nem nevelték hosszú évszázadokon 
át a polgári származású intellektuelleket és ezeknek a hiányát ma is 
érzi a magyar középosztály. Az itteni hivatalok sokkal rendszerteleneb
bek és sokkal színtelenebbek voltak, mint a nyugatiak. Magyarország 
hivatalszervezetét a jól megszervezett szervezetlenség jellemezte és a 
nemesi vármegyéé volt benne a vezetőszerep.

VII.
így született meg a magyarországi közhivatalnokság, a boldog 

nyugathoz képest késve, de kelethez viszonyítva korán. Létrejöttét nem 
lehet pontos évszámhoz kötni. Külső jele talán az volt, hogy a hivatalos 
kiadású Calendarium Trynaviense, amely eddig csak a főpapok és a 
rendi főurak névsorát közölte, 1756-tól kezdve a központi hivatalok, 
majd később a közoktatás szkématizmusát is közreadta és így napjaink 
tiszti címtárának egyenes őse lett.

A szellemi foglalkozások többi ága csak lassan fejlődött ki. Közülük 
első, a többiek bevezetője és elősegítője, a papi hivatás volt, amely már 
a középkorban is mintaképe lehetett volna az intellektuális képzésnek 
és megszervezettségnek. A reformáció beköszöntése megbontotta ezt a 
régi harmóniát. A protestáns lelkészek, a vallás diadalmas előretörésé
nek, majd visszaszorításának idején egyaránt, más társadalmi szerepet 
és helyzetet követeltek maguknak, mint a katolikusok. A lelkész-családok, 
ahol apáról fiúra szállt a papi hagyomány, több nemzedéken át adtak 
egyházaiknak szorgalmas munkásokat. Gyakran német egyetemeken 
tanultak és erős volt a fluktuáció, amelynek a során magyarországi papok 
német földre, az ottaniak pedig ide vándoroltak. Fontos társadalmi sze
repet töltöttek be : anyakönyveket vezettek, népiskolákat irányítottak 
és a csendőrséget nem ismerő korban felügyeltek híveik erkölcseire. 
Ezzel szemben nemesi privilégiumuk, legtöbbször, nem volt, gyakran 
még polgárjoggal sem rendelkeztek. Egyik rendhez sem tartoztak ; de 
a társadalom, fontos munkásságuk miatt, megbecsülte és honoráciorok- 
nak, tisztesebbeknek nevezte őket. Ez a kis csoport, nem volt valami 
új rend, aminthogy rendi képviselethez sohasem jutott ; de a társa
dalmi megbecsülés a polgárság fölé, közvetlenül a nemesség után he
lyezte őket. Maga a hivatalos közigazgatás is jóváhagyta ezt a szokást és 
adókivetés, továbbá vétségek esetén a fenyítés terén megfelelő kedvez
ményekben részesítette őket.

Társadalmi poziciójuk tehát emelkedett ; de anyagi megalapozott
ságuk nem tartott vele lépést. A lelkészek eltartására a tized szolgált, 
amely jövedelmük legfontosabb részét tette. Csakhogy a tized, hosszú 
fejlődés eredményeképpen, egyre több helyen jutott a földesúr kezébe. 
Kárpótlásképpen nemcsak a protestáns, de katolikus papok is készpénz-, 
vagy csekélyebb értékű terményjáradékot kaptak. így az erdélyi szász 
lelkészek tizedét 1769 óta a királyi fiskus igyekezett birtokába venni 
s egy helyen az egészet, másutt x/4—3/á-ét sikerült is egy időre megkapa
rintania. A nyakas szászok hosszúra nyúló perek során iparkodtak 
jogaikat visszakövetelni. 1848-ban szintén zokon vették az országgyűlés
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ama határozatát, amely a jobbágysággal együtt a tizedet is eltörölte 
és hogy az erdélyi szászság 1848—9-ben nem a magyar demokrácia párt
jára állott, annak egyik, látható oka éppen a lelkészek anyagi érdeké
ben rejlett.1

Ez a gyakorlat már a rendi elv áttörését jelentette : egy társadalmi 
csoport nem a privilégiumai, hanem kizárólag iskolai képzése és azon 
alapuló intellektuális társadalmi szerepe révén nyerte el megbecsült 
helyét. Immár azt mutatta, hogy a kultúra fejlődése, a társadalom szám
beli megnövekedése révén az egyes feladatok bonyolultakká, váltak, 
azoknak elvégzése intellektuális képzést kívánt és ez természetszerűleg 
magával hozta a társadalmi előbbre jutást. így indult meg az az irányzat, 
amely egy évszázadon belül az egész társadalom szervezetét képes volt 
átalakítani.

A lelkészek példája hamarosan követőre talált, így elsősorban segé
deiket, a rektorokat, tanítókat érte hasonló szerencse. Mária Terézia 
vezette be a tanítóképzést és erre a célra a főelemi- vagy normál iskolák 
szolgáltak, ahol 1—2—3 év alatt szerezték meg a szükséges képesítést. 
Sokáig tartott, amíg a képesített tanítók meghódították az iskolákat . 
1848-ban a rektoroknak legfelljebb a nagyobbik fele került ki a preparan- 
diákból, jelentős részük autodidakta volt, másik jelentős csoportjuk 
pedig Cseh- és Morvaországból vándorolt magyar területre. A képzett
ség megnövekedésével nőtt a tekintélyük is. Végül 1844-ben királyi ren
delet őket is a honorációrok közé sorolta.

Hogy miként alakult ki napjaink szellemi foglalkozásának három 
legfontosabbikja, azt a Pázmány Péter Tudományegyetem történeté
nek most megjelent köteteiből ismerhetjük meg. Adataikhoz csak kevés 
hozzátenni valónk lehet. A jogászok, láttuk, bevonultak a megyei és 
központi hivatalokba, ott vannak ma is mint legfőbb vezetők és velük 
szemben vívják napjainkban oly hosszú idő óta a szakképzett diplomá
sok az érvényesülésért vívott harcot. A jogi képzettségűeknek ez a 
hivatali túltengése, amely napjaink magyar közigazgatásának egyik 
betegsége, már 1848 előtt megkezdődött. Az ügyvédek (akiktől az 
1769-i új rendtartás értelmében a szakismeret bizonyítását, kötelező 
ügyvédi vizsgát kívántak meg) hatalmas számban gyűltek össze azok
ban a városokban, ahol nevezetesebb bíróságok székeltek, legnagyobb 
számmal Budapesten, a hon két főbíróságának, a hétszemélyes és a 
királyi táblának a székhelyén. 1847-ben 2568 ügyvédet számláltak az 
országban és közülük 488 élt a fővárosban, ahol minden 300-ik ember 
ügyvéd vo lt! Nem csoda, ha ennyien nem tudtak megélhetést találni, 
közöttük is megjelent a szellemi proletáriátus és a csirkepöröket intéző, 
kétes alakokat védő, felhajtókkal dolgozó zugügyvéd képét már az egy
kori irodalom is visszataszító színekkel örökítette meg.1 2

Az orvosi kar lévén az egyetem legfiatalabb fakultása, az orvosok

1 E rre vonatkozó röp ira tuk  : Az erdélyhoni ágost. h itva llást követő szász 
lelkészeknek em lékirata tizedök kárm entesítését illető jogilag m egalapíto tt igényök 
tek in te tében , Pest, 1848.

2 Számadatok az em lített Ipárcímtárból, továbbá Vargha E n d r e :  A hivatá
sos ügyvédi osztály kialakulása, Domanovszky emlékkönyv, Bpest, 1937.
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száma csekély maradt, azoknak egy része is zsidó volt. A központi kor
mányszékek egyre sürgették a megyei és városi tiszti orvosi állások fel
állítását, szaporítását. A törvényhatóságok lassan tettek eleget a fel
szólításnak.1 A nagyközönség, betegség esetén, a patikusokhoz és fel
cserekhez fordult, akik közül az utóbbiak csak 1800 óta részesültek 
egyetemi oktatásban. Olyan orvos, aki szabad orvosválasztás alapján, a 
klientúrájából élt volna, a ritkaságok közé tartozott, a közönség előtt 
is szokatlan volt. Ennek tudható be, hogy a doktorok úgy hirdették 
magukat az egykori hírlapokban, amint az manapság már csak Ameriká
ban szokásos. A háziorvosi intézmény, amely a régi, fejedelmi, udvari 
orvosi intézmény egyik népszerűsödött formája, akkor még ismeretlen volt.

A bölcsészeti kar azon időben két évfolyamból állt, csupán a többi 
kar bevezetése gyanánt szolgált, tanárképzéssel össze nem függött. 
Mivel a királyi gimnáziumokban is legnagyobbrészt papok (ferencesek, 
bencések, ciszterciek) tanították, a protestáns felekezetiekben szintén 
lelkészek, tehát a világi tanárok száma csekély maradt, ők is legtöbbször 
egyháziakkal együtt tanítottak. A világiak rendszerint jogot végeztek, 
így pl. a félegyházai kisgimnáziumban 1848-ban csupa hites ügyvéd 
oktatott (akik a magyar közjog mellett aligha sajátították el a pedagó
giát), másutt tanítók működtek. A magánoktatás," amely a közoktatás 
által elhanyagolt leányneveléssel foglalkozott erőteljesebben, 1800 után 
indult fejlődésnek és tanárai minden magasabb képzést nélkülöző auto
didakták voltak. A tanári képesítésnek pontos körülírása, tudjuk, még a 
kiegyezés után is soká váratott magára és az 50-es, 60-as évek kiváló 
professzorai, mint Arany János, Salamon Ferenc, akárhányszor még 
egyetemi végzettséggel sem rendelkeztek.

A mérnöki foglalkozásnak két őse élt a rendi világban. Egyik a föld
mérő, vagy mérnök volt, akinek a ténykedését már a neve is elárulta. 
Mindegyik törvényhatóság tisztikarában, igen alantas tisztviselő gya
nánt, meg lehetett találni, képzettsége nem volt több, mint amennyit 
a városi iskola három esztendeje alatt elsajátított. A mai építész őse 
pedig a kőműves és építőmester volt, aki céhszervezetben élt, azon belül 
szerezte meg a tudományát és stílusát, amely magyar földön a barokk 
vagy a klasszicizmus egy szegényes, leegyszerűsített változata volt. 
A bányászati tudomány megszületése tette szükségessé a Selmecbányái 
bányaakadémia felállítását, amely szintén Mária Terézia uralmának az 
alkotása. A XIX. század első felében már a bécsi politechnikumon tanult 
mérnökök működtek a magyar bányákban, mint az irodalomtörténetileg 
is nevezetes Debreceni Márton. Végül 1846-ban felállították Pesten a 
József ipartanodát, Műegyetemünk kezdetleges ősét, ahol eleinte szin
tén kegyesrendi és világi papok tanítottak.

A törvényhatóságok nehézkes hivatalszervezete csak lassan tudta

1 íg y  pl. P est város gyors terjeszkedésének mértékében szaporíto tta  o rvosai' 
nak  a szám át. 1810-ben a városi kórház orvosát józsef- és ferencvárosi kerület 
orvossá nevezték ki 300 í r t  évi fizetéssel, 1842-ben a L ipótváros szám ára a lap í
to tta k  hasonló körülmények között orvosi állást. (U. K. 1810, Fasc. 26., No. 71 
ex  X. és no. 211 ex X I. és Civ. Dep. 1842, f. 36, p. 77—9.)

38B



a maga hasznára gyümölcsöztetni ezeket az újításokat. Buda városa 
még 1850-ben sem használta a mérnökét egyébre, csak arra, hogy a város 
épületeit és telkeit felmérje. Az előbbrehaladás érdeme e tekintetben a 
Bach-rendszeré, amely már 1850-ben a cs. k. építési igazgatóság alá 
rendelte a megyei és egyéb hatósági mérnököket. Mivel, a hivatalos irat 
szerint, «az újabb rendszer által az eddigi megyei mérnököknek állása, 
mind a politikai hatóság irányában, mint pedig tekintéllyében az elöb- 
benítül igen külömbözik s azoknak hatásköre megtágíttatott», tehát a 
középítkezések miniszteri biztossága 1851-ben az építészekre és mér
nökökre vonatkozólag is kiadott egy utasítást, szolgálati szabályzatot 
és ennek egyik pontja megkövetelte «das Talent, die speziell erforder
lichen wissenschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen» is.1

így lett a mérnöki szellemi foglalkozás, de persze csak a közhivata
lokban. A magán üzemeknél és a szabad vállalkozásoknál még a 60-as, 
70-es, 80-as években is ritka volt a külföldön tanult, szakképzett mér
nök, akikre itthon, s gyors iparosodás korában tekintélyes gazdasági 
karrier várt.

Még néhány kisebb, kevésbbé jelentős foglalkozási ág specializáló
dása is megfigyelhető. Az első magánhivatalnokok az 1820-as évek folya
mán tűntek fel a nagyobb kereskedelmi vállalkozásokban, főként Pesten. 
Fizetésük, műveltségük nem sokban különbözött a kereskedősegédek
től, legtöbbször csupán Írnokok voltak. Vele egyidős az újságírói pálya. 
Kultsár István már szép vagyont gyűjtött a maga Tudósításaiból, de 
lapját még egymaga állította össze, úgyszintén Helmeczy is. A német 
nyelvű lapoktól eltekintve Kossuth volt az első, aki a Pesti Hírlap meg
indulásakor négy főből álló újságírói gárdát gyűjtött maga köré : Stuller 
vezette a külföldi rovatot, Lángh Ignác a megyei levelezést igazgatta, 
Veres korrigált, Frankenburg pedig a fővárosi újdonságokat írta. Velük 
indult'hadjáratára és Frankenburg egy negyed század távolából vissza
tekintve méltán írhatta : «Ha a sajtó még nem volt hatalom Magyar- 
országban : Kossuth alatt azzá nőtte ki magát!» A tudósokat és akadémia 
művészeket az 1848-as törvényhozás külön megnevezte és választó
joggal ruházta fel.

Lassankint minden egyes társadalmi funkció foglalkozássá válto
zott. Két évszázaddal korábban, a szervitori intézmény idején, a köz
hivatalnok még nem kapott fizetést, legfelljebb egy-egy földbirtokot 
szabad használatra. Kazinczy csak a maga kedvtelésére Írogatott. Most 
a hivatalnok havifizetést húzott, az újságíró minden cikkért honoráriu
mot kapott. Minden rendszeres lett, raconálizálódott, szkematizálódott : 
a társadalom, az oktatás, a munka, az irodalom, a kultúra, az életforma. 
Minden téren pontos szabályok uralkodtak, amelyek nélkül az ilyen 
hatalmas arányú, bonyolult összetételű társadalom fennállása elképzel
hetetlen lett volna. Az emberek örömmel köszöntötték az életnek ezt 
az új szabályozását, készségesen vették vállaikra az új szabályok igáját, 
de ugyanakkor tudatosan vallották a maguk individualizmusát is. Ez 
lett az új, intellektuális társadalom szellemi alapja.

1 Corr. mag. 1847— 50: 3663; a 8 5 i— 5 3 : 707. Főv. tá r .
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VIII.

Hátra van még annak a vizsgálata, hogy az egyes rendek milyen 
szerepet játszottak a társadalom átalakulásában, a foglalkozási ágak 
miként álltak össze osztályokká és az újonnan megszületett osztályok 
milyen régi rétegekből tevődtek össze. A kultúrjavak birtoklása, láttuk, 
már nem felelt meg a rendi hatalom eloszlásának. Természetes, hogy a 
társadalmi funkciók megoszlása sem volt kielégítő. A rendek a foglalko
zási ágakon belül sem tudtak egységesen fellépni.

Az arisztokrácia, amely a főrendek örököse lett, tétlenül és részvét
lenül állt a társadalmi változással szemben. Begubódzott előkelőségé
nek tudatába, a polgári foglalkozások felé nem vonzódott. A társadalom 
átformálásából nem vette ki a részét, megmaradt annak, ami azelőtt 
volt : egynéhány előkelő hivatalnok került ki a soraiból, a többség 
pedig kizárólag gazdálkodással foglalkozott. Nagybirtoka elválasztotta 
a polgári foglalkozású intelligenciától, minden irányba elszigetelődött 
és egyre passzívabb szerepet volt kénytelen betölteni. így született meg 
benne a rendi konzervativizmus, amely 1867 után a magyar arisz
tokrácia jellegzetes-spolitikai beállítottsága lett. Ez a felfogás mindent a 
fennálló helyzetében kívánt fenntartani. Életfelfogásuk szintén távol 
esett a polgári ideáltól: mindegyik arisztokrata «grandseigneun» volt, 
aki a világot ebből az önző szemszögből ítélte meg és akinek a hű 
portréját Szekfű Gyula rajzolta meg az idősebb Andrássyról szóló, rövid 
kis tanulmányában.

A művelt polgárság sem tudta minden előítélettől mentesen szem
lélni az arisztokráciát. Belejátszott ebbe az az erős osztályellentét is, 
amely 1848 előtt a köznemesség és a főrendek között megnyilvánult. 
Már a 40-es évek szépirodalmi és politikai művei telve vannak vádak
kal, amelyek az arisztokrácia szemére hányták magyartalanságát, haza- 
fiatlanságát. A helyzet azóta sem* változott : arisztokráciánk ma is 
olyan visszavonult és idegen a polgári légkörtől, viszont intelligenciánk 
csupán bizonyos resszentimenttel tudja szemlélni.

A nemesség tagjai különböző gazdasági színvonalon állottak. Éppen 
ezért minden foglalkozási ágban szerepet vállaltak : a legmagasabban 
éppúgy, mint a legalacsonyabb rangúban. A régi nemesség szétszóró
dott, előkelő államhivatalnok és gazdag pénzember éppúgy előlépett 
soraiból, mint a más földjét művelő paraszt vagy nyomorgó kisiparos. 
Egy 1840-ből való lista a nemesembereknek a következő foglalkozásait 
em líti: inspektor, szatócs, sóhivatalnok, kereskedő, seborvos, ügyvéd, 
táblabíró, jegyző, katonatiszt, csizmadia, magánzó, korcsmáros, gazda, 
gazdatiszt, táblabíró, szerkesztő, levéltáros stb.1

Ez a jelenség fontos társadalmi következésekkel járt. 1848 előtt 
egyedül a nemesség rendelkezett rendi öntudattal, sőt ez az önbecsülés 
oty nagymértékű volt, hogy ez lön létének legfeltűnőbb tulajdonsága,

1 B udapesti Kegyesrendi G im názium  tanulói névjegyzéke, 1840, gimn. ltár.
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legerősebb alapja. Most, hogy minden társadalmi réteggel, minden fog
lalkozási csoporttal érintkezésbe került, ezt a felfogást közöttük is elter
jesztette. A nemesi életforma, az úri tempó, a rendi gondolatvilág mind
egyik társadalmi csoport előtt hőn óhajtott ideál gyanánt lebegett ; ez 
volt a legmagasabb életforma, mert ennek tartotta a nemesi büszkeség ; 
átjárta az egész társadalmat és a maga képére festette az egész Magyar- 
országot. Úri ország lett belőle, amely szorosan összeforrt az úri társa
dalommal : ez adta létének legerősebb támaszát, de egyúttal legtámad- 
hatóbb pontját is.

A polgár minden nap maga előtt látta a nemeseket, ha máshol nem, 
a városházán, ahol magas tisztségeket töltöttek be. Ez a közelség csak 
annál nagyobb vonzóerőt gyakorolt rá : igyekezett mindenben utánozni, 
hozzáidömulni. A paraszt szintén napról-napra érintkezett nemesi 
földesurával, vagy látta a lezüllött nemesparasztokat. Mindkettő annyira 
közel állt hozzá, hogy nem vonhatta ki magát a hatásuk alól. Ha a ma
gyar nobilitás a lengyel, orosz vagy keletporosz nemes mintájára ki
zsákmányolta volna jobbágyát, örök harccal üldözte volna a városi 
polgárságot, nem tehetett volna ilyen mély hatást. De mert mindenütt 
jelen volt, mindenkihez közel állt, mindenki eltelt vele. Ezért járta át a 
nemesi világfelfogás az egész magyar társadalmat és a mai magyar 
intelligencia politikai és társadalmi szemlélete ma is hasonlatos ahhoz, 
ami a nemességé volt ioo év előtt.

A nemesség ilyen nagyarányú szerepe mellett az alatta álló társa
dalmi osztályok nem tudtak kellőkép érvényesülni. Szerepük nem lehe
tett egyéb, minthogy átvegyék a nemesi kultúrkincseket. A nemtelen 
sorból származó ifjak, akik magasabb iskolákat jártak, egymásután 
tűntek fel a különböző szellemi pályákon. Mivel privilégiummal nem 
rendelkeztek, a honoráciorok számát szaporították. Persze, a paraszt
gyerekeknek sokat kellett egyénileg küzdeniük és szenvedniük, amíg 
az intelligencia tagjai közé fogadta. De ha egyszer oda bekerült, máris 
eltelt a nemesi gondolatvilággal és maga is csak bizonyos lekicsiny
léssel tudta paraszti sorban élő rokonait, az egész paraszti életformát 
szemlélni.

Mivel a honoráciorok ilyen készségesen alkalmazkodtak a nemes
séghez, azok is megértéssel siettek emezek támogatására, örömmel fogad
ták maguk közé a frissen feltörekvők rétegét. Pest megye 1840-ben 
szavazati joggal ruházta fel a honoráciorokat és a példa hamarosan 
lelkes követőkre talált. Biharban már a rákövetkező márciusban előbb 
csak a görög-keleti lelkészeknek, majd a nemnemesi származású ügy
védeknek adtak szavazatjogot. Győr megye, a liberálizmus egyik bás
tyája, még tovább ment : 1845-ben nemcsak a honoráciorokat és az 
egész klérust, de a tanítói osztályt a falusi iskolamesterek beleszámítá
sával, a községi jegyzőket, az uradalmi hivatalnokokat, valamennyi 
diplomás városi professzort és nyugalmazott katonatisztet meghívta 
a közgyűlésére. Intézkedése, amely messze túltett a francia polgár- 
királyság demokráciáján, természetszerűleg felkeltette a kormány ellen
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kezését, amely végül is a helytartótanács útján felfüggesztette azt.1 Az 
idegen kormánnyal szemben megint csak a magyar nemesség volt az, 
amelyik megértéssel közeledett a honorációrok felé, a társadalmi réteget 
rendi elismerésben részesítette. Ez a tény csak még inkább megerősítette 
a honorációrok odaadó bámulatát a nemesség iránt.

A közös szellemi foglalkozás már előbb is közel hozta egymáshoz a 
nemest és a honoráciort. Együttesen alkották a litterátusok osztályát, 
az intellektuális réteg ősét. Benne ébredt fel először, elég korán, az 
osztály öntudat. Kialakulásának kezdeti korában még a rendi, közjogi 
hagyományokból táplálkozott és csak fokozatosan tudott attól elsza
kadni, hogy napjaink racionális, anyagi indokoktól függő osztály
öntudatáig eljusson. Világosan mutatja ezt egy latin nyelvű kérvény, 
amelyet az ország literátusai (Universi Literati Hungáriáé Partiumque 
adnexarum Filii) az 1791—92-i országgyűléshez intéztek és amelyben 
a rendi törvényekre hivatkozva kérték, hogy a hivatalokban született 
magyarok nyerjenek elhelyezést. A rendi korszaknak ez a jellegzetes 
kívánsága, amely a XVI. század óta a rendiség egyik fegyvere volta 
királyi hatalom ellen, itt más értelmet nyert : a modern központi hivatal- 
szervezetekről, a kialakuló nacionalizmusról szólt.1 2

Nemzetiségi szempontból jelentős, hogy először a magyar értelmi
ség született meg, a nemzetiségeké csak évtizedekkel elkésve jelent
kezett. így a szerb literátus réteg csak az 1820—30-as években, a Matica 
működésével kapcsolatban adta létének első tanujelét, vele egyidőben 
szólal meg a szlovák és a 40-es években a román is. Ezeknek a feltűnése 
jelenti egyúttal a nemzetiségi mozgalom kezdetét is, az.ő követeléseik a 
«nemzetiségi követeléseket» és az ő politikájuk leszanemzetiségi'politika. 
A magyar értelmiség későn alakult ki és ezért nem tudta, a francia vagy 
az angol példa szerint, magához láncolni a nemzetiségeket, de ő termé
kenyítette meg azoknak a gondolatvilágát is.

A társadalom átformálódása végbement, az osztályok előállottak. 
Az intelligencia vegyesen tevődött össze kitanult polgárokból, nemesek
ből, honoráciorokból, sőt a parasztság szerencsés sorsú tagjaiból is. 
Számbelileg a nemesség kisebbségben maradt, de azért hangadó lett 
benne és a dzsenri-osztály révén vezette az egész intelligenciát. A városi 
kisexisztencia, az iparosok és kereskedők rétege szintén három csoport
ból verődött össze : a régi, városi elemből; az igen erős XIX. századi 
bevándorlás során Magyarország területére jutó német kispolgárságból 
és az urbanizmus útján a városba vándorló falusiakból. Parasztosztá
lyunk a régi jobbágyság utódja, sorait csak kis mértékben frissítette 
fel a bocskoros nemesség társadalmilag lecsúszott része. A magyar tár
sadalomnak kétségtelenül ez a legállandóbb, legtisztább csoportja.

A társadalmi fejlődést szem előtt tartva megérthetjük 184g igazi

1 Inform at. P ro t., Ung. Siebenbürg. A bt., 1845, 245/17 S. 40:260/18 S. 18 ; 
700/38 S. 14.

2 Egykorú kétleveles nyom tatvány, Föv. ltá r, Apró nyom tatványok, 109. 
dob., közművelődés.
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jelentőségét. Ez az év hozta meg az intellektuális réteg forradalmát, a 
nagyszerű erőfeszítést, hogy a feudális bécsi kormányt félretolva, a 
rendi társadalom romjain a vezetést átvegye. Párizsban a negyedik 
rend, a munkásság indult a barrikádokon hasonló harcra, de a monarchia 
területén még a forradalmak menete is lassúbb volt. A híres március 
nemcsak közjogi formulákért és nemzetiségi követelésekéit küzdött, 
hanem való osztályérdekekért. A lezajlott társadalmi változást akarta 
törvényhozás útján szentesíteni. Az áprilisi törvényekben elérte köve
teléseinek egy részét, de a gyorsan feloszló utolsó rendi országgyűlés 
nem tudott és nem is akart mindent elvégezni. Még hátra volt a reformok 
pontos és hathatós körülírása és a körülmények úgy hozták magukkal, 
hogy ezt nyugodt, békés úton többé elérni nem lehetett. így lett 
a forradalomból szabadságharc : nehéz és hálátlan küzdelem, ahol 
a küzdő fél maga sem volt egységes, az ellenfél, a feudalizmus 
pedig hatalmának jól kiépített régi várából sikerrel tudta a táma
dásokat visszaverni.

A mozgalmak hőse, a magyar intellektuális réteg két különböző, 
szétváló irányú erőt rejtett magában. Két csoportból tevődött össze, 
amelyek a rövid idő alatt még nem tudtak teljességgel összeolvadni. 
Az egyik csoport, amelynek vezére gyanánt Kossuthot szokták emle
getni, nemesi származással dicsekedhetett. Bármily szerény hajlékból 
jöttek is, privilégiumukról sosem feledkeztek meg és amidőn a paraszt
ságot őszinte jóindulattal, minden hátsó gondolat nélkül akarták meg
segíteni, úgy érezték, ez nem történhetik a nemesség kárára. A másik 
csoport csupa szegény honoráciort vallott magáénak, Petőfit, Táncsicsot 
vagy a Robespierre t fordító Magos Ernőt, a nyugati értelemben vett 
polgárság tagjait, akik tiszta demokráciát vallottak és a rendi tagozó
dással nem akartak törődni. A francia példa kitörülhetetlen mély nyomot 
hagyott gondolkodásukon, a társadalmi osztályok történeti szerepét, 
a múltban szerzett tekintélyét elvetették és radikális változásokra 
törekedtek. Arra a parasztsággal felfrissülő magyar középrendre akarták 
az ország vezetését bízni, amely épp akkor született meg és amely azóta 
sem tudta ezt a vezető szerepét kivívni.

A két párt közé alig lehetett éles határvonalat húzni és a lázas 
gyorsasággal következő események során egyszer egymás ellen fene- 
kedtek, máskor bölcs megegyezésre léptek. Mégis, az idők viharában a 
radikális eszme bizonyult átütőbb erejűnek és az olyan sok fronton 
küzdött harcok során egyre több hívet hódított magának. 1849-ben 
nemcsak Szemere Bertalan, a debreceni kormány feje, de az ország- 
gyűlés legtöbb tagja is a hívei közé sorakozott. Bátor állásfoglalásuk, 
merész lendületük ragadta magával a szabadságharc megpróbáltatásaiba 
a városi kisexisztenciát és a parasztságot, társadalmunknak ezt a két 
legmélyebben fekvő, intellektualizálódásban elmaradt rétegét, ame
lyeket évszázadok óta semmilyen politikai eszme nem tudott 
megmozgatni.

A két csoport között gyakori volt a torzsalkodás, de azért egyik 
sem tévesztette szem elől az igazi ellenfelet, a bécsi kormányt, amelyet 
a márciusi forradalom csupán megbuktatott, napokra eltávolított, de
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meg nem semmisített. Ügy látszott, hogy az uralkodóház elválaszt
hatatlanul összekötötte vele a sorsát és ebben a szövetségben sokat 
nyert : övé volt az uralkodóház által nyújtott tekintély, a hadsereg és 
a külpolitika irányítása. Mindennek hatalma csupán a nagybirtokos 
arisztokráciát szolgálta és a bécsi kormány legbefolyásosabb magyar 
tagjai (Zichy, Nádasdy, Dessewffy, Somsich, Esterházy) olyan csalá
dokból kerültek ki, amelyek vagy máris hitbizományt birtokoltak vagy 
a közeljövőben szándékoztak ilyet felállítani. Közéjük tartozott a két 
hirhedt hadvezér, hg. Windischgrätz és br. Haynau is, akik számára az 
egyéni és a dinasztikus érdek egybeesett és amidőn a magyarság ellen 
az uralkodóház érdekében harcoltak, egyúttal a már meglévő vagy 
készülő hitbizományaikat is védték

A monarchia feudális nagyurai, akik V. Ferdinánd udvarában 
összetalálkoztak, az új demokráciával nem tudtak és nem is akartak 
megegyezni. A bécsi és a pesti forradalommal szemben egyaránt erélyes 
leszámolást hirdettek. Harci riadójukat az egyébként mérsékelt és jó
szándékú Dessewffy Emil gr. kegyetlen és kíméletlen szavakkal fújta 
meg : «a magyarországi lázadó pártot (Kossuthékat) nemcsak fizikailag 
kell legyőzni, hanem a jövő érdekében a világ közvéleménye előtt erköl
csileg is tönkre kell tenni.»1 És ennek a felszólításnak a többiek, a híres 
«muszkavezető mágnások» valóban eleget is tettek! Köztörténetünk 
megörökítette a két ellenfél küzdelmét. Hiába nyerte el a magyarság 
a haladó német körök, az egész francia, angol vagy amerikai társadalom 
bizalmát, a bécsi kormány biztos politikai és diplomácia kapcsolatok
kal rendelkezett. Egymaga gyenge lévén, ellene indította a nemzetiségi 
mozgalmakat, az orosz beavatkozást és a szabadságharc megfutotta 
szomorú sorsát Pesttől Debrecenen át Világosig.

A küzdelem távoli mélységekbe nyúló eszme háttér előtt játszódott 
le. Katonáit, akár a nagy tragédiák hőseit, áthághatatlan szellemi és 
társadalmi különbség választotta el, mindegyik egy-egy ellenkező típus 
hatásos és komor képviselője volt. A magyarság (és a bécsi forradalmak) 
a nyugati formát, a polgári intellektuálizmust és a demokráciát védte. 
Viszont az uralkodóház, a bécsi kormány a rendiséget akarta továbbra 
is életben tartani, azt az államberendezkedést, amelynek bukását egy 
ijedt pillanatában egyszer már ő is jóváhagyta és amely Európa terü
letén már csak Oroszországban volt feltalálható. A két hős felvonult, 
a konfliktus kiegyenlíthetetlennek látszott, összecsaptak és a gyengébb
nek el kellett bukni.

De a harc mégsem bizonyult hiábavalónak. A magyarság érdeme, 
bátor ellenállásának jutalma, hogy az uralkodóház a hosszú harc diadal
mas végén nem tudta feudális elgondolásait megvalósítani. A népek 
történetét nem lehetett ott folytatni, ahol 1848 februárjában abbamaradt, 
a restitutio in integrum lehetetlenné vált. A mozgalom sokkal nagyobb 
változást hozott, hogysem a régi rendszerhez vissza lehetett volna térni. 
A harcosok elbuktak, mert velük egyezkedni nem lehetett. De az eszmé
vel egyezkedni kellett.

*

/

1 Idézi Wertheimer Ede cikke, Történeti Szemle, 1915, 573 1.

389



Az ország legújabbkori története ezeknek az egyezkedéseknek a 
sorozata. A Bach-korszak, a kiegyezés, a Trianon utáni életforma az 
egyezkedésnek egy-egy sajátos típusát jelentik, amelynek a során a régi 
rendiség a maga szerepét és hatalmát tisztázta, írta körül az új osztály
társadalmon belül. Ez a két társadalomelem gyakorta hevesen küzdött 
egymással, de történetünknek ez a három korszaka, egészben szemlélve, 
a feudalizmus lassú háttérbeszorulását és a polgári társadalom előtérbe
nyomulását mutatja. Ám a rendiség mind mostanáig nem szerepelt 
le, maradványaiban, amelyek át meg átjárták a magyarságot, tovább 
él és bizonyára még akkor sem tűnne el egészen, ha a földreform, nap
jaink fontos problémája, megoldást nyerne. A régi rendiség még ma is 
döntő erejű tényező a magyar társadalom alkatában.

Kósa János.
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ERDÉLY SZÉCHENYIJE.
gr. Mikó Imre élete és munkássága.

Az erdélyi országgyűlés száz évvel ezelőtt, 1842-ben vetette fel 
■először egy létesítendő erdélyi magyar nemzeti múzeum gondolatát. 
Nagyajtai Kovács István pedig ugyanebben az évben terjedelmes 
röpiratban fejti ki a múzeum létesítésének szükségét és lelkes hangon 
mutat rá annak nagy nemzeti jelentőségére. A muzeális gondolat azon
ban 1848 előtt nem valósult meg. Sikeres megteremtése gr. Mikó Imre 
nevéhez fűződik, akit kortársai méltán neveztek «Erdély Széchenyi
jének». Mikó Imre azoknak az erdélyi kultúrhősöknek sorát zárja le, 
akik kettős fronton küzdve: népük közönyével és az államhatalom elnyomó 
politikájával szemben az önzetlenség és az erkölcsi nagyság legszebb 
példáit mutatták. Mindnyájan az erdélyi magyar műveltség intézmé
nyes biztosítását tűzték maguk és nemzetük elé célul. Az akadémikus 
és muzeális eszme nagy célkitűzéseiben nem más, mint népük fellen
dülését szolgáló szándék, az eljövendő jobb és magyarabb élet szimbó
luma. A Bőd Pétertől Mikó Imréig tartó korszak küzdelmeinek nemcsak 
külső, de mélyértelmű belső egysége is van. A leopoldi-diploma után 
már-már úgy látszott, hogy a XVI. és XVII. század sajátos erdélyi 
műveltsége a «Metamorphosis Transsilvaniae», Erdély nagy átalakulá
sának idején megsemmisült. Erdély évtizedekig hallgatott, de Apáczai 
Cseri János népéért aggódó szava, vádoló és bíztató útmutatásai a XVII, 
század második felében az új élet építőszándékát ébresztik fel e sokat 
szenvedett kis ország íróiban és tudósaiban. Bőd Péter már 1760-ban 
felveti egy magyar akadémia létesítésének gondolatát és annak főcél
jául a nemzeti lét alapjául szolgáló nyelv és műveltség védelmét tartja. 
Ez az eszme, a műveltségért a nyomor és a közöny, a meg nem értés 
és az állandó sikertelenségek között is lankadatlanul dolgozni tudó 
erdélyi tudósok hosszú sorát ihleti munkára. Bőd Pétertől Mikó Imréig 
a tudósjellemeknek, az igazi kultúrhősöknek páratlan gazdagságával 
találkozunk Erdélyben.A Bőd Pétertől felvetett és a Batthyányi, Aranka, 
Döbrentei, Bölöni Farkas, Kemény Józseftől továbbvitt eszme más 
formában, az új kor követelményeinek megfelelően végül is Mikó Imre 
kitartó munkássága révén 1859-ben arat sikert. Az Erdélyi Múzeum- 
Egylet megalapításával a sajátos erdélyi kultúrtörekvések nyernek be
tetőzést. De Mikó munkássága nemcsak a régi erdélyi hagyományok 
diadalrajutását jelképezi, hanem azok lezáródását is. Ami Mikó élet
műve után jött, azt már más kor, a régitől eltérő és attól sokszor idegen 
szellem hatotta át.
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Erdély visszatérése és az Erdélyi Múzeum-Egylet előtt álló nagy 
nemzeti feladatok Mikó emlékét idézik elénk. A vele való foglalkozás 
nem csupán a magyar tudomány iránta érzett hálájának lerovása, 
hanem egyúttal a múlt tanúságainak megismerése révén jövőbe mutató 
feladatvállalás is.

Mikó Imre ősi székely nemes családból származott. Elődei nem 
egyszer jelentős szerepet játszottak a Székelyföld és Erdély történel
mében. Akadt közöttük tudós, katona, pap és közéleti férfiú egyaránt. 
A Mikó-családot 1770-ben emelték grófi rangra, ennek a grófosított 
ágnak volt utolsó férfitagja Mikó Imre.

1805 szeptember 4-én született a háromszékvármegyei Zabolán. 
Bölcsőjét ugyanaz a föld ringatta, ahonnan Mikes bujdosó útjára elindult 
és ahonnan Körösi elszánt székely akarata tört utat magának Ázsia 
ismeretlen területei felé. Háromszék megye a nagy hagyományok és 
bátor elszánások földje, különös és érdekes világ, amelynek földjéből 
nem egyszer a mostoha századok folyamán kőszirtnél is erősebb tudós 
és nemzeti szándék fakadt. Mikó korán elkerül a Székelyföldről, de a 
gyermek ősi visszaemlékezésével gondol vissza rá írásaiban és tér haza 
az ismert tájak közé, ha közéleti tevékenysége megengedte. Székely 
voltát büszkén hangoztatta nem egyszer leveleiben és írásaiban és az 
volt a hite, hogy a magyarságon belül nemcsak az erdélyi magyarság, 
de a székelység is külön lelkiséget alkot. Természetesen Mikó szerint is 
ez a lelkiség nem szétválasztó, csak színező tulajdonság, a földrajzilag 
szétszórtan élő magyarság között. Anyai ágon gróf Mikes Zsigmond 
királyi bíró volt a nagyatyja és Ugrón Júlia a nagyanyja. A gyermekkor 
első csodálatos álmait, az élet feltáruló szépségeit itt szívta magába 
Mikó. Édesapja, gróf Mikó György gazdag székely földbirtokos volt. 
Anyja Mikes Borbála, születése után néhány nappal elhúnyt. A világra- 
jövés másoknak örömet és megújulást adó pillanata atyjának bánatot, 
soha el nem múló fájdalmat okozott, neki pedig az öntudatra ébredés 
első idején az egyedülmaradottság, az anyátlanság gyógyíthatatlan 
érzését. Az igazi nagy lelkek eljövetelét nem egyszer fájdalmak és tra
gédiák kísérik. Miként Rousseau, Mikó is elveszti azt, akinek életét 
köszönheti, de az igazi lelki nagyság felé való elindulást legtöbbször 
ilyen nagy fájdalmak jelzik. A lélekben elrejtetten meghúzódó 
fájdalmak és bús sejtések a soha nem érzett anyai szeretet hiánya érzé
kennyé, de mélyen gondolkozóvá teszik a gyermeki lelket. A Mikó-házba 
gyakran ellátogatott a halál. Édesanyját nemsokára követte legidősebb 
testvére, Zsigmond is. A kis Mikó egyetlen testvére maradt csak élet
ben, a nála idősebb György, aki később család és utódok nélkül halt 
meg. Mikó Imrét születése után nagyszülei veszik magukhoz, kiragadva 
őt a mélyen lesújtott apa gyászoló házának komor környezetéből. A nagy
szülők eleinte Zabolán laktak, később Mikes István halála után Maros
újvárra költöztek. A felsőmarosújvári kastély multat idéző falai között 
jólétben és szerető gondoskodásban telnek el a gyermekkor első évei. 
A Maros kanyarulata felett kiemelkedő dombon állt az a kastély, amely
nek alapjait a XVI. század folyamán rakták le. A régi falak az erdélyi 
középkor legendáit őrizték meg, de a történeti valóság sötét emlékeit,
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a falusi babonák és a gyermeki képzelet még komorabbnak tüntették 
fel. A gyermek Mikó lelke felemelő legendák és szomorú valóságok 
között fejlődött azzá, aminőnek később kortársai előtt megmutatkozott. 
A várkastélyból letekintő gyermeki szemek előtt a múltak komorságát 
feloldó szelíd vidék terült el. A Maros kanyarulatai körül román és ma
gyar falvak : Felvinc, Kocsárd, Nagylak, igazi erdélyi tájak és lelkiség 
hordozói. Közvetlen a felsőmarosújvári kastély alatt akkoriban szüle
tik újjá az ősi római bányaváros : Salinae. A Mikes-birtokon meginduló 
sóbányászat római emlékeket hoz felszínre, de a halott világ romjai 
körül az újkor ipari szellemét hirdető bányavároska kezd már kialakulni. 
Marosújvár vidéke az erdélyi utak kereszteződésénél népek és tájak 
találkozója, új idők öntudatra ébresztője. De nemcsak Marosújvár, az 
egész Marosmente Vásárhely felé éppúgy, mint Enyed, Gyulafehérvár 
és Alvinc irányában, a fejedelmi kor Erdélyének élő múzeuma. A múlt 
század elején pedig még több emlék állt, amiket lassan-lassan forradal
mak és háborúk pusztítottak és a múltjától eltávolodott századvég 
szelleme tüntett el. Szülei a közeli Enyedre vitték tanulni. Tizenkét 
éven át volt a Bethlen-kollégium szorgalmas növendéke és így élete 
most ismét új korszakhoz érkezik. Különös előszeretettel a latin és 
görög klasszikusokat tanulmányozza. Kölcseyhez hasonlóan, aki Ka
zinczy biztató szavára tanul meg görögül, az ő lelkét is görög-római 
eszmék gyújtják lángra. Már kora ifjúságában szenvedélyévé válik 
a könyvgyüjtés és ennek a nemes szenvedélynek kielégítésében sokat 
köszönhet nagyanyjának, gróf Teleki Józsefné, sz. Mikes Máriának. 
Az ő megértő támogatása teszi lehetővé, hogy kedvenc klasszikus írói 
művészi kiadásait már ekkor megszerezze. Vájjon ki hitte volna, hogy 
az ifjúkor olvasmányai közül legmélyebb hatással éppen azok a klasszikus 
szellemek lesznek rá, amelyeket az új századba forduló erdélyi szellem 
már nyűgnek, tehernek tart. De a másoknak kényszert jelentő idegen 
nyelv, a benne elmélyedő kisdiáknak elárulta az idegen rímek mögött 
meghúzódó szellemet és ez a klasszikus világkép formálta a szó leg
nemesebben vett értelmében görög-római lélekké a fiatal Mikót. A klasz- 
szikus kor férfijelleme éppúgy élő valósággá vált szavaiban és tetteiben, 
mint amilyen egységet alkotott Kölcsey életében is. A vakációk alatt 
a hazatérő diákot szerető családi környezet vette körül és ez a békés 
egyetértés lehetővé tette számára a harmonikus lelki kifejlődést is. 
A nemes szenvedélyek felébredését és kialakulását semmi sem zavarta 
meg. Pedig milyen más ez az életbe való öntudatos elindulás, mint pl. 
a Kemény Zsigmondé, akinek lelkén már nem egy gyógyíthatatlan 
sebet ütött a szerencsétlen gyermekkor néhány megrázó élménye. 
A házi nevelés okosan egészítette ki a Bethlen-kollégium munkáját. 
Az erdélyi magyar Heidelberg ebben az időben virágkorát élte, közel 
ezer növendékével valóságos kis iskolavárost alkotott, amelynek életét 
külön törvények és sajátos etikai alapelvek határozták meg. A nagy 
alapító szelleme nemcsak a kollégium és a város köveiből sugárzott ki, 
de tanárai és tanulói munkásságából is. A vallásos szellem mellett 
Enyedet az ellenzéki, az idegennel szembeszálló nemzeti gondolat jel
lemezte és a múltnak ebben a szeretet ében volt valami folytonosság,
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ami hagyományszerűen szállt nemzedékről-nemzedékre. Kapuk, fel
iratok, régi épületek és bedőlt sírok még a fejedelmi kor szabad levegő
jét idézték a diákok és tanárok képzelete elé. De a néma kövek és a 
rajtuk felépülő új élet, a szabadság vágyát mindig tovább vitték. Az 
erdélyi múlt így élt Enyed falai között és abból, mint legfőbb ihlet
forrásból táplálkozott a XIX. század erdélyi ellenzéki szelleme. A taná
rok nagyrésze külföldi egyetemi akadémiákon képezte ki tudását, de 
a hazai föld hagyományai és a nyugati szellem mindig összhangba hozta 
műveltségük e kettős elemét. A nyugati nagy bölcseleti, természet- 
tudományi és teológiai eszmeáramlatok Enyedet éppúgy az európai 
kultúrközösséghez kapcsolják, mint Kolozsvárt, Debrecent és annyi 
végvárát a magyar és európai műveltségnek. Hegedűs Sámuel szerint 
Enyed, a protestáns vallásos érzésnek és az ellenzéki nemzeti öntudat
nak az utolsó század folyamán le rombolhat atlan bástyájává emelkedett. 
De mint minden kisváros, úgy Nagyenyed is a végvárak elzárt életét 
élte és ennek az életnek voltak rossz oldalai is. Az elzártság részben erőt 
jelentett, de a szellem végvári katonája a műveltség bástyáit maga 
mögött hagyva, egy más, az iskolai élettől idegen világba került, amely
nek törvényeit már nem a görög klasszikusok szelleme és Bethlen Gábor 
lelke járta át, hanem a rideg és idegen újkor hatalmi érdekei. Edzett 
lélek, nemes felfogás, kitartó szorgalom kellett ahhoz, hogy a sajátosan 
enyedivé vált diák egész életén át megőrizze a kollégium szellemét. 
EnneK az európai műveltségben és szabad protestáns szellemben gyö- 
Keredző, mélyen magyar lelkiségnek páncélozott vértű katonája, feje
delmi nagykövete volt Mikó Imre. A táj, ahol diáktekintete tizenkét 
éven át ezerszer megpihent, Erdély egyik legszebb vidéke volt. «A Csáklya 
villámvert profilja» sokszor mesélt neki is «százados mesét», de a múlt 
hagyományait a századvég modern európai áramlatai tették frissebbé, 
színesebbe. Az új nevelési elvek és a hagyományos neveléstan között 
már ekkor éles harc volt és ezt a küzdelmet nem egy diák vette már 
észre. Ujfalvy Sándor kitűnő rajzából jól ismerj ü k  a század első évtizedei- 
neK enyedi diáKéletet, azt a Kort, amidőn nagy erényeK mellett, nagy 
hibáK mutatkoztak az intézet nevelésében is. Ujfalvy, aki a Mikó 
enyedi diákéveit megelőző évtizedben végezte tanulmányait, Körösi 
Csorna Sándor osztálytársa volt. Visszaemlékezéseiben kiemeli a kiváló 
tanárok szaktudását és nagy nevelői egyéniségét, de ugyanakkor az 
elavult tanítási rendszer káros voltára is rámutat. Különösen a latin 
nyelv tanítását kárhoztatja és a modern tudományok megismertetését 
kívánja. «A latin után, írja, a görög és zsidó nyelv volt a fontos, a német 
mellőztetett, a magyarról szó sem volt. Minél több diák szót vegyített 
a tanuló a magyar nyelv közé, annál inkább bámultatott.» A tanárok 
hibája volt az önhittség is. Ez a felülről jövő gőgös büszkeség leszivár- 
gott a legalsóbb osztályokig is, és mindenkiben hasonló magatartást 
ébresztett.

(Egy enyedi tanulót a gőgösj felemelt fejhordásról s hetykeségről 
ki lehetett ismerni.» «Az elöljárók szolgai alázatosságot követeltek.» 
De volt jó oldala is a kollégiumi nevelésnek. Ilyen volt az is, hogy 
a gazdag és szegény tanulók egyforma tanulásban és nevelésben része-
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sültek és ezáltal bizonyos demokratikus szellem fejlődött közöttük ki. 
Az évekig tartó együttélés, a közösségi szellem és az egymásrautaltság 
érzésének ébresztőjévé vált. Az Ujfalvy és Körösi nyomába lépő Mikó 
ugyanezt a szellemet találja Enyeden és a következő évtized halhatat
lan enyedi növendéke, Kemény Zsigmond szintén ehhez hasonló benyo
másokat jegyez fel. De bármilyen eltérő is közöttük a részletekre való 
visszaemlékezés,, egyben mindhárman egyetértenek, a nagy tanárok 
lélek- és jellemformáló erejében. A kiváló tanárok közül mi ezúttal 
csak hármat említünk, mint akik e negyedszázad Enyedének sajátos 
lelkiségét alkották: Hegedűs Sámuelt, Szász Károlyt és Köteles Sámuelt. 
Hegedűs Sámuelről jegyezte fel Szatmári, az enyedi kollégium történe
tének írója, hogy milyen jeles szónok, tanár és író volt. Mint nevelő 
páratlanul mély belátással és tapintattal rendelkezett. «Dicséretben és 
feddésben mesterművész volt, feddése megrázta, de fel is keltette a 
haragot, dicsérete nem tette jóvá a jelest, mert az a további fokokra 
mutatott, a nemes eszmények felé.» Ugyanilyen fenkölt jellem és sajátos 
egyéniség volt Köteles Sámuel is, e korszak legjelentősebb erdélyi 
bölcselője. Köteles logikája és erkölcsi filozófiája, a kanti bölcselet 
zártságát, az együttérzés nemes indulatával Erdély ellentéteket ki
egyenlítő hagyományaihoz szelídítette. Nagy érdeme, hogy a filozófiát 
«magyar nyelven önté az ifjúság leikébe». Szász Károly a következő 
szavakkal jellemezte Köteles Sámuelt : «A szeretet élő temploma volt 
Köteles Sámuel szíve s minden szó, melyet szólott, minden cselekedet egy 
hangos vagy néma imádság ebben a szent templomban.» «A szegény 
segedelmet, a szerencsétlen részvétet talált nála és nem egy eltévedt 
ifjút tudok, írja Száz Károly, ki már az örvény szélén szédelegve egy dor
gáló hangra lezuhant volna a mélységbe, ő pedig csendesen vonta vissza, 
kímélő kézzel kötötte be sebeit.» A nagy szellemi triász harmadik tagja 
Szász Károly volt, akiről legnagyobb tanítványa, Kemény Zsigmond 
azt írta, hogy «valódi nagyirtokos, igazi oligarcha volt az ismeretek 
birodalmában.» A magyarnyelvű tanításért folytatott harcát és az 
erdélyi ellenzéki mozgalomban játszott kitűnő szerepét kora^ eléggé 
méltányolta, de az utókor emlékezetéből méltatlanul kiesett, ő  mon
dotta 1831-ben «hogy a deák nyelv bitangolt uralkodása, mely a magyar 
lélek repülését ólomsúllyal nyomja, nem a régiség hódoló tiszteletéből 
származik, hanem egy gyalázatos bűn, melyet a sötét századok vaksággal 
párosult vadsága vert a magyar géniusz szárnyaira.» Szász Károly 
kitűnő szónoki, tudósi és emberi egyéniségét legszebben Kemény Zsig
mond fejezte ki emlékbeszédében, amelynek végén háláját e szavakban 
foglalja össze : «Ha majd tetemem szétmállik, fejfámat ledönti az idő» 
és mégis lesz olyan, aki «irodalmi fáradozásaim iránt érdekkel viseltetik», 
hadd tudja meg, hogy engem Szász Károly buzdított az irodalomra 
és hogy én az egész világon neki köszönhetek legtöbbet».

íme, ilyenek voltak Enyed híres tanárai, akik a Mikó Imrék, 
Kemény Zsigmondok és Körösi Csornák lelkét mélyen magyarrá és vallá
sossá alakították. Mindannyian egy régi kor enciklopédikus egyéniségei 
voltak, tudásuk színes, változatos és mély volt, de ugyanakkor a tudósi 
magatartás lelkűknek csak egy megnyilatkozása volt, a kiváló tudós
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mellett, kiváló nevelők, jó magyarok, egyházukhoz ragaszkodó protes
tánsok és mélyen európaiak voltak. Ennek a tudós típusnak talán ők a 
legkiválóbb, de utolsó megtestesítői, nem csoda tehát, ha haláluk alkal
mával a tisztelet és hála alig talált szavakat. A már nyolcvan éves 
Bolyai Szász Károly halálakor ezekkel a szavakkal búcsúzattta el a 
nagy halottat az ifjúság előtt : «Ifjak, temetőtökben csaknem minden 
múzsák egyesült lángja aludt ki.» A sír szélén álló Bolyai multat dicsőítő 
szavai egy korszak nemes eszméinek sírkövei. De ha a protestáns iskolák 
nagy tanáregyéniségei meg is haltak és helyeiket az új idők más szellem
ben nevelkedett, törpe eszmékhez alkalmazkodó törpe lelkei foglalták el, 
e nagy tanárok szelleme testük elmúlását túlélte. Erdély csaknem vala
mennyi múlt századbeli kiváló írójának, tudósának és közéleti nagysá
gának lelki arcán az ő szellemkezük vonásai ismerhetők fel. Az ő lelkűk 
ihlette e század legnagyobb erdélyi magyar gondolkodóját, egyszersmind 
legmélyebb jellemét, Mikó Imrét olyanná, amilyennek nemzete és a 
történelem előtt megmutatkozott.

Fiatal éveiben Mikó a közélettől távol csupán a gazdasági élet elmé
lyítését tűzte ki céljául, de Széchenyi gondolatait az erdélyi föld sajátos 
viszonyaihoz alkalmazta. Mint mintagazda, jelentős jövedelemre tett 
szert, birtokait állandóan növeli, de életmódjában mégsem követi 
költekező főúri barátait, lelkét a házasság és a családi élet örömei elé
gítik ki. A Rhédey Máriával kötött boldog házasságból négy gyermeke 
született : Mária, Ádám, Ferenc és Anna. Ferenc már csecsemőkorában 
meghalt, később követte egyik leánytestvére is.

Az 1841—43-i országgyűlés felveti az erdélyi magyar nemzeti mú
zeum eszméjét. Kemény József és Sámuel grófok híres gyűjteményüket 
felajánlják erre a célra, önzetlen elhatározásuk egész Erdélyben lelke
sedést kelt. Azonban hiába sürgetik a múzeum megvalósítását a későbbi 
országgyűléseken, a megoldást a közhatalom állandóan halogatja és a 
48-as forradalom egyelőre fátylat borít a múzeálís gondolatra is. Kemény 
József mellett Nagyajtai Kovács István hasonló irányú működést fejt ki. 
Munkásságuk ekkor még nem keltette fel Mikó figyelmét, akit még nem 
érdekelnek annyira a szellemi élet megszervezésének kérdései, mint 
később. Ebből a korszakból Mikó levelezése nem maradt fenn, így olvas
mányairól, lelkivilágának kialakulásáról keveset tudunk. Pedig érdekes 
volna beletekintenünk a felkészülésnek, a lelki önösszeszedésnek ebbe 
az ismeretlen évtizedébe, ami közvetlenül megelőzi Mikó művelődés- 
politikai korszakalkotó szerepvállalását. Tudjuk, hogy a nagy magyar 
írókat szívesen olvasta, a régi klasszikusok mellett kora irodalmát 
alaposan ismerte. Az is ismeretes, hogy elsősorban Kölcseyt, Eötvöst 
és Széchenyit szerette, de különös előszeretete ekkor ébred fel a fel- 
újúlás korának nagy írói és művelődéspolitikusai munkái iránt. Kazin- 
czyt, Révait, Bőd Pétert, Benkőt gyakran emlegeti. Írói kiválogatásá
ban már látszik a későbbi művelődéspolitikus szándéka és esztétikai 
ízlésének alapelvei is felismerhetők. Az íróktól elvárja az élet és a művé
szet egységét és erkölcsi alapját, a nagy irodalomszervezők és művelődés- 
politikusok iránt hálával és rajongással telik meg a lelke. Bőd Péter, 
Kazinczy és Révai példái bizonyára azt a vágyat ébresztették fel már
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ekkor benne, hogy őket követve, életét hasonló célok szolgálatába 
állítsa. A 40-es évek magyar irodalmi életét családi magányából szemléli, 
de az eléje táruló kép mély benyomást gyakorol lelke kialakulására. 
Látja egyfelől a sötétenlátó magyar írók hosszú sorát, átérzi Berzsenyi 
sötét jóslatát, szívébe zárja Kölcsey és Vörösmarty remények és bánatok 
között hánykodó költészetét, de a borúlátó irodalmi szemlélet nem ra
gadja magával. Európa nyugtalanító eseményei a magyar írók művei
ben visszhangra találnak, a lengyelek szomorú sorsa Vörösmartyban 
ugyanolyan sötét gondolatokat ébreszt, mint aminőket egy évtizeddel 
ezelőtt a reménytelennek látszó jövő ijesztő képe keltett a «Zrínyi máso
dik éneke» és a «Vanitatum Vanitas» írójában. Vörösmarty 1846-ban 
írja az «Emberek» c. költeményét, a kiábrándulás és hiábavalóság mély, 
de lesújtó sorait.

«Hallgassatok, ne szóljon a dal 
Most a világ beszél
S megfagynak forró szárnyaikon a zápor és a szél.
Könnyzápor, melyet bánat hajt
Szél, melyet ember szív sóhajt
Hiába minden bűn, erény
Nincsen remény.

Az emberfaj sárkányfog vetemény 
Nincsen remény, nincsen remény».

A lengyelek tragikus sorsa szomorú figyelmeztetés a magyarság 
számára, mely alig néhány esztendővel a költő jóslata után hasonló 
sorsra jut. De Vörösmarty egyetemesen emberi és nemzeti borúlátása 
költészetünk ekkori önszemléletének csak egyik oldala. Ugyanakkor 
megszólal a másik, az életre hívó hang, ami, valahányszor sötét és vihar
szerű idők közeledtek a nemzet életében, mindig megszólalt, hogy a 
magyar lélek a romokon át is jövőt építő szándékát világgá kiáltsa. 
Petőfi szabadságdalai a csüggedőkbe lelket öntenek, a kételkedők nagy
részét hívőkké varázsolják. És ugyanekkor egy ismeretlen költő jelent
kezik halhatatlan hőskölteményével a Toldival, hogy egy letűnt világ 
eszményi hősének rajzán át, vigaszt nyújtson és megmutassa a lelki 
megtisztulás és a felemelkedés útjait. De a költők, regényírók és tudósok 
között ugyanaz a szándék élt, bár lelkűk és tudásuk látásmódjukat 
hol sötéten, hol derűlátóan színezték, Ezek voltak azok az irodalmi 
források, amikből a forradalmat megelőző időkben Mikó nemzetszemlé
lete táplálkozott. Mikó a sötéten látók komorságát és elmélyülő erkölcsi 
magatartását magáévá teszi, de ugyanakkor a sohasem csüggedő nem
zetépítők derűlátásával egyesíti azt. Az európai események azonban 
gyorsan haladnak a kibontakozás felé és a boldog életszemlélet világát 
csakhamar megsemmisítik, a csendes szemlélődök lelkinyugalmát fel
borítják. A régi világ biztosnak hitt várait összeomlás fenyegeti, a 
nemzeti és társadalmi ellentétek csaknem minden országban forradalom
hoz vezetnek. Az európai forradalmak hosszú sorát Páris nyitja meg, de
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a nagy szajnaparti álmodozók magukkal sodorják néhány hónap alatt 
az új világot keresők tettrekész csapatát. A forradalmi láz csakhamar 
Erdélybe is elérts miközben Középeurópában is meginog a föld a hata
lom régi birtokosai alatt, Erdély fővárosában a lelkes tömeg ország- 
gyűlés összehívását követeli. A mindig békés és csendes Erdély, az örökös 
kiegyensúlyozást és egyeztetést óhajtó Transsylvania ősi arcát feldúl
ják az ellentétek. A forradalom és háború véresen szomorú színhelyévé 
válik az a föld, mely több, mint másfélszázad óta nem volt összecsapás 
színhelye. A 48-as események Erdélyben egy olyan embert állítanak 
előtérbe, aki már évtizedek óta az ifjúság és a nagy tömeg eszménye, 
ifjabb Wesselényi Miklóst, akit Kőváry László lelkes szavakkal Mira- 
beau-hoz hasonlít. De az események sodra nem követi az érzelmek más 
irányú szándékát. A történelem iránya a vágyak és érzelmek logikájá
nak ellentmond és az az ellenzék, amelyik most már a biztos uralom 
reményében rendezkedik be, rövid ideig hordozza csupán tragikus sze
repét. A 48-as idők Erdélyben egyelőre háttérbe szorítják azokat a köz
életi férfiakat, akik a lassú, de építő munka révén, Széchenyi szellemé
ben akarták megvalósítani az új Magyarországot. A robbanásig feszült 
légkörben 1848 április havában, Jósika Sámuel erdélyi főkancellár 
visszalépése után a király Mikóra bízta az erdélyi udvari kancellária 
elnökségét. Mikó azonban nem fogadta el ezt a más időkben kitüntetés
nek számító tisztséget. «Nem kerülhette azonban el azt, hogy mint 
erdélyi kincstárnok, szűkebb hazája kormányát vezesse azon idő alatt, 
melyben Teleki gróf kormányzó, a pesti országgyűlésen volt, valamint 
azt sem, hogy 1848 októberében az agyagfalvi székely nemzetgyűlésre 
királyi biztosnak küldjék ki». (Kőváry.) Mikó szerepét az agyagfalvi 
gyűlésen az egykori leírások úgy tüntetik fel, mint a bölcs mérséklet
nek. és nemes kiegyeztetésnek példáját. Az iránta minden irányból 
megnyilvánuló szeretet jele, hogy a mintegy 30,000 főnyi tömeg elnö
kéül választja, Kőváry szerint a gyűlés lefolyása fényes bizonyítéka 
Mikó tapasztalatokon alapuló politikai éleslátásának, nagy tekintélyé
nek és a pillanatokhoz való alkalmazkodóképességének. Mikót 48 előtti 
szereplése úgy ismertette meg Erdély közvéleményével, mint a jóaka- 
ratú, tekintély tisztelő főúr mintaképét. Az uralkodó iránta való bizalma 
nem okozott népszerűtlenséget honfitársai körében, mert mindenki tudta 
róla, hogy az ő királytisztelete és alkotmányos érzése nem lemondást 
jelent a nemzet jogairól, hanem a jogok békés úton való, következete
sen kitartó kiharcolását. Mikó egész politikai működése nemcsak az 
erkölcsi magatartás nagyszerűségét mutatja, de jelképezi azt a helyzet
tel mindig számoló, a valóságtól soha el nem szakadó, de eszményeit 
fel nem adó, bölcsen következetes erdélyi politikustípust, amelynek 
Erdélyi Pál szerint ő volt az «utolsó megtestesítője».

1848 december 2-án Kemény Ferenc azt indítványozta, hogy 
az erdélyi főkormányszék kérje a sérelmek orvoslását a királytól. Ennek 
a kérésnek személyes átadásával Mikót bízták meg. Mikó ezt a feladatot 
rögtön elvállalta, felutazott Bécsbe, de a nemzet és a király közti harc 
miatt meghallgatásra nem talált és csak 10 hónap múlva, 1849 októberé
ben kapott engedélyt a hazájába való visszatérésre. Addig Olmützben
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kellett tartózkodnia. Ez alatt az izgalmas io hónap alatt olmützi csen
des kényszerlakhelyéről sötét gondok között kellett otthonhagyott fele
ségére és gyermekeire gondolnia és arra a hazára, amelyik hősi küzdel
mét, élet-halál harcát vívta egész Európa feszült figyelmétől kísérve. 
Vájjon milyen érzések élhettek lelkében, amidőn a hozzá eljutó hírekből 
értesült a forradalom első idejének mámoros győzelmeiről és minő 
fájdalom járhatta át szívét, amidőn a nehéz harcokban elvérzett nem
zetét az osztrák és orosz hatalom szörnyű súlya alatt látta összeroppanni ? 
Ezek a hónapok bizonyára a tragikus elmélyedés és magábaszállás 
szomorú hónapjai voltak, de a kényszerű ottartózkodás később lehetővé 
tette áthidaló szerepét, bölcs és kiegyenlítő politikáját, azáltal, hogy a 
forradalmi eseményekbe nem is volt lehetősége beavatkozni És ez a 
tény ugyanakkor nemzete iránta való rokonszenvét sem csökkentette. 
1849 őszén, a világosi tragikus napok és az aradi események után, végre 
ütött a szabadulás órája. Összeszorult szívvel fogadta azt a szabadságot, 
amelyet nem így képzelt el. Hazája feldúlva, nemzete leverve — esz
ményei sárba tapodva voltak, népe szívén pedig idegen zsoldosok bosz- 
szúálló haragja tombolt. Egyetlen vigaszául az szolgált, hogy feleségét 
és gyermekeit viszontláthatja, akiknek sorsáról, hosszú hónapok óta nem 
tudott semmit. Szívében ezzel az egyetlen reménnyel tér vissza Erdélybe, 
de a sors igazában csak most próbálja meg, mert felesege ölelői Karjai 
helyett, csak sírjára borulhatott le. Ez a néma sír és elbukott eszményei 
mélyen megtörik lelkét és ha nincs benne az az acélozott férfi-akarat 
és életkedv, aminek eddig is tanúságát adta, ennyi szenvedés súlya 
alatt bizonyára lelkileg teljesen összeroppant volna. Az az Erdély,, 
amit alig egy éve hagyot itt, még a remények és boldog lehetőségek 
országa volt, de mostan idegen zsoldosok fészkévé vált, barátai, rokonai 
és az a sok-sokezer ismerőse, akik magán- és közéletében körülvette, 
szét volt szórva, vagy külföldön bújdosott, vagy börtönben várta fel- 
szabadulásának pillanatát. Erdélyben a német uralom rendezkedett be, 
a régi kormányzat embereit állandóan zaklatják, üldözik így őt is 
számos kellemetlenség éri a hatóságok részéről,

A 49-es események utáni tragikus esztendők kemény megpróbál
tatást jelentenek mindenki számára — de míg másnak a nemzeti ügy 
bukása feletti fájdalmát enyhítette a családi élet öröme, ő neki még az sem 
adatott meg, hogy felesége utolsó óráiban mellette lehessen. — Birtokai 
egyrészét a forrongó idők tönkretették, de mindennél fájóbb volt számára 
annak az intézetnek pusztulása, ahol gyermekkora boldog éveit töl
tötte. A szabadságharc leveretése utáni jövőtlennek látszó évek a magyar 
költők lelkében ismét sötét képet rajzolnak a nemzet jövőjéről. Vörös
marty ekkor írja meg e kor keserű lelkivilágának visszhangjaként a 
«Vén cigányt», de utolsó sorai a «fogytán van a napod» már befejezetle
nül maradnak — mint amilyen befejezetlennek látja nemzete és a ma
gyar költő életét.

Ugyanezt a sötétenlátást fejezi ki Bajza «Fohászkodás»-a.
«Isten, aki láttad e roppant vihart 
S nem nyujtál ügyednek védelmére kart 
Állnak templomidnak szent oltári még ?»
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kiált fel a költő hitét vesztett kétségbeesésében. Majd így folytatja:
«Tán nincs is jövő (túl a sír éjeién
S álszín és hazugság) Erkölcs és erény».

Az írók egy részét külföldre viszi új életet kereső reménye. Teleki 
László és Jósika Miklós idegen csillagok alatt harcolnak az örök magyar 
igazságért, de az itthonmaradottakat vagy elhallgattatják, vagy ők 
maguk hallgatni kénytelenek. A költészet épúgy szimbólummá válik, 
mint az a múlt, amelyet dicsőíteni, tovább folytatni nem szabad. A tragi
kus kor emberei ekkor szeretik meg a szimbólumokat, az irodalom és 
a tudomány képes beszéddé válik, új vágyak és remények táplálója 
lesz. De mint minden korban, úgy most is a romokon virágok nőnek, 
új emberek, acélozott szívű lelkek megkezdik lassan az építő munkát. 
Most is a költők és tudósok állanak az első sorokban és vállalják az akkor 
reménytelennek látszó feladatot, lerakni egy mélyebb értelmű magyar 
élet lelki alapjait. Jókai, Kemény, Tompa és Arany mellett, Deák 
Ferenc és Eötvös építik a szellemi élet nemzetet mentő feltételeit. A béké
sen dolgozók csendes táborában ekkor kezd egyre gyorsabb iramban 
az él felé törni Mikó Imre. Pedig a kettős fájdalom: a nemzete eszményei
nek bukása és a felesége tragikus halála okozta sebet az idő még nem 
gyógyította be. A sors elégtétele, hogy Mikó megérhette a nagy alkotók 
ritka örömét, látta művét megszületni és megérte a nemzet lelkére 
nehezedő sötét felhők teljes szétoszlását is. De az a seb, amit rajongásig 
szeretett felesége korai tragikus halála okozott, soha be nem gyógyult. 
Hosszú évek múlva gyakran említi leveleiben, feljegyzéseiben felesége 
nevét. És amikor egy évtizeddel később az Irányeszmékben egy új 
nemzeti magatartás alapjait rakja le, a magyar nők hivatásáról írt fel
emelő sorait halott felesége emléke ihlette. Az «Irányeszmék» egyik sokat 
hangoztatott alapgondolata, hogy a nemzet két értékes területtel bír, 
a szellemi és a gazdasági élettel. Egyik a másik nélkül el nem képzelhető, 
igazi fejlődés csak e kettő együttműködéséből fakadhat. A poltikai 
viszonyok azonban a gazdasági szervezkedést inkább lehetővé tették, 
mint a kultúrálist. Ezért Mikó előbb szervezi meg az Erdélyi Gazdasági 
Egyesületet, de már akkor mindent megtesz az erdélyi magyarság szel
lemi megújhodását szolgáló Múzeum Egyesület megalapításának elő
készítésére. Gazdasági politikája nem egy részletigazság felismerésének 
eredménye, szerves és egységes része az egész erdélyi magyar életet 
biztos alapokra helyezni akaró művelődéspolitikájának. Mikó a materiá- 
lista bölcsészettel szemben a lélek és eszmék irányító hatalmát és felsőbb- 
ségét hirdette, de ugyanakkor a lélek kivirulását, az irodalom és a tudo
mányok fejlődését csakis a biztos anyagi alapokon nyugvó, a szellem 
megnyilvánulásának kereteket adó intézményektől remélte. A Gazdasági 
Egylet gyakorlati munkája évről évre mind szebb eredményeket hozott, 
a kitűnő gyümölcs- és szőlőiskoláját 1854-ben nagysikerű termény
kiállítás követte és évről-évre új gondolatok megvalósulása vált ezen 
a téren is lehetővé. A mezőgazdaság gépesítésének ő az erdélyi elő
hírnöke és ugyanakkor a «Tűz és Jégkármentesítő Egylet» alapításával 
a szociális biztosítás megvalósítója is. De ezek a részleteredmények
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nem születhettek volna meg, ha nem egy átfogó szellem erkölcsi szán
déka állt volna mögöttük. Az Erdélyi Gazdasági Egylet rövid néhány 
év alatt így vált a politikai jogaitól megfosztott magyarság első szervez
kedési fórumjává. Gyűlései a magyarság vezetőinek találkozóhelyei 
voltak, ahol terveiket nyíltan megbeszélhették. Kővári szerint az EGE 
ebben az időben valóságos «kis parlament» volt. A gyors gazdasági 
megerősödés lehetővé tette a szervezettség és az anyagi alapok bizto
sítása után a kultúrális munka megkezdését is. Ez természetesen nehe
zebb volt, mert a lélekre erősebb bilincseket raktak, semhogy ezektől 
könnyűszerrel megszabadulhatott volna a nemzet. De könyvekben, tudo
mányon és szépirodalmon át lassanként ez is megindulhatott. Mikó 
mindent megragad az írók és tudósok munkájának elősegítésére. Művelő
déspolitikájának egyik alapelve lévén a magyar szellemi élet egysége, 
az Erdélyt meglátogató nagy magyar írókat kitüntető szeretettel és 
ünnepléssel fogadja. Jókai 1853-ban lejön Kolozsvárra és itt Mikó 
Imre vendégszeretetét élvezi. Ekkor mutatja be Jókainak Gyulai Pál 
és Kővári előtt Debreczeni Kiovi csatáját, amelyet a következő évben 
nyomtatásban is megjelentet. Ez a tette nemcsak a költőnek, de a korá
tól nem méltányolt nagy magyar tehetségnek is szólt. Jókai örömmel 
üdvözli lapjában Mikót e nemes gesztusért, amelyben nem annyira az 
irodalmi, mint inkább az erkölcsi szándék nemessége a maradandó. 
Erdély mély benyomást gyakorol Jókaira és örömmel írja egyik levelében, 
hogy «Erdélyben a felsőbb arisztokrácia körében nem érzi magát a 
nemzeti szellem jövevénynek».

Néhány évvel később Tompa Mihály is ellátogat Kolozsvárra, ahol 
Jókaihoz hasonló meleg fogadtatásban részesül. Ez az út a magát el
hagyatottnak és üldözöttnek hitt nagy magyar költő lelkére haláláig 
tartó mély benyomást gyakorol. Hazamenet ezt írja barátjának: «Bizony
talan életem legszebb óráinak számított nálatok létem» Váczi szerint 
Tompa életének ezek voltak «legderűsebb» napjai. Vörösmarty halála
kor Erdélyben mindenütt emlékünnepeket rendeznek. Erdély fővárosá
ban, írja Ürmössy — «december 11-én harangzúgás hívta Kolozsvár 
lakóit az elhúnyt költő gyászünnepére a piaci templomba, este pedig a 
színházDa emlékünnepély volt». A szegényen elhúnyt Vörösmarty 
családjának felsegítésére Deák Ferenc gyűjtést rendez és a gyűjtés 
erdélyi vezetésével Mikót bízza meg, aki ennek a feladatánaK min
denben eleget is tesz. KettőjÜK barátsága ettől fogva még jobban el
mélyült, a közös politikai magatartást a másokon önzetlenül segíteni- 
akarás kapcsolja össze.

Mikó élete most már teljesen Kolozsvárhoz van kötve, amely 
annyira leikéhez nő, mint Nagyenyed, a diákevek multbavesző helye. 
Erdély fővárosának nagy jelentőségét a magyar művelődés utolsó 
négyszáz évében Mikó nagyon jól ismerte, de a köztudat is ezt az érzést 
állandóan ápolta. Művelődéspolitikájának tudatosan választja Kolozs
várt központjául, amioen nemcsak érzelmi magatartása nyilvánul meg, 
de a magyar műveltség múltjának ismeretén felépülő bölcs belátás is. 
Egy város csak akkor lehet művelődési központ, ha annak legfőbb fel
tételei megtalálhatók benne. Kolozsvárt mindez megvolt, ezért választja
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ezt a várost nemcsak a Gazdasági Egylet központjául, hanem a léte
sítendő szellemi központ csúcsintézményének szánt Múzeum Egyesület 
szellemi fővárosának is.

A Kolozsvár iránti szeretete ezenkívül még sok más apró jótétemény
ben is megnyilvánult. Míkó lelke egész melegével Erdély fővárosához 
nőtt, ezért mondja élete végén az őt üdvözlő városi küldöttségnek: 
«Uraim, én életem javát e városban éltem le, családi boldogságom, 
nyilvános életem legkedvesebb emlékei e helyhez fűződnek». Ezután 
politikai tanácsokat ad a város magatartására vonatkozólag, figyelmez
teti őket a politikai szenvedélyek káros voltára és a kitartó munkát 
állítja eszményül eléjük. «A népek valódi ereje — fejezte be beszédét 
Mikó — szellemük erkölcsi súlyában áll, nem zúgó patakok, csendes 
menetű nagy folyók visznek kincsterhelt hajókat. A belső erőben van 
az igazi hatalom». Mikó szavai életében még meghallgatásra találtak 
és ennek köszönhető, hogy két nehéz évtizeden át az erdélyi magyar 
politika Mikó bölcs vezetése alatt a belső egyenetlenség okozta nagy 
csapásokat elkerülhette. A legnehezebb időkben a magyar művelődés- 
politkának olyan alapjait rakta le a gazdasági élet megszervezésével 
és a Múzeum Egyesület létrehozásával, amik életének kettős tevékeny
ségét évtizedekig tudták biztosítani. Mikó lázas művelődéspolitikai 
tevékenysége lassanként az eszméinek megfelelő közvéleményt alakított 
ki. De ennek a közvéleménynek a családi összejöveteleken, az EGE 
gyűlésein és a Mikó lakásán tartott értekezleteken kívül nem volt még 
meg a megfelelő kifejezési formája, aminek révén ezek az eszmék egész 
Erdélyben elterjedhessenek. Mindenek előtt szükséges volt egy politikai 
lap megindítása, amelyik az erdélyi magyarság vágyainak méltó hangot 
adhatna. Az önkényuralom első éveiben csak hat magyar lap működhetet 
Erdélyben, néhány évig egyetlen magyar újság sem volt, pedig a muit- 
bán már nem egy magyar folyóirat tudott gyökeret verni és a művelt 
közönség sok irányú képzettsége már nagyobb számú lap létre jövetelét 
is lehetővé tette volna. Ezért Mikó mindent elkövet, hogy egy komoly 
és súlyt jelentő folyóirat Erdély fővárosában megindulhasson. Ezt a 
szándékát hosszas és kitartó előkészítés után siker koronázza, Meg
születik a Kolozsvári Közlöny, az erdélyi magyar sajtó újjászületésé
nek szimbólumaként. Ezen a lapon keresztül most már a közvéleménytől 
támogatott művelődéspolitikai gondolatok is széles rétegekhez juthat
tak el. A lap kitűnő szerkesztője : Dózsa Dániel e korszak egyik leg
jelentősebb erdélyi írója, éposza, regényei, de főként hirlapírói tevé
kenysége az akkori Erdély legnagyobb közírójává avatták.

Mikó jelmondata ezekben az időkben a csendes munka volt. «Há
zunknál — írja — háziisteneinknek áldozhatunk, tanintézeteinkben az 
ifjú nemzedékek lelkét, s ezzel a jövő kulcsát nevelhetjük, egyesület
életünk gyakorlati iskolája lehet az önkormányzatnak.» Ez a programm 
Mikó munkássága révén néhány év alatt élő valósággá kezd lenni. De 
a kialakuló új magatartás eszméinek terjesztésére újságra volt szükség. 
Évek múlva ismét meg jelenhetik magyar lap Erdélyben. A Kolozs
vári Közlöny Mikó anyagi segítsége és erkölcsi támogatása mellett jön 
létre és tölti be azt a szerepet, amelyet kitűnő szerkesztőjén, Dózsa
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Dánielen kívül elsősorban Mikónak köszönhet. Az újságírás és az 
újságíró etikai és nemzeti felelősségének elvét Mikó nem győzi eléggé 
hangsúlyozni. Erdély egyetlen magyar lapjának feladata — írja e lap
ban Mikó — a jónak és helynesek megkeresése, az eszmék megtisztítása 
és a józan vágyak ébresztése. De vigyáznunk kell — figyelmeztet Mikó — 
a reális helyzetre. «Hazánk a nagy osztrák birodalomnak csak egy pa
rányi kiegészítő része, a benne lakó erdélyi magyarság nem sokkal halad 
meg félmilliót, ezen számtani bizonyságú tény, ezen önámítás nélküli 
helyzetfelfogás kötelességévé teszi a hírlapírónak, úgymint közönségnek, 
hogy saját politikai súlyával, birodalmi jelentőségével és befolyásával, 
tehát szavainak valami nagy horderejűségéről ne álmodozzék. Más
szóval, hogy politikai felfogásaink és kombinációinkban, valamint min
dennemű követeléseinkben legyünk bölcsek és szerények.» Mikó elveit 
nem csupán a hírlapok, de kiterjedt levelezése révén is terjesztette. 
Sajnos csak az 1855 és i860 közötti levelezése maradt fenn. 1848-ból 
csak egy levelét ismerjük. Élete utolsó tizenhét esztendejéből csak 
huszonhatot, 1849-től 1854-ig azonban egyetlen egyet sem. De a fenn
maradt öt év anyaga mégis betekintést enged az eszmék érlelésének 
korszakába. Mikó több mint háromszáz közéleti férfival, tudóssal és 
íróval állott levelezésben. Ezek között ott találjuk a világhírű Momsent 
és a román Sagunát. Honfitársai közül levelezett Deák Ferenccel, 
Erdélyi Jánossal, Dózsa Dániellel, Eötvös Józseffel, Teleki Sándorral 
és Ujfalvy Sándorral. Ez a levelezés, amely nemcsak az ő, de kora eszme
világába és az Erdélyi Múzeumot előkészítő mozgalmakba mélyen be
világít, néhány levél kivételével még ma is kiadatlan.

Történetírói munkásságát ezekben az években kezdi el. Ez a mult- 
szeretetén és egyéni hajlamain kívül művelődéspolitikai alapelveiből 
fakad. Az abszolutizmus első éveiben — írja későbbi visszaemlékezésé
ben — a tudomány volt az a terület, ahol viszonylagosan szabadon 
lehetett megnyilatkozni. Nagy történész barátainak, Nagyajtai Kovács 
Istvánnak és Kemény Józsefnek meghallgatása után a régi Erdélyre 
vonatkozó kiadatlan forrásanyag kiadatását határozza el. Alapos elő
készítés után saját költségén az erdélyi történelmi adatok három nagy 
kötetét jelenteti meg, aminek kettős nagy jelentősége van : egyrészt 
a fejedelemségek korának Erdélyére vonatkozólag tett közzé egész sereg 
értékes emlékiratot és okmányt, másrészt a történeti érzék felébreszté
sére gyakorolt Erdélyben döntő hatást. Az első kötet 1856-ban jelent 
meg és sikere hozzájárult a múzeumi gondolat előkészítéséhez. Előszava 
a tudós és költő ihletett programmja, olyan áttekintés az erdélyi történet- 
írás múltjáról és feladatairól, aminőt előtte és utána kevesen adtak. 
Teleki József és Vörösmarty emlékeit idézi olvasói elé és Teleki hozzá 
halála előtt nyolc nappal írt leveléből idézi intőszózatként a következő 
sorokat : «tegyünk édes barátaim az irodalom útján mindent, amit 
megtehetünk, nekünk munkálkodnunk kell, meg kell ismernünk nemze
tünk múltját.» Sokan — írja előszavában Mikó — azt állítják, hogy 
a múltba való eltemetkezés a jelen problémáinak elhanyagolásához 
vezet, de én a múltakban találom fel gyönyörűségem, abban a múltban, 
ahonnan eszméim és feleségem szelleme int felém, «bocsássátok meg, ha
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én a multat kívánom szeretni.» A továbbiakban az erdélyi történetírás 
feladataira mutat rá és hangsúlyozza, hogy az adatgyűjtés mellett 
azonnal neki kell fogni az erdélyi történelem és a székelység történetének 
megírásához, mert «nemzetünk szíve és értelme sohasem volt hajlóbb 
a történet igaz tanításaira hallgatni, mint napjainkban.» Munkájának 
nagy sikere után Mikó elérkezettnek látja az időt arra, hogy az Erdélyi 
Múzeum Egyesület megalakításának eszméjét felvesse. Bőd Péter, 
Aranka György és Kemény József szent törekvését most már nem hagyja 
megvalósulatlanul. És bár a múzeum eszméjét az abszolutizmus évei
ben először Kőváry László veti fel 1852-ben, az eszme megvalósítása 
mégis egyedül Mikó érdeme. Az első lépés megtételére Kemény József 
1:855-ben bekövetkezett halála adott alkalmat. Mikó a Kolozsvári Köz
löny «Múzeum» című mellékletében veti fel az egyesület gondolatát és 
ajánlja fel tízholdas gyönyörű kolozsvári parkját és villáját a létesítendő 
Múzeum céljaira. Mikó szózata és adománya mély visszhangra talál 
az erdélyi magyarság körében. Most már az alapszabályterv Bécsbe 
megy megerősítés végett, de az udvarnál ismét a terv halogatása késlel
teti szándéka megvalósulását. Mikó egy Somlyai János nevű udvari 
tanácsos barátjától titokban értesül a nehézségekről, de ügyes és kitartó 
fellépése végül diadalt arat. Különben is az 1859. év külpolitikai ese
ményei súlyos figyelmeztetésül szolgálnak Ausztria számára, hogy a régi 
politikáját a magyarsággal szemben már nem folytathatja. így jut 
végre annyi küzdelem, remény és elbukás után az erdélyi múzeum
gondolat megvalósuláshoz. A magyarság számára 1859-ben bekövet
kező kedvező fordulatot két esemény jelképezi. A magyarországi 
Kazinczy-ünnepély és az Erdélyi Múzeum-Egylet megalakulása. Mind
két ünnepély a nemzet legjavát mozgatja meg és reménysugárként egy 
jobb jövőbe világít. A november végén tartott alakuló ünnepségek Erdély 
és Kolozsvár feledhetetlen élményei maradtak. A lelkes hangulatot 
Kőváry visszaemlékezései írják le legszínesebben. A Magyarországról 
megérkezett akadémiai küldöttséget, melynek élén báró Eötvös József 
állott, kitüntető ünnepélyességgel fogadták. Az alakuló gyűlés novem
ber 23-án délelőtt 10 órakor volt a Redoutban. Legkiemelkedőbb pontjai 
Mikó és Eötvös beszédei voltak. «Jaj nekünk, — mondotta Mikó — ha 
e kor és nemzedék történetlapjai Íratlan maradnak, mert az a nemzet, 
amelyik múltját elhanyagolja, annak története zárt kriptához hasonló 
marad, melynek titkait senki sem ismeri meg». Majd a Múzeum Egyesü
let céljait vázolva, az erdélyi múlt adatainak összegyűjtését és feldolgo
zását tűzi ki célul, de e mellett Erdély természeti és földrajzi tudományos 
megismerését és feldolgozását is egyforma fontosságúnak tartja. Csakis 
így válhat a halott múlt élő jelenné és a nemzet számára kenyeret és 
jövőt nyújtó szent eszközzé.

«A mi célunk — mondotta Mikó — a tudományosságnak egy új 
templomot alkotni egyesületi úton». Az új egyesület feladata össze
szedni és feldolgozni az Erdély múltjára vonatkozó anyagot, mert, 
«mint a külvilág testi érzékeink által lesz szemlélődésünk tárgyává : 
úgy adják a régi adatok, könyvek, kéziratok, érmek, szobrok, kövek 
s más műemlékek szellemünknek rendelkezésére a múlt idők kihalt
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alakjait, romokká lett alkotásait, feledésbe ment történeteit! Elhanya
golni, elpusztulni hagyni ezeket, annyit tenne, mint magunkat lát- 
és hali-idegeinktől megfosztani.» «Én megvallom, mind a mai idők 
bajaira, mind a jövőnek reményeire nézve, a mi múltúnkban sok vi
gasztalót találok. Nem! nekünk a multat felednünk nem szabad, sőt 
azt lelkiismeretesen tanulnunk kell: ismernünk kell a haza népeinek, 
egykori alkotmányának, kormányrendszerének, iparának tudományos 
és irodalmi fejlődésének történetét ; a mi kincset a föld gyomra rejt 
és felszíne hord, a velünk élő népek keze és esze műve előállított, és 
ezután elő fog állítani, mind kötelesség ismernünk, egymás és a haza 
közjavára és díszére fel kell mind használnunk. És ezt csak a Múzeum 
és Muzeum-Egyesülét közös munkássága által érhetjük el.»

Mikó beszéde után br. Eötvös József a Magyar Tudományos Aka
démia üdvözletét adta át. «Voltak idők, midőn minden nemzetnek 
biztossága s azon állás, melyet a világban elfoglalt, csupán anyagi 
erejétől s a harcias szellemtől fügött» — mondotta Eötvös. — «De az idők 
megváltoztak, s ki az európai népek újabb kifejlődését, ki azon irányt 
tekinti, melyben korunk halad, azon meggyőződésre jut, hogy hadi 
képesség, erély, sőt maga azon férfias szilárdság, mellyel valamely nép 
nemzetiségéhez ragaszkodik, sem elégségesek többé ennek fenntartására. 
Napjainkban az idő emelkedő dagályának csak oly nemzet állhat ellent, 
mely műveltség tekintetében is magasabban á ll ; s csak midőn áthatva 
ezen meggyőződéstől arra törekszünk, hogy e nemzet, amennyiben 
hátrább maradt, Európa legműveltebb népeivel egy színvonalra emel
kedjék s ha ereje engedi, őket megelőzze : akkor teljesíthetjük őseink
től öröklött kötelességünket, mely most mindig csak az, hogy a magyar 
magához méltó helyet foglaljon el». «Az Erdélyi Múzeum-Egylet meg
alakulása egy újabb bizonyság, hogy e nemzet nemcsak ezen feladatát, 
de azon eszközöket is ösmeri, melyek által annak betöltése lehetségessé 
válik, s kész azon áldozatokra, melyek ez eszközök megszerzésére szük
ségesek». Ezután büszkén említette Eötvös, hogy az Akadémiának 
mennyi kiváló erdélyi tagja volt, de a központosítás nem jelenti azt, 
hogy minden az ország fővárosában legyen. Az Erdélyi-Múzeum-Egylet 
megalakításával tehát «egy nagy nemzeti szükség pótoltatott».

«Két hazáról szóltam — mondotta Eötvös — de e két hazában 
egy nemzet él, egy nagy egésszé forrasztva közös nemzeti érzés, és egy 
ezredévi múltnak emlékei által»;

«A. szebb időt, melyet Isten kegyelme e nemzetnek engedett, együtt 
éltük, együtt viseltük legszomorúbb napjaink terheit ; s ha néha szét- 
ágazánk, mint a fánál, melynek ágai szétváltak, csak részre vala szükség, 
hogy a nagy nemzeti törzsnek minden részei egy irányban mozduljanak 
meg, s benne egységének érzete új erővel feltámadjon, egységének érzete, 
mely e nemzetet viszontagságos történetének hosszú folyama alatt 
soha sem hagyta el, s melynek Isten után fennmaradását köszöni.

Ezen érzés, lelkesítsen, valamint mindenben, úgy tudományos 
törekvéseink körében is, és a tapasztalás meg fogja mutatni, hogy ezen 
intézet is, melyet Erdély a tudományoknak alkotott, nem mint attól 
néhányan félnek, az elkülönülésnek eszköze, hanem csak egységünknek
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egy új kapcsa leend, s hogy a versengés, mely olyanok között, kik egy 
pályán ugyanazon cél felé törekszenek, nem maradhat el, s mely által 
a kitűzött cél hamarább éretik el — hogy e versengés, mi minden derék 
futásnak következése — a versenyzőket mindig közelebb fogja hozni 
egymáshoz».

A gyűlés után Mikót a lelkes tömeg hazakíséri. Mikó jelszava, 
hogy az egyesülés mindig erő, az erő pedig élet, valóra vált. A meg
születő Erdélyi Múzeum Egyesület egy jobb jövő zálogaként azonnal 
megkezdte működését. A szászoknak már volt hasonló intézményük, 
a románok alig néhány év múlva létrehozzák az Astrát, amelyet Mikó 
szeretettel üdvözöl.

Közben M. tovább folytatja iskola- és irodalompártoló tevékeny
ségét. Az ő anyagi támogatásával válik lehetségessé Kriza Vadrózsái
nak megjelenése. Az enyedi kollégium helyreállításához is jelentős 
adománnyal járul hozzá és szerénységét bizonyítja, hogy Toldi Ferenc 
egyik művének kiadásához 400 forintot ad, de azzal az ígérettel, 
hogy neve titokban maradjon. Jótékony szellemére jellemző, amit 
Koós Ferenc akkori bukaresti református pap ír le emlékirataiban. Mikó 
már jelentős összeget adott a bukaresti református templom felépítésére, 
amidőn a gyűjtés szükségessé válván, Koós újból Kolozsvárra utazik. 
Itten régi tanárával, a híres Dózsa Elekkel találkozik, aki tudtára adja, 
hogy Mikó keresteti őt a városban, mert akar vele beszélni. Koós abban 
a hitben, hogy Mikónak valami közölni valója van, tiszteletét teszi nála, 
a hivatalos közlés helyett azonban Mikó újabb nagy adománnyal járul 
hozzá a templomépítéshez, sőt később sok magyar könyvet is küld 
ajándékba.

Mikó életének és dicsőségének tetőpontján intézi hozzá Tompa híres 
versét, amelyben Széchenyi haláláról írva, ő benne látja a nagy halott 
szellemi örökségének méltó folytatóját, (Erdély Széchenyijét». De a 
boldogság nem sokáig tart, 1862-ben a halál elragadja egyetlen fiát, a 
19 éves Ádámot. Szeretett fia sírba szállásával a Mikó-nemzetség további 
fennmaradásának reménye is meghal, ő a család utolsó férfisarja. Leánya 
Teleki Károly grófhoz ment feleségül, így nevének továbbvivője nem 
akadt. Fiának rajongó szeretetét árulják el hozzá írt intelmei, amelyek 
Kölcsey Parainesiséhez hasonló mély gondolatokat és erkölcsi tanácsokat 
tartalmaznak. (Midőn te e sorokat olvasod, én már nem leszek az élők 
sorában, — írja — pedig emberileg szólva lehetetlen, hogy valaki úgy 
óhajtsa javadat, mint én.» Sajnos, Mikónak nem adatott meg az az 
öröm, hogy családja nevét és szellemét valaki tovább vigye. Élete utolsó 
másfél évtizede most még lankadatlanabb buzgalommal telik el, mintha 
érezné, hogy neki egyedül kell elvégezni nemzedékek egész feladatát. 
«Éjjelem és nappalom arra lesz szentelve, írja fia halála után, hogy nagy 
eszmémet megvalósítsam. Én ezért a célért még a rágalom aljas fegy
verének vérző sebeit is zúgolódás nélkül el fogom tűrni.» A kimondott 
férfias szót a tettek és írások hosszú sora igazolja. Ezekben az években 
foglalja össze és adja ki 1861-ben «Irányeszmék» címen régebb írt tanul
mányait. Ennek a munkának eszmevilága méltán sorakozik Széchenyi 
és Eötvös nemzetszemléletéhez. Műve tíz esztendő elmúlt küzdelmeinek
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és tapasztalatainak eszmei összefoglalása. De az irányeszmék egyszer
smind útmutatás is az elkövetkező tíz esztendőre. Mikó olyan mély er-, 
kölcsi alapelvekből indul ki és fogalmazza meg a magyar magatartás 
minden vonatkozását, hogy ez a mű alapelveiben mindenkorra érvényes 
igazságokat foglal magában. A nemzetnek, mondja Mikó bevezetőjé
ben, két dolgozó rétege van : az egyik az, amelyik a földet műveli, a 
másik a szellemi élet területein dolgozik. Az új életformák között új 
intézményekre van szükség, amiknek a gazdasági és szellemi élet kere
teiül kell szolgálniok, de ezek megalkotásában csak saját erőnkre támasz
kodhatunk. Az intézmények a gazdasági és szellemi élet fejlődésének 
csak a kereteit biztosítják, de Mikó szerint ez még nem elégséges. Ezeket 
a kereteket átfogó és a nemzet minden szellemi és gazdasági értékeit 
egymással összhangba hozó művelődéspolitikának szelleme kell betöltse. 
Ezt a művelődéspolitikát viszont a legmélyebb etikai elveknek kell 
áthatniok. Ezután sorra veszi az erdélyi magyarság problémáit, miután 
a társadalmi osztályok igazságosságon és áldozatkészségen felépülő 
összefogását sürgeti, a nyelv és társadalom című fejezetben a magyar 
irodalom és nyelv ápolására hívja fel nemzetét. Szigorúan bírálja el 
az idegen szellemű főurakat, akik a magyar irodalomért semmi áldozatot 
nem hajlandók hozni. Velük szembeállítja a magyar középosztály iro- 
dalomszeretetét. A társadalmi egyetértés megteremtésének hangozta
tása után utal arra, hogy művelődéspolitikai terveinket mindig az idő 
és tér által megszabott lehetőségekhez kell szabni. Ez azonban nem 
jelent lemondást, mert művelődési eszményeink lehetősége és végső 
célja mindig előttünk kell álljon. Minden tettünkben, bármilyen kicsi 
és jelentéktelen is legyen az, erkölcsi magatartásunknak kell megnyil
vánulnia. Erdélyben élvén, az itteni népek életét is meg kell ismerni 
és velük a múltak gyűlöletét elfelejtve az együttműködés feltételeit 
közösen kell megteremteni. Mikó mint politikus elméleti elgondolásait 
a gyakorlati életben is próbálta keresztülvinni és amikor 1860-ban a 
szászok Besztercére hívják nagy nemzeti ünnepükre, pohárköszöntőt 
mondott az erdélyi népek közötti együttélésre, ami a szászok körében 
számára nagy népszerűséget szerzett. Ugyanezt a megértő gondolatot 
fejezi ki a Kolozsvári Közlönyben írt egyik cikkében : «Éljünk erdé
lyiekül — írja — és kövessünk bármilyen vallást, de őszinte szívvel 
szeressük egymást. A népek és hitfelekezetek egymás iránti hagyomá
nyos tisztelete alakuljon olyan erkölcsi egységgé, ami Európa bármelyik 
országának például szolgálhat. »Mikó második fontos alapelvében a családi 
élet tisztasága, az ifjúság nevelésének és jellemének kialakítása mellett 
a női eszmény erdélyi megfogalmazását adja. Utal az erdélyi fejedelem
ség asszonyainak egyszerű és áldozatos életére, amitől az újkor női 
messzire eltávolodtak.

A rendszeres történeti kutatások és feldolgozások érdekében min
dent megtesz. Két egyesület áll e tekintetben rendelkezésére : az Erdélyi 
Múzeum-Egylet és a Történeti Társulat. Mindkettő élén állva Mikó, most 
már azt reméli, hogy a régóta várt nagy munka biztos medrekbe terelve, 
elkezdődhetik. Kettős tevékenységet óhajt : egyrészt kiadatni történel
münk ismeretlen forrásanyagát, másrészt a meglevő ismeretek alapján
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megkezdeni a szintézist. Azonban mindkettő előfeltétele levél- és kézirat
táraink elrendezése, használhatóvá tevése. Nagy tanulmányában : 
«Über die Nothwendigkeit unsere öffentlichen und Privat-Archive in 
Ordnung zu bringen» rámutat a nehézségekre és az elvégzendő fel
adatokra. A történelmet nem lehet többé a királyok és háborúk egyoldalú 
szemléletével felfogni. «Vissza kell térni a forrásokhoz és azok kritikai 
tanulmányozásához», be kell hatolnunk a «történelem szellemébe», fel 
kell dolgoznunk «művelődésünk múltját is». Mindez csak úgy válik lehet
ségessé, ha levéltárainkat minél sürgősebben és a nyugat európai, főként 
német levéltárak mintájára elrendezzük. Mintául a bécsi leváltárokat 
és az erdélyi szászok gyűjteményeit állítja elénk Mikó. «Új források fel
fedezése, új adatok előhozása» másként nem is lehetséges.

A múlt emlékeinek elkallódását minden eszközzel igyekszik meg
akadályozni és barátait, ismerőseit sikerrel biztatja, hogy levéltáraikat, 
múzeális értékű gyűjteményeiket vagy ajándékként vagy letétként 
adják az Erdélyi Múzeum-Egyletnek át. Lelkes felszólításai nem is marad
tak hatástalanok. Buzdításai nyomán nő hatalmasra az Erdélyi Múzem- 
Egylet vagyona és válik rövid pár év alatt a magyar nemzet második, 
a pesti Nemzeti Múzeum után legnagyobb gyűjteményévé.

De szeretett egyesületén kívül Mikó a vidéki és pesti múzeumok
nak és könyvtáraknak a sorsát is szívén viselte. Számtalan kisebb-na- 
gyobb ajándékkal gazdagította hol egyiket, hol másikat. Különös szere
tettel karolta fel az enyedi kollégium elpusztított könyvtárát és múzeu
mát gazdag ajándékaival. Az intézet főgondnokakent a tanárokat és 
diákokat egyaránt a múlt emlékeinek megbecsülésére inti és feldolgo
zására buzdítja. 1852-ben az újonnan beiktatott tanárokat üdvözölve, 
Apáczai Cseri János példáját állítja elébük, majd kitér a kollégium nagy 
szerepére Erdély tudományos és szellemi életében. 1848 «szomorú idők 
szomorú tanúbizonysága s egy új gyászlap Erdély műveltségtörténeté
ben», de az újjászületett kollégium, az újból felállított könyvtár a meg
születendő erdélyi tudományos élet legbiztosabb záloga.

A tudomány és nevelés összefüggő problémáit Mikó nem egy írásá
ban és szónoklatában hangoztatta. Igazi tudós szerinte csak az lehet, 
aki egyúttal igazi ember is. Ezért van nagy szükség iskolai nevelésünk 
megreformálására és elsősorban a tanárok példaadására. E tekintetben 
Mikó szerint különösen nagy szerep vár a protestáns kollégiumokra. 
De a nevelés és tudomány alapja a szabadság. Enélkül nincs élet, nincs 
fejlődés. Ezt az alapgondolatát rendkívül szépen fejtette ki i860 július 
8-án, a sárospataki ref. főiskola 300-ik évfordulóján tartott beszédében. 
Erdélyi János pohárköszöntőjére válaszolva, többek között ezeket mon
dotta : «A nevelés és oktatásügy szabadságáért emelek poharat. E sza
badság a polgárosult emberiség közjoga, melytől őt megfosztani annyit 
jelent, mint a testi élettől elvonni a létet, a kenyeret, a v izet; ez ellen 
felszólal az ész, tiltakozik a művelt világ lelkiismerete, Isten sem tűri 
el azt, ami az örök fejlődés és tökély ellenére van. Egy eszme sincs az 
emberi tudás birodalmában, mely az emberiség nemesítésére többet tett 
volna, mint a szabadság.» Ennek a szabadságnak ereje működött évszáza
dos iskoláinkban. «Egy hit, egy meggyőződés éltette a haza protestán
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sait és nem protestánsait a közelebbi idők kételyei között, azon erős hit 
és meggyőződés, hogy mint lelkünk szabad, szellemünk szárnya le nem 
köthető ; amint tanodáinkban minden kődarab a mienk ; úgy nevelé
sünknek és tanításunknak szabadnak kell lenni, független kebelbeli 
ügyünknek kell maradnia mindenha!» Az erdélyiek üdvözletét átadva, 
biztosítja a magyarországi protestánsokat, hogy «a közös ügy védelmé
ben» fognak továbbra is harcolni, mert «rokonszenvünk, szeretetünk, 
aggodalmaink és reményeink veletek, érettetek voltak mindig, sorsotok 
a miénk is volt.»

Tudomány, iskola, élet Mikó gondolatvilágában egy alapelven, a 
szabadságon és a szabadsággal okosan való élésen alapultak. Az egyén 
és a nemzet szabadsága a kor nagy eszményei voltak, de Mikó megfogal
mazásában sajátosan egyénivé, erdély ízűekké és ugyanakkor mélyen 
magyarokká váltak.

Mikó művelődéspolitikájának gazdasági elgondolásait már láttuk 
életével kapcsolatban az Erdélyi Gazdasági Egyesület felvirágoztatásá
ban, a másik alapgondolata : a hagyománytisztelete és a történeti szellem 
felébresztése tettekkel és alkotásokkal igazolt eszmény. Az egyéni áldo
zatkészség felébresztését célzó szózatait fejedelmi adományaival meg
pecsételt példamutatás kíséri.

Az 1859-től 1867-ig terjedő kor már boldogabb időszak az erdélyi 
magyarság életében. A kiegyezést megelőző évtized nem volt ugyan 
teljesen mentes a nehézségektől, de.a jobb jövő előkészítésének munkája 
most már zavartalanabbul folyhatott. Ebben az évtizedben is Mikó 
az erdélyi magyarság szellemi és gazdasági életének vezére. Erre való 
elhivatottságát senki nem vonta kétségbe, ellenzéke jóformán alig volt. 
Vezéri rátermettsége, lankadatlan munkakészsége és egyéni példamuta
tása egész sereg követőre akad, akik tiszta etikai magatartását követve 
sorakoznak föl mögötte és az általa teremtett intézmények körül. Két 
nagy egyesület végzi az erdélyi magyar építőmunkát : az Erdélyi 
Gazdasági Egylet és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Mindkettő Mikó 
műve, ő hozta létre, ő vezette és áldozatkész munkásságával soha nem 
engedte, hogy a már jól megkezdett munkát visszaesés, hanyatlás, 
széthúzás állítsa meg. A személyi ellentéteket nagyszerű diplomáciai 
érzékkel simítja el, a legkisebb bajra előre figyelmezteti híveit, az egyéni 
törekvéseket háttérbe szorítja az elvi és eszmei töretlenül egyenes 
úton való haladás érdekében.

Az. Erdélyi Gazdasági Egylet alig egy évtizedes munkássága alatt 
Mikó vezetésének köszönheti felvirágzását.Azi844-ben alapított egyesület 
a szabadságharc leverése után csak 1853-ban kapott működési engedélyt. 
Régi tagjai vagy szétszóródtak, vagy elkedvetlenedtek. Mindent újból 
kellett kezdeni. Mikó szavaival élve «az egyesület gépezetének teljes 
mozgásba hozatala» volt a főcél. Tíz év alatt a letargiából a virágzás 
koráig hosszú és nehéz volt az út, de a siker ezúttal is Mikó érdeme. A 
Hetilap 1854 február 15-ikán írt cikkében Mikó a hagyományokból, 
az egyesület tízéves múltjából indul ki és ad jövőbe mutató programot. 
«Hogy az egyesület 1844 óta létezett, ez tény ; én tehát ezt történeti 
alapnak s mindenben kiindulási pontnak veszem» mondotta Mikó,
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majd olvasói elé vázolja a megváltozott viszonyoknak megfelelő mező- 
gazdasági és állattenyésztési programot. «A gazdasági és leg
szükségesebb közéleti ismereteknek a nép közötti terjesztésére szel
lemi csatornául» a naptárakat választotta. így jön létre a «Mezei 
naptár», amely egyelőre pótolja a hiányzó gazdasági szakfolyó
iratot is. A meginduló munka lelkes vezérkara Mikó lakásában 
tartja gyűléseit és ez a gazdasági szakparlament tulajdonkép az 
erdélyi magyarság első, rejtett politikai szerepvállalása is. Erdély 
nagy kulturális kérdéseit ugyancsak itt beszélik meg. Mikó mindig 
vigyáz arra, hogy a ki-kirobbanó szenvedélyek a lassan előrehaladó 
nemzeti megmozdulásokat ne fenyegethessék. Nyugodt vérmérséklete, 
minden kérdést mélyen áttekintő és legvégső okozatáig behatoló 
szelleme szab helyes irányt eszméknek és egyéni szenvedélyeknek 
egyaránt. «Mentői nehezebbek az idők, az emberek fogalmai a köz
dolgok felől annál ziláltabbak ; mentői kevesebb a munkás erő, né
melyeknél — úgy látszik — annál több a követelési hajlam» mon
dotta Mikó 1855 március 11-én az E. G. E. közgyűlésén tartott elnöki 
megnyitó beszédében. Éppen ezért minden tagtól «nagyobb komoly
ságot, nagyobb elhatározottságot, áldozatra készebb ügyszeretetei s 
kitartóbb tevékenységet» kíván.

Gazdaságpolitikájának két alapelve van, amit következetesen han
goztat úgy 1859 előtt, mint azután. Az egyik elv Erdély gazdasági 
életének korszerű átalakítása, a másik a gazdasági és a szellemi élet 
szoros kapcsolatának megteremtése a nagy nemzeti feladatvállalások 
jegyében. Az nem lehet, hangoztatta számtalanszor Mikó, hogy gazdáink 
csak birtokukkal, gazdasági problémáikkal törődjenek. Szükséges a 
legszélesebb bekapcsolódás szellemi életünkbe is. Mikó személye és 
példaadása nyomán ez a szándéka valóra is vált. Az 1867-et megelőző 
két évtized legkitűnőbb erdélyi gazdáit a kultúrális élet frontján is 
ott találjuk, az egyesületek, iskolák, egyház és a tudomány pártolói 
között. Mikó személyi varázsa és példaadása nélkül e két évtized alatt 
Erdély bizonyára a széthúzás és egyenetlenség színhelye lett volna, 
mint ahogy annyiszor volt történelme folyamán.

Mikó felfogása szerint az egyén élete nem lehet öncél, mindannyian 
magasabb erkölcsi erők eszközei és végrehajtói vagyunk. Az erdélyi 
magyar gazdatársadalom sem süllyedhet el az öncélú materializmus 
posványában, anyagi és szellemi javainkat meg kell osztanunk népünk 
azt nélkülöző tagjaival. «Nemcsak magunknak születtünk, hanem 
embertársainknak, részint a hazának is» mondotta 1857-ben a «gazda
közönséghez » intézett szózatában. Ekkor veti fel egy gazdasági szaklap 
eszméjét is, amelynek feladatául a lelki és gazdasági felfogásnak teljés 
átalakítását jelöli ki. A lap megindításáig havonta megjelenő gazdasági 
füzetek kiadását kezdi el. E sokirányú gazdasági tevékenység és terv 
közül kevés kivétellel csaknem valamennyi meg is valósult. 1857 nov. 
29-én a Kolozsvári Közlönyben írt cikkében örömmel számol be az első 
kolozsvári gazdasági és ipari tárlatról és megelégedéssel állapítja meg, 
hogy azon «egész Erdély gazdasági élete vonult fel». 1858 március 10-én 
az E. G. E. közgyűlésén tartott megnyitó beszédében pedig a szépen
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fejlődő munkára tekintve vissza, boldogan mondja, hogy «az anyagi 
és erkölcsi erővel párosult erélyes és kitartó munkásság előbb-utóbb 
megtermi gyümölcsét, a közigyekezet hinti el a jónak magvait, a gond
viselő megőrzi, az idő megtermékenyíti azokat».

Alig néhányévi munka után az Erdélyi Múzeum-Egylet ragyogó mun
kássága mellett az Erdélyi Gazdasági Egylet eredményei sem halvá
nyulnak el. E két egymástól független, de a sorsközösségben mégis 
testvéregyesület munkásságát Mikó szelleme tartja össze, ő viszi fok- 
ról-fokra előre és rakja le mindkettőnek megingathatatlan, széttörhe- 
tetlen alapjait. Az E. G. E.-ek 1860-ban már tízszer annyi tagja és 
vagyona van, mint hat évvel azelőtt, i860 március 11-én tartott elnöki 
megnyitójában Mikó összehasonlítást is tesz és szembeállítja az 1854 
és 1860-as taglétszámot és vagyont. 1854 elején az egyesületnek 5 ala
pító és 70 tíz évig 6 forintot fizető részvényes tagja, 500 forint tőkéje 
és 445 forint évi jövedelme volt. 1860-ban már 134 alapítót találunk 
38,813 forint alapítványtermészetű, el nem költhető tőkével. Ezenkívül 
161 tízéves részvényes 1,014 forint 30 kr. fizetéssel. Az egyesület biztos 
évi jövedelme 2972 f, 77 kr.

A múltra visszatekintve igaza van tehát Mikónak akkor, amidőn 
azt mondta 1864 január 25-én tartott elnöki megnyitójában, hogy az 
«1851-től 1853-ig aléltságban levő nemzeti szellem új életre ébredésének 
legörvendetesebb nyilatkozata s ez egyesület újra felelevenítése annak 
leggyakorlatibb műve volt. A nemzet erkölcsi és szellemi életmezeje 
korántsem volt úgy letarolva az idők és viszonyok mostohasága által, 
mint az anyagi. Itt volt szükség mindenek előtt a regeneratio elemeiről 
gondoskodni».

Ez a «regeneratio» meg is történt és hogy az 1867-es kedvező sors
fordulat egy viszonylagosan gazdaságilag és szellemileg erős magyar
ságot talált, az Mikó és az általa alapított és vezetett két nagy egyesület 
munkásságának köszönhető.

Erre az évtizedre esik önálló történeti feldolgozásainak két leg
érettebb alkotása : a Bőd Péter és Benkő Józsefről írott két 
könyve is. Emellett az Erdélyi Múzeum Egyesület történelmi mun
káját vezetve 1867-től fogva a Magyar Történeti Társulat elnökeként azt 
is felvirágoztatja. Közben nem egy kitűnő történeti vonatkozású 
kisebb írása jelenik meg, amik közül kiemelkedik a Kemény József 
grófról írt emlékbeszéde. Ebben a Múzeum Egyesület létrejöttének 
dicsőségét, az érdem igazi nagyságát Keménynek tulajdonítja. Ez az 
emlékbeszéde éppúgy az utókor igazságszolgáltatása akar lenni, mint a 
Bőd Péter és Benkő József munkásságáról írt művei. Az első 1862-ben 
jelent meg, az utóbbi 1868-ban. Mindkettő évekig tartó kutatómunka 
és adatgyűjtés eredménye. Mikó e két művében megmutatja, hogy az 
adatok nagy tömegén felépülő történetkutatást hogyan lehet összekötni 
a múltban csak eszméket kereső és szintetizáló történeti módszerrel. 
Miért választotta Mikó épp ezt a két írót? vetette fel a kérdést Dézsi 
Lajos. Bizonyára azért, mert «mindkét élet a másoknak való világítás
ban emésztődött el», de emellett Mikót más okok is vezették tárgyának 
megválasztásában. Bőd Pétert és Benkő Józsefet rokoniéleknek tar-
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ttota, akik korukban hasonló törekvések hordozói voltak. A tudós és 
emberi jellem páratlanul értékes mintaképeit látta Mikó Bőd Péterben 
és Benkő Józsefben, ezért életük és munkásságuk felmutatásában példát 
akart állítani a felújuló Múzeum Egyesület tudósai elé. Benkőről 
írva mondja, hogy a történetnyomozás terén úttörő és irányadó volt. 
De a Bőd Péterről szóló könyve végén mégis szomorúan veti fel a kér
dést : vájjon lesz-e valaki, aki a magyar protestantizmusnak, egyházunk
nak legnagyobb tudósát követni fogja. «Fájdalom, — fejezi be köny
vét — egy vigasztaló szó sem hallszik, hallgatás, közöny, pusztaság 
egyházi életünk munkássága mezején.»

Mikó új politikai szerepvállalása 1866-ban kezdődött. Az erdélyi 
képviselők nevében 1866 április 14-én ő tolmácsolta Erdély üdvözletét 
és a közös magyar törekvésekkel való együttérzését. Ebben a beszédé
ben örömét fejezte ki, hogy a «haza egysége iránt kebelünkben évek 
hosszú során át ápolt vágyainkat indulni szemlélhetjük. Legyen szabad 
azon hő óhajtásunknak kifejezést adnom — mondotta Mikó — hogy 
ezen egyesülés örökös legyen, melyet szétválás többé soha meg ne bont
hasson». (Az 1865-ik dec. io-i országgyűlés naplója. II. k. 13. 1.)

Miniszteri kinevezése nemcsak személyének, de Erdélynek is szólt. 
Ebben az új szerepkörben Mikó főfeladatának a két, addig külön élt 
magyar haza közelebbhozását tartotta. A modern magyar vasúthálózat 
létrehozásában övé az oroszlánérdem. Természetesen az erdélyi szükség
letek mellett szem előtt kellett tartania a Szentistváni Magyarország 
szempontjait is. Az 1867 június 28-án tartott képviselőházi nagy beszé
dében a közelmúlt mulasztásaira rámutatva elsősorban a vasútépítés 
nagy gazdasági jelentőségét emelte ki. Javaslatára elfogadták az új 
vasúti törvényt és az építés ütemét tovább fokozták. Ugyancsak 
Mikó támogatja a tervezett Budapest—Szabadka—Szeged-i csatorna 
tervét is. A vasútvonalak kijelölése körüli parlamenti vitákban 
tárgyilagosan válaszol és a gazdasági szempontokon kívül mindig a 
műszakiakat veszi tekintetbe. Erdélyi részről Berzenczey László foglalt 
élesen állást ellene 1868. május 16-án a tervezett erdélyi vasútvonallal 
(Kolozsvár—Szeben) szemben. Berzenczey ellenzéki magatartását a 
következő érvekkel indokolta : «Méltáztatnak tudni, hogy a bécsi «Fehér 
lónál» határozták el, hogy a gőzparipa ne Kolozsvár városa, hanem 
Szeben felé nyargaljon». «Mi eddig azt hittük, — mondotta Berzenczey — 
hogyha felépül a kolozsvári vasút, lehetetlen, hogy az a Székelyföldet 
ne érintse. A Székelyföld Erdélynek legtisztább magyar részét teszi», 
ezért azt mellőzni nem szabad. Végül azt javasolta, hogy a belső erdélyi 
vonalat Marosvásárhelyen át vezessék. «Ezt kívánja a gazdasági és nem
zeti érdek egyaránt». Mikó válaszában ismét a műszaki szempontok 
fontosságát hangoztatta és a végleges döntést attól tette függővé.

Minisztersége alatt kerül Erdély Magyarországgal és elsősorban az 
ország fővárosával közvetlen kapcsolatba. Az itt-ott elkövetett hibák 
sem tulajdoníthatók neki. A széthúzás, az egyéni és pártérdekek hozták 
azokat létre, de nagy általánosságban a Mikó minisztersége alatt létre
jött vasúthálózat megfelelt az ország akkori tényleges szükségleteinek.

Mikó mint Erdély tulajdonképpeni minisztere számtalan fontos
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erdélyi problémát oldott meg, tanácsait minisztertársai legtöbbször 
vita nélkül fogadták el, tették magukévá. A Deák Ferenccel és Eötvös 
Józseffel való barátsága és bölcs politikai mérséklete révén sok ellentétet 
sikerült az anyaország és Erdély között elsimítania. Parlamenti munkás
ságáról időnként beszámolt kerülete, Kolozsvár polgárainak. Ezek a 
beszámolók mindig elvi síkon mozogtak és mentesek voltak úgy a párt- 
politikai beállítástól, mint a dicsekvő érdemszerzéstől. Ezekben is mint 
minden megnyilatkozásában, az örök magyar problémák síkjáról szem
léli a mát, az elért eredmények hangoztatása mellett sohase feledkezik 
el a mulasztásokról és a nemzet jövőjét fenyegető veszedelmekről. 
A Kolozsvári Közlöny 1867 június i-én írt beszámolója különösen 
mély értelmű visszatekintés és figyelmeztetés. «Sötét felhők boríták a 
közelebb lefolyt években hazánk egét — mondotta Mikó — de hála 
az égnek, az új életre ébredt magyar alkotmány napja szétűzé azokat, 
s 18 hosszú év sanyarú szenvedései már csak emlékeinket bántják és 
küszöbén vagyunk annak, hogy az alkotmányosan kormányzott Magyar- 
ország törvényes szabadsága s anyagi jóléte gyarapítása felett önmaga 
rendelkezzék.» Boldog, hogy Erdély fővárosa : Kolozsvár képviselője
ként dolgozhatott Erdély és szeretett városa jövőjéért. Ha majd politikai 
pályafutásomat befejezem,—írja Mikó —akkor vissza fogok térni oda, hol 
életem legszebb kora lefolyt s hová annyi felejthetetlen édes emlék köt, 
s majd önök között, ha eljött az idő, midőn szemeim elhomályosulnak s 
szívemben a vér hűlni kezd, ha önöket boldogan hagyhatom».

1868 dec. n - i  beszámolójában (megjelent a Kolozsvári Közlöny
ben 1869 jan. 2-i számában) Nagy Péterrel együtt mond köszönetét 
Kolozsvár választóinak. «Ha a múlttal összehasonlítjuk a jelenleg 
évet, — írta Mikó — bevallhatjuk, hogy többet nyertünk, mint amennyit 
a nehéz viszonyok mostohasága, a helyzet veszélyessége miatt, egy
hamar kiküzdeni remélhettünk». «Akkor egy roskadozó birodalom súlya 
alatt nyögő ágacska valánk elszakítva az anyaország kebeléről. Ősi 
alkotmányunk, jogaink, szabadságunk eljátszottaknak valának ki
kiáltva, helyükbe ránkerőszakolva egy idegenszerű alkotmány, melyen 
a cégérül kifüggesztett egyenlőjogúság, anyanyelvűnkre fordítva egyenlő 
szolgaságot jelentett.» «Most nem külön ország, hanem egy nevezetes 
részei vagyunk az alkotmányos és nagy Magyarországnak.» Annak ide
jén «különszakítva gyengék, a hatalmi és önkényáramlatnak martalékul 
valának dobva, most mint szerves részei a nagy egésznek, ő vele és általa 
erősek leszünk».

Beszámolója hitvallás Erdély és Magyarország uniója, örök időkre 
szóló testvéri közössége, egymásrautaltsága mellett. Ez a kiegyezés 
«szabadította ki nemzetünket a sérelmi politika taposómalmából, mely
ben minden erőnket, időnket felemésztve, saját kifejlődésünk elősegí
tésére semmi sem maradt». De a jövő csak úgy lesz számunkra biztos 
és veszélyektől mentes, ha a «százados mulasztásokat» minden erőnket 
kifejtve, gyorsan és lelkiismeretesen pótolni tudjuk. A «szabadsággal és 
a jóléttel» azonban élni tudni is kell.

Mikó az «országgyűlés többségét alkotó» politikai irányzat híve. 
Ennek az iránynak szerinte jelszava, alapeszméje «a magyar állam
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önállása, béke kinn és benn az egyén lehető legnagyobb szabadságával». 
«A béke bérét a társországokkal való kiegyezkedés, Erdély szorosabb 
egyesülése és a hazában lakó minden nemzetiségek jogos igényeit kielé
gítő törvények által» biztosította a kormányzat. «Elmentünk a legszélső 
határig, — mondotta Mikó — melyen túl Magyarország nem maradha
tott volna többé Magyarország, és e kérdésben az országgyűlés minden 
pártjai egyet értettek». Az eljövendő korszak azonban Mikó szerint nem 
lesz mentes minden veszedelemtől, de ezeknek legyőzése és megelőzése 
tisztán nemzetünk belső ellenálló erejétől függ. Erdélynek különösen 
vigyáznia kell, hogy az ország belpolitikájában mindig a mérsékelt, a 
kiegyensúlyozó szellemet képviselje, mert a «közelmúltban Erdély érezte 
legkeservesebben a gyorsan váltakozó experimentatiók káros követke
zéseit». Hiszi, hogy Kolozsvár, mint Erdély vezetővárosa nem fog 
engedelmeskedni a «szédítő ígéretek csábításainak», amelyek csak azt 
eredményeznék, hogy a «bizonyost feláldozná a bizonytalanért». Az 
igazi és biztos alapokon nyugvó nemzeti jövőt csak lassú és kitartó 
munkával lehet Mikó szerint megalapozni és veszélytelenné tenni. 
Franklin szavait idézi mintegy figyelmeztetésként az egyre inkább 
légvárakat építő erdélyi ellenzék felé. «Ha valaki azt mondja nektek, 
hogy van mód meggazdagodni vagy bármely irányban nagyot és mara
dandót teremteni ernyedetlen, folytonos munka és igyekezet nélkül r 
ne higyjetek neki, mert nem mond igazat nektek.» «E nagy igazságot — 
mondotta Mikó — nem kell szem elől téveszteni hazánk fiainak, mert 
igazán szabadokká csak azok a nemzetek lettek, melyek sorsukat nem 
tették egy nap, egy év, vagy egy nemzedék esélyeitől függővé, hanem 
folytonos munkásság által szerzették meg és tanulták megtartani s 
becsülni a népek nagysága és szabadságának alapfeltételeihez tartozó 
tényezőket : az anyagi jólétet és szellemi műveltséget. Ellenben a min
dent egyszerre elérni törekvő nemzetek mindenüket kockajátékra 
vetve, a lehetetlen utáni küzdelmeikben vérzettek el».

Erdély és Magyarország jövője; Mikó felfogása szerint, a kiegyezésen 
áll vagy bukik. Ezért minden erejével a létrejött nagy művet dicsőíti, 
erősíti és harcol annak ellenzéke ellen. 1869. április 18-án ismét válasz
tóihoz fordul és újólag kéri a kormány politikájának támogatását. «Midőn 
önök ez alapot (a kiegyezést) védik, nemcsak az alkotmány és nemzetiség 
legfőbb biztosítékait erősítik, hanem a reformok útjait is egyengetik, 
melyektől függ szellemi és anyagi előrehaladásunk, jövőnk legbiztosabb 
záloga.» Sajnálattal állapítja meg, hogy a «közjogi viták» egyelőre hát
térbe szorították a reformokat, de hiszi, hogy a már megindult építő
munka még nagyobb lendülettel fog előretörni, mihelyt a közjogi kér
dések végleges megoldást nyernek. Reméli, hogy rövidesen a politikai 
pártok «kényszerülni fognak felhagyni a közjogi vitákkal s a reformok 
terére lépve a kérdések szerint csoportosulni s ez eredmény kivívásában» 
Erdélynek döntő szerepe kell legyen. A két éve önállóvá lett ország bajait 
taglalva, Mikó egyik legfontosabb problémának «a törvényhozó és 
végrehajtó hatalom közötti ellentétet» látta. «A szabadság és rend 
szoros kapcsolatban vannak egymással — mondotta — s egyik a másik 
nélkül tartósan fenn nem állhat.» «Az országos autonómiát» szintén
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«összhangba kell hozni a municipiumok autonómiájával, szabatosan 
körül kell írni mindkettő hatáskörét, ez utóbbiba is beoltani, szabályozni 
és biztosítani a felelősség elvét : egyszóval a szabadság és rend érdeké
ben reformálni közintézményeinket, ez mindennél sürgősebb feladat».

A Kolozsvári Közlönyben 1872 május 4-én megjelent beszámolójá
ban az elmúlt évek nehezen kivívott eredményeit sorakoztatja fel. 
«Magyarország történetében — mondotta Mikó — soha a múlt sebei 
hathatósabban nem gyógyíttattak, s a jövő több bölcsességgel nem 
biztosíttatott.» Az 1791-i országgyűlést az 1867-ivel összehasonlítva 
megállapítja, hogy az előbbi sikertelenségével szemben 1867 azért 
jelent teljes eredményt, mert «most maguknak az okoknak elhárításá
ban és új intézmények alkotásában kerestetett a gyógyszer» és «amit 
1848 megkezdett, azt 1867 végezte be». «A nemzet újra kezébe vehette 
sorsát és a törvénykezés megindíthatta az ország anyagi és szellemi 
fejlődését.» Ez a beszámolója egyszersmind búcsúja a politikai élettől. 
Bejelenti, hogy biztos ígéretet kapott a kormánytól a kolozsvári egye
tem felállítására még ebben az évben, majd a politikai élettől való 
visszavonulása alkalmából köszönetét mond Kolozsvár polgárainak. 
«Hajlott korom, hanyatló erőm és rongált egészségem miatt — mondotta 
Mikó — vissza kell vonulnom a közügyektől, melyeknek szolgálatában 
már negyvenöt évet töltöttem.» «Önök körében töltöttem ez évek leg
nagyobb részét. Együtt örvendettünk a jobb napoknak, együtt szen
vedtük át a sanyarú éveket. Engedjék önök, hogy a búcsú e megrendítő 
perceiben — midőn hazánk jövőjébe vetett hitemet kételyek is ostro
molják — nyíltan, őszintén kimondjam azt, mi aggódó lelkemen van. 
Az ellenzék a kiegyenlítés alapja, az 1867. XII. törvénycikk megváltoz
tatását tűzte ki egyik főcéljául, s úgy látszik, hogy ez irányban Erdélyt 
erős izgatás tűzhelyévé készül tenni. Álljanak önök ellen ez áramlatnak 
s ragaszkodjanak oly szilárdan az alaphoz, mint eddig. Kolozsvár jó 
példája hatni fog egész Erdélyre»; majd Deák Ferenc szavait idézi: 
«A jelen körülményeink között» csak a kiegyezés virágoztathatja fel 
Magyarországot. «Ennek az alapnak rendíthetetlennek kell maradnia, 
mert ha az alap megrendíttetik, előreláthatatlan bajok fognak bekövet
kezni, melyek az országot veszélybe dönthetik.» (Deák F. szavai.) 
«Mennyivel inkább áll ez Erdélyre — mondotta Mikó — melyet első
sorban és kétszeresen érne minden baj, s mely legsúlyosabban érezne 
minden kockáztató lépést». Nem szabad tehát kockára tenni «az alkot
mány, a nemzetiség s a biztos fejlődés lehetőségeit». Erdély múltjában 
nem volt «hagyományos» Mikó szerint a kockáztató politika. Nagy 
nemzeti fejedelmeink idejében a «bölcs mérséklet, az eszélyes számvetés 
és az el nem bizakodott erély volt az, ami fenntartotta hazánkat».
0. A kockáztató politikát mindig Erdély pusztulása követte, s midőn egy 

Bethlen Gábor és I. Rákóczi György bölcs mérsékletét és eszélyét 
II. Rákóczi György gondolatlan hevessége váltotta fel, Erdély oly rom
lásba hanyatlott, melyből soha ki nem épülhetett. A múltak tapaszta
lata legbiztosabb tanulsága a jövőnek.» Ezek a szavak voltak Mikó 
politikai szereplésének utolsó mondatai, ez a gondolatrendszer Mikó 
politikai öröksége. Jól látta az elért eredményeket, a jövő biztató útjait,
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de ugyanakkor észrevette a még csak csírájukban jelentkező bajok 
végzetes lehetőségeit is. Nem a külső sikereket tartotta fontosaknak, 
hanem a nemzet belső átalakulását, lelki és erkölcsi megújulását. A minő
ségi magyarság megvalósulásáért küzdött és politikai szemléletét élete 
és tettei etikai erejével támasztotta alá. Azoknak a ritka nagy magya
roknak sorába tartozott, akiknek élete és munkássága, vágyai és meg
valósult tervei között nincs ellentét, nincs semmi diszharmónia. Családi 
tragédiája késztette arra, hogy munkásságát teljesen a közéletnek szen
telje és ő ezt a feladatát egyéniségének, lelkének egész odaadásával 
hűségesen teljesítette is. A nagy erdélyi torzón maradt tudósok és kultúr - 
hősökkel szemben neki megadatott az az öröm, hogy munkája eredmé
nyét láthassa és élvezhesse. A politikai elképzeléseit is valóra váltotta 
az idő : Erdély egyesült az anyaországgal. És hogy ez az egyesülés 
aránylag símán, zökkenő nélkül történt, az az ő érdeme, kitartó és 
lankadatlan munkásságának koronája. Ő az utolsó nagy erdélyi poli
tikus, akiben a politikai számítás mindig a legmagasabb etikai elveknek 
volt alávetve. 1848-tól haláláig mindkét magyar haza őt tartotta legna
gyobb fiának. E kor egyik ismert erdélyi történésze* Ürmössy J. az 1848- 
tól 1867-ig terjedő korszakot méltán keresztelte Mikó-korának. Tompa 
Mihály Erdély Széchenyijének, a legnagyobb magyar «újjászületett» 
lelkének, a poraiból felemelkedő magyar phoenixnek nevezte. Élete 
műve teljes és töretlen, de sajnos, azok a hibák és veszélyek, amikre 
különösen élete utolsó nyolc évében gyakran rámutatott, Érdély és az 
egész magyarság életében a halála utáni évtizedekben egyre végzeteseb
ben bontakoztak ki. A sors tragédiája, hogy a kiegyezés után Mikó 
nem élt még 1—2 évtizedig, talán az átmenet, az új élet továbbfejlődése 
sokkal simább, zökkenőméntesebb lett volna. A törpe utódok évtizede
ken át hivatkoztak Erdélyben művére, de annak szelleme, igaz lényege 
előttük mindig ismeretlen, megfoghatatlan maradt. A nagy nemzeti 
összefogás és építőmunka helyett Erdély a politikai torzsalkodások 
színhelyévé vált, a Mikó által létrehozott nagy intézmények pedig az 
általa megindított átfogó programm helyett a pillanatnyi sikerek illú
zióit hajszolták. És mégis a hanyatlásnak ebben a korszakában neve és 
egyénisége élő és figyelmeztető tanúság és bizonyságtétel volt, akire a 
tisztánlátók hivatkozhattak, a nemzet igazi megújhodásáért küzdők 
zászlójukra írhattuk.

1867 nemcsak a magyarság, hanem Mikó életében is fordulópont. 
Ebben az előző idők álmait megvalósító korban Mikó eljut élete alko. 
nyához, de a lekét hevítő tűz most sem hagyja pihenni. A református 
iskolák sorsát szívén viselve a nekik adott számtalan pénz- és könyv
adományon kívül 4000 frt.-ot ad egy Kolozsvárt felállítandó egyetemi 
színvonalú papnevelő számára.

A református egyház belső megerősítését célzó munkáját Mikó a ki
egyezés után is folytatta. Nagy alapítványain kívül tevékenyen vesz részt 
az egyház belső építőmunkájában is. Figyelemmel kíséri nemcsak az er
délyi protestáns mozgalmakat, hanem a külföldről jövő áramlatokat is. 
Látja a belső széthúzáson kívül azt a veszélyt is, ami a vallási kérdések 
iránti közömbösségből fakad és ez ellen felemeli figyelmeztető szavát.
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1874 április 12-én az erdélyi ev. reí. egyházkerület közgyűlésén mondott 
elnöki megnyitójában rámutat arra az «európaszerte» fellépő mozga
lomra, mely az egyház és állam különválasztására törekszik. Ez a moz
galom — mondotta Mikó — «méltó aggodalmat szül az iránt, hogy vájjon 
azok az ellentétek, melyek e mozgalom folytán az állami és egyházi 
hatalmak között kirobbantak, nem fognak-e oly megoldásra vezetni, 
mely a mi egyházunkra is megrázólag hathat vissza. Nem mondhatni 
ugyan, hogy a veszély jelen van, de a vészély lehetőségét nem lehet 
tagadni». A protestáns egyházak érdeke tehát e veszély bekövetkezésé
nek «megelőzése» és «kivédése». Ez azonban csak úgy lehetséges, ha 
az egyház «bensőleg megerősödik». «Minden lehető magánérdeket, 
személyes érzékenvséget, egvesek iránti kedvezést vagy ellenszenvet 
mellőzve — mondotta Mikó — csupán egyházunk és iskoláink szent 
ügye kell legyen szemeink előtt.»

Az 1875 május 23-án tartott egyházi közgyűlési megnyitójában 
ugyanezen veszélyre rámutatva kifejti, hogy a negatív védekezés egy
magában nem elégséges. «Minden veszélyes mozgalom forradalomba 
torkollik, ha az ellene való harc pusztán annak tagadásából indul ki.» 
«Javítani, jóvátenni, újítani kell.» A «közösségi munka» építő akarata 
viheti csak előre a «magárahagyott», pusztán «saját erejére» támasz
kodó magyar protestántizmust. «Ma inkább, mint valaha látok veszélyt 
fenyegetni, annal nagyobb veszélyt, mert nem kívülről támad, hanem 
saját kebelünkből.» Be kell bizonjdtanunk : «Hogy az önálló kormányzat 
a társadalmi szabadság alapköve és legfontosabb létfeltétele ; való
sággal bírja azt a tulajdonságot, melyet az ősi hitrege Heracles nyiláról 
mesélt : maga gyógyítja meg azon sebeket, melyeket okozott». (Erdélyi 
Prot. Közi. 1875. 21. sz.

A kolozsvári egyetem felállításában is oroszlánrésze van, neki és 
az általa létrehozott Múzeum Egyesületnek köszönhető, hogy Erdély 
fővárosa egyetemet kap. A Múzeum Egyesület munkásságát Mikó össze
köti az egyetem munkájával és a kettő között létrejött szerződéstől 
a tudományos élet megújulását várja. A megváltozott idők bajait 
Mikó éles szeme szintén észreveszi. 1873-ban az egyesület közgyűlé
sén tartott beszédéből már kiérződik aggódó hangja. Nagy bajnak 
tartja, hogy az egyesület új és régi tagjai közötti kapcsolat nem elég 
szerves 1874.-i megnyitójában hangot ad ennek a gondolatnak, szo
morúan sóhajt fel, hogy ma-holnap már alig lesz, aki az egyesület 
hőskorának élő tanúja volna. De kételkedéseit az öregkor boldog derű
látása oszlatja el és az utolsó beszédben, melyet 1875-ben tartott, ismét 
áldozatkészségre hívja fel a tagokat, mert kellő anyagi támogatás nélkül 
az egyesület nem tud hivatásának megfelelni. Csakis az áldozat teszi 
lehetővé, hogy az Egyesület «örökre, mint tavasz viruljon».

Ezek voltak Mikó utolsó szavai az általa annyira szeretett egyesület 
falai között. Közben Mikó élete a munka pihenést nem ismerő lázában 
elégett. Nem sokkal halála előtt távozott el az élők sorából Erdély leg
nagyobb regényírója, Kemény Zsigmond is, aki hozzá hasonlóan «mások
nak világítva önmagát emésztette el.» De halála után kettős örökséget 
hagyott maga után. Végrendeletében a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollé- 
giumnak adományozta háromévi miniszterségének és képviselőségének
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egész jövedelmét : 120.000 forintot. De ha a végrendeletében és életében 
tett kisebb-nagyobb adományait összeszámítanánk, bizonyára az utolsó 
századok művelődéstörténetében hozzá hasonló neínes adakozót keveset 
találnánk. Mikó Imre 1876. szept. 16.-án bekövetkezett halálával kihalt a 
Mikó-család, de szellemi öröksége : az általa megvalósított intézmények 
ma is élnek és virágoznak. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület, az Erdélyi 
Múzeum Egyesület az elmúlt kisebbségi életünknek két legnagyobb és 
legfontosabb intézménye volt, az ő közöttünk tovább élt és testet öltött 
szelleme. Élete, jelleme és tanításai nemcsak e két egyesületnek 
szolgálnak állandó útmutatásul, de ihletforrásai a mindenkori erdélyi 
magyar művelődési mozgalmaknak. Míg korának két nagy erdélyi kul- 
túrhőse : Körösi Csorna Sándor az őshazát kereste Ázsiában, Bölöni 
Farkas Sándor pedig Amerikába menve, onnan visszajőve, a kor leg- 
haladottabb eszméit próbálta sikertelenül átültetni Erdélybe, addig ő 
itthon maradt és az erdélyi föld és történelem Íratlan könyveiben elme
rülve meglátta az egyedüli helyes utat, amelynek irányát a föld, a hegyek, 
az emberek és a régi hagyományok mutatják. Évtizedek nehéz munkájá
val építi fel az erdélyi magyarság intézményeit és ezek az intézmények 
azért maradtak olyan tartósak és marandóak, mert tégláit Mikó lelke 
és hite forrasztotta acélnál is időtállóbbakká. A mi feladatunk csupán 
az, hogy ezek az intézmények és közöttük elsősorban az Erdélyi Múzeum 
Egylet továbbra is fennmaradjanak és nemcsak Erdély, de az egész 
magyarság érdekében tovább folytassák építő munkájukat.

De Mikó szellemi öröksége nemcsak felemelő biztatás, hanem állandó 
figyelmeztetés is az erdélyi magyar élet visszatérő hibáira, a sorsunkat 
fenyegető veszélyekre. Az elmúlt kisebbségi élet erkölcsi megtisztulása 
nagyban hasonlít az 1867-et megelőző két évtized erdélyi magyar építő
munkájára, de az egyesülés után az «erdélyi lélek» nem egy bomlási 
tünete viszont az 1867 utáni idők hibáira emlékeztet. Mintha a múlt 
ismétlődne meg újra. A szerencsés történeti fordulat sem akkor, sem most 
nem a már nehezen megszerzett etikai alapokon való felemelkedés útjára 
terelte az erdélyi magyarságot, hanem a problémák és dolgok könnyebb, 
felszínesebb megoldására. A külsőségek, a mélységeket és veszélyeket 
nem látó életszemlélet háttérbe látszanak szorítani azt az Erdély- 
szemléletet, amelynek lényege az egész magyarság minőségi átalakítása 
és a lassú, de kitartó munka útján történő erkölcsi felemelkedés. Hisszük, 
hogy az átmenettel járó káros tünetek múló jelenségek csupán és a mai 
Erdély magyarsága a közös nagy nemzeti problémák, az örök magyarság 
útján haladva Mikó Imre, Erdélyi Széchenyijének szellemében és az 
elmúlt két évtized erdélyi irodalmának lelkiségében, a mélyebb magyar
ságban fogja továbbfolytatni történeti szerepvállalása nehéz, de fel- 
emelő feladatát! Jmcsó EUmér_
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ERDÉLYI JÁNOS.

«Philosophie ist eigentlich Heimweh, der Trieb überall zu Hause 
zu sein» — írja valahol Novalis, s ez az egyetlen mondat megvilágítja 
a német romantika s a vele párhuzamosan futó ideálizmus minden 
törekvését, legmélyebb értelmét. Valóban, eszköz volt számukra a 
filozófia, mint minden otthont-vesztett lélek számára, az egyetlen, 
bűvös varázsszer, melynek birtokában a transcendentális haza talán 
mégegyszer föllelhető. Az utat azonban csaknem mindegyikök másfelé 
vette, s a legtöbbjük végére sem jutott, sokan kidőltek, sokan pedig 
másfelé menekültek, a vallásba, vagy megállották, mint Schelling, a 
vallás és filozófia határán, sem ide, sem oda nem tartozva igazán. Az út 
veszélyes volt, akadályokkal, titkos szakadékokkal teli, mélységekkel, 
honnan ha alászédült, többé fel nem kapaszkodhatott senki sem ; — a 
szellem Odisszeája volt ez, bár az áhított végcélt, a transcendentális 
otthont csak egy érte el a sok Odisszeusz közül, Hegel. Ami a többiek
ben merész kísérlet, önkéntes feladatvállalás, s aztán csak kalandos 
tévelygés, benne célhozértség és megnyugvás, lezárása és megsemmisí
tése minden korábbi sikertelenségnek. S aki otthonát föllelte, az otthon 
van mindenütt! Az élet, ha eddig csak töredékeit adta, most egészét 
ajándékozza oda, s még annál is többet, az egésznek értelmét ; a dolgok, 
ha eddig csak álarcban mutatkoztak, lényegükben megismerhetetlenül, 
most levetik azt, s az értelem fénye hatja át őket — és nem lesz többé 
különbség a dolgok értelme és a bennem lévő értelem között. . .  Boldog 
és szerencsés, aki otthonát föllelte!

S boldog és szerencsés-e az, aki otthonba születik, s többé el sem 
hagyja azt? Lehetséges-e a boldogság egy olyan hazában, amit nem mi 
találtunk meg, veszélyekkel és rémekkel küzdve, ami úgyszólván csak 
örökségképpen maradt ránk? A kérdés — így fölvetve — nem is igazi 
kérdés, hiszen a felelet benne van : ha nem vágyik el onnét, ha nem 
keres új utakat, akkor a lélek valóban otthonra talált, akkor ez az egyet
len lehetséges forma számára, s ha elindul, hogy távoli tájait fölfedezze, 
akkor nem lesz ez kalandos ismeretszerzés, hanem boldog ráismerés, — 
anamnezis, Platon szavával — arra, amit már régtől fogva, talán már 
létezés előtt is tudott. De felvetődik egy másik kérdés, s ez többé nem 
látszat csupán : lehetséges-e, hogy igazán s minden kétséget kizáróan 
értékes legyen az ilyen ember élete? Lehetséges-e, hogy az örökségnek 
úgyszólván minden változtatása nélkül jelentsen valamit, más, új 
értéket, ha kevesebbet is az öröklöttnél? Ez a felelet nem jöhet imma-
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nensen, transcendens, messzi hatalmak adják, akik a szellem transcen- 
dentális topográfiájának változását intézik. Milyen helyzetben lehet 
érték, ami máskülönben talán névtelenségre vagy feledésre ítélt, azt 
Erdélyi János életműve példázhatja.

*

I.

Félve, mint aki nem egészen biztos a dolgában, mert tudja, hogy 
állítása nem bizonyítható, s csak az irracionális érzés adhat hitelt neki, 
megemlíti Erdélyi egyik tanulmányában.1 hogy Hegel olvasgatása előtt 
is voltak már hegeli gondolatai.1 2 A rosszmájúságra mindig hajlamos 
kortárs valószínűleg csak tamáskodva fogadta ezt, pedig pontosan meg
felel a valóságnak. Erdélyit nem valami hiány intenzív átélése vitte 
Hegel felé, nem a belőle hiányzó rend és fegyelem sóvárog benne a 
dogma, a mérték, a biztonság után, amely megváltja végre a nehezen 
elviselhető káoszból, — egy határozott, pozitív vonzalom ez, a szellemi 
rokonság gravitációja természetes nyugvópontja felé. Mielőtt Hegelt 
ismerte volna, voltak már hegeli gondolatai Erdélyinek, benne is meg
volt a lehetőség, a biztonságra, a mértékre, ana, hogy a világot ne csak 
távoli színfoltokban, töredékes tények véletlenségében lássa, a dolgok 
ne csak fölmerüljenek s aztán eltűnjenek, nyomot sem hagyva magok 
után, hanem minden tény, minden jelenség szimptomatikus legyen, 
túlmutatva önmagán, egy rejtett és felkutatásra váró értelem felé. 
A lehetőség megvolt benne, s ha válóra válik, úgy ahogyan egymagá
ban tudja megvalósítani, bizonyos, hogy egységet teremt a maga erejé
ből is. De ez az egység aligha lehetett volna több, mint egységbe-látás, 
valami, ami nem lehetőség többé, s nem is egészen megvalósultság, 
csak félúton lebeg a kettő között, felismer bizonyos kapcsolatokat, 
a nélkül, hogy az egész szisztématikus rendben jelenne meg előtte. 
Ezt Hegel hozta meg számára, s egyedül csak ő hozhatta meg. Bizo
nyára átélte Erdélyi is azt a felujjongó boldogságot, amit a Hegel- 
tanítvány Wilhelm Vatke leveléből hallunk legtisztábban kicsengeni: 
«Oh, könnt ich dir sagen, wie selig ich b in! — írja fivérének 1830-ban — 
Alle Wissenschaften sind mir verklärt und durchsichtig ; ich weiss, 
was die Geschichte will, ich weiss, wie die Kunst sich gestaltet, wie 
Religion sich hinzaubert. Ich bewundere, da ich erkenne, und suche 
immer mehr zu erkennen, da ich bewundere». De Erdélyi Hegel gon
dolataiban a saját gondolataira ismer, óriási mértékben kivetítve egy 
csodálatos következetességgel megépített rendszerbe, ami a nyugati 
racionalizmus legnagyszerűbb kísérlete volt, hogy a valóságot a priori 
ész-elvekből, s így apodiktikus bizonyossággal vezesse le. S amennyire 
növeli az öntudatot a saját eszméink igazolása, egy más oldalról éppen 
annyira fájdalmas, hogy így elvesztettük őket ; fájdalmas ez a tudat — 
sőt talán még fájdalmasabb — akkor is, ha tisztában vagyunk a saját

1 L. A hazai bölcsészet jelene 153. 1.
2 Erdélyi és Hegel viszonyáról általában  H usztiné Révhegyi Rózsa : E. J. 

Bp. Sz. 1917.
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erőnk végtelen kisebbségével, ha tudjuk, hogy ezt az útat egymagunk 
nem tehettük volna meg soha. Reakció, ideges menekülés azonban 
távol állnak tőle, tudja, hogy hazatalált, s a felkínált otthont hálásan 
fogadja el. Erdélyinél senki sem érezte jobban a hegeli filozófia végleges
ségét és befejezettségét, s a filozófia számára jó időre nem is látott más 
feladatot, minthogy Hegelt kommentálja, fokozatosan beérje és meg
értse az előrerugaszkodott szellemet. «Hiszem és remélem, — írja — 
hogy bölcsészeti előhaladásunk legközelebbi fokozatát az ideálizmus 
megértése, elfogadása fogja képezni».

A Hegelben működő hatalmas megismerővágynak csak halvány 
mása az Erdélyié. Az ő élményképessége sokkal korlátozottabb. Hegel 
szemében a világegyetem nem olyan erős, hogy az ember végtelen 
megismerő-kedvének valahol is ellenállhatna. Az univerzum fel kell 
hogy tárja igazi gazdagságát — nem az ellentmondó látszat, hanem az 
egység, a törvény gazdagságát — az emberi szellem előtt, mert a szellem 
ereje felmérhetetlen. «Der Mensch soll sich selbst ehren und sich des 
Höchstens würdig achten. Von der Grösse und Macht des Geistes kann 
er nicht Gross genug denken». A szellem leghatalmasabb eszköze pedig 
a világ megismerésében a tudomány. A tudás és mindenfajta tudás 
egyetlen természetes útja, hogy tudománnyá legyen. A filozófia is csak 
úgy igazán filozófia, ha a tudomány formájában jelenik meg. «Daran 
mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der Wissenschaft näher 
komme, — dem Ziele, ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu 
können, und wirkliches Wissen zu seyn —ist es, was ich mir vorgesetzt» — 
írja a Phänomenologie des Geistes előszavában, és nincs egyetlen írása 
sem, miben ne erre törekedett volna. Ez a büszke tudományos éthosz 
ébreszti föl az Erdélyiben szunnyadót. A nálunk még félig megmosoly- 
gott tudósi címet vállalja, s a tudományt úgy akarja művelni, ahogyan 
a német ideálizmus tudósaitól tanulta, önmagáért, önelvűen, pusztán a 
bennerejlő idea kedvéért. Hegel, hogy a tudományt valóban tudo
mánnyá tehesse, pozitív, tiszta tudássá, egy zseniális fogással (pontosabb 
szót itt aligha lehetne találni) egyszeriben eltűntette, mint hitte egyszer 
s mindenkorra, a megismerés minden nehézségét : — azonosította a 
valóságot a logikummal, a két külön területet egymásba csúsztatta. 
«Was vernünftig ist, das ist wirklich und was wirklich ist, das ist ver
nünftig». A fogás valóban mesteri volt, de inkább csak bűvészmutat
vány, szemfényvesztés ; sem a valóságot (mert ennek irracionális vélet
lenjeit kizárja), sem a logikát (mert ezt oda nem illő tartalommal tölti 
meg) nem szolgálja igazán s nem szolgálja így magát a tudományt sem, 
pedig Hegel szemében ez volt a legfontosabb. S ez a legfontosabb Erdélyi 
számára is, tiszta tudást akar, mert a tudományt szubstanciálisan csak 
így lehet művelni : «az, amit tudni kell, — ez ismeretelméleti alaptétele — 
egy a tudással; különben mindig rejlik a tárgyban oly belső valami, 
ami titok marad, amit nem lehet kivilágosítani».1 Kantot ezért nem 
becsüli oly sokra, nála az irracionális megismerhetetlen maradék a 
«Ding an sich» szervesen beléépült a rendszerbe, s eltávolíthatatlan

1 A hazai bölcsészet. 122. 1.
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onnan az egész szétrombolása nélkül. Különben is az ész határait mérics
kélte, pedig ezt csak úgy ismerhetni meg, ha nem vizsgálgatjuk, hanem 
élünk vele, s aztán eljutunk egy pontig, ahol nincs tovább. Hegel után 
azonban mindenki előtt nyilvánvaló az ész végtelen ereje, s ez biztosítja a 
tudomány valóban tudomány voltát, —Az abszolút racionális tudomány 
paradoxona, a mögötte meghúzódó irracionális tudomány-élmény, az 
a vágy, hogy az irracionális életet racionális megoldottsággá alakítsa, 
kapcsolja oly szorosan Erdélyit Hegelhez.

A másik alapvető pont, ahol Hegel szemléletmódjában a magáéra 
ismerhetett Erdélyi — természetesen egy számára soha el nem érhető 
fogalmi tisztázottságban — : a historizmus. Az európai filozófia az 
újkorban a természettudományokkal állott állandó kölcsönhatásban. 
A felvilágosodás empirista-racionalista filozófiájának végső kiteljesedése 
és lezárása a kanti kritika a természettudományok lehetőségét igazolta 
a transcendentális alapok felfedésével. Kantban az ész, a tiszta ész 
reflektált önmagára. Az egyetlen lázadás e természettudományos szel
lem ellen a XVIII. század első negyedében lobban el, csaknem teljesen 
észrevétlenül, Vicoban : csak á saját teremtményeit képes megismerni 
az emberi szellem, — fordít egyet a szemléleten — csak a történelmet 
tehát, mert ez a sajátosan emberi alkotás, s nem a természetet, mely 
Isten műve, s emberi ésszel éppen ezért fel nem érhetni; amit a termé
szetről tudunk, az gyenge részesedés csupán (coscienza) az isteni bölcse- 
ségben. Utána csak a romantikusok nyitják meg ismét a történelem felé 
az utat, de ők hangsúlyozottan és szubjektív jogaikban egy pillanatig 
sem kételkedve csak önmagukat akarják megtalálni a múltban, csak 
anyagot akarnak, hogy végtelen álmaik s ábrándjaik szerint formálják 
át egy poétikus világgá, távol minden valóságtól. Álom volt számukra 
a múlt, s nem tudományos feladat. Feladattá csak Hegelben vált. 
Sokáig, a pozitivizmus idején, úgyszólván csak arról volt híres Hegel, 
hogy mit sem értett a természettudományokhoz, s egy levelében Erdélyi 
is bevallja : a matézishoz semmit nem tud. A történelem, az emberi 
alkotások világa vonzotta mindkettőjüket, de a Hegel számára még 
«feladott» problémát Erdélyi már megoldásként örökli. Hegel az első 
filozófus az európai szellemtörténetben, aki mindent a történelmi ala- 
kultságán keresztül látott, és másképp, nem is tudott volna látni. Szá
mára minden dolog azonos a történetével. Filozófiájában az eszme 
dialektikus menetének csak szükségképi átmeneti fokozata a természet, 
ugródeszka egy magasabb szintétikus egység felé, melyben, mint ön- 
magáraébredt szellem, önmagába tér vissza. A szellem, az objektív 
szellem ténye érdekli Hegelt legjobban, s itt biztosítja filozófiájának 
perennitását. Az objektív szellem, az individuumok fölött élő szellem- 
szubstancia, a történelem folyamának hordozója, ez teszi a történelmet 
történelemmé, összefüggő, megszakíthatatlan folyamattá. Története 
csak a szellemnek van, s a szellem világa történelem. «A szellemi életet 
jól, derekasan lehetetlen máskép, mint történelmi szál gyanánt felfogni»— 
írja világosan Erdélyi is. Az objektív szellem a különböző népszellemekbe 
szétosztódva jelenik meg, de ezek sohasem szakadnak el egymástól, 
hiszen egyazon világszellem nyiivánul meg bennük. S kiküszöbölődik
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itt eleve minden későbbi historizmus végső és legnagyobb veszedelme, 
a relativizmus is, mert a szellem eszmélkedésének fokai, azonosak az 
abszolút szellem önmagáraeszmélésének menetével. A megoldásnak 
azonban — mint Hegelnél minden döntő ponton — itt is súlyos ára 
van : túlkerül ezzel historizmusa az empirikus történet valóságán, 
metafizikai kategóriákba helyeződik át, s teleológikus konstrukció 
válik belőle, melynek kezdetén és végén az eszme áll. «Az eszme áll, 
mióta e’ világ, Felé a kor csak fokrúl fokra hág». (Erdélyi: A XIX. sz.)

Egy végtelenül gazdag szellem alkotása a hegeli filozófia. Egész 
életében nyugtalan ösztönök hajtották Hegelt a tudás különböző terü
letei felé, újból és újból rohamra indult, — mert hatalmas hódító had
járatok voltak ezek — hogy megismerjen mindent, ami egyáltalában 
megismerhető. Polihisztor volt, az utolsó igazán nagy polihisztor, egy 
olyan korban, melyben a tudás terjedelemben és mélységben is annyira 
megnövekedett, hogy magát a fogalmat is csak reménytelenül és le
mondóan lehetett idézni. S az ő polihisztorsága több, mint a humanista 
kiváncsiság belekotnyeleskedése a tudományokba : végtelenségvágy, a 
világegyetem birtoklásának a vágya, s ez egy tőről fakadt a romantikáé
val. Ezen a ponton érintkezik a romantikával, s ezen a ponton jut túl 
rajta, — mert a romantikát poétizmusa a kék virág felé vezető úton a 
semmibe vitte, Hegelt azonban a maga racionális tudománya eljuttatta 
a keresett transcendentális otthonba, s a végtelen ismeretvágy átalakult 
az «egésznek» ismeretévé. Ezt az «egészet» kínálhatta föl Hegel Erdélyi
nek, s ezt az «egészet» fogadta el Erdélyi jogos örökösként. A szellem 
világa tárult föl előtte megtalált törvényeivel és felfedett összefüggései
vel, melyben minden egyes pont a másikra utal, minden egyes rész az 
egész egységét idézi. Kérdést feltenni ezzel szemben nem lehetett. 
S mégis, Erdélyi megtalálta az egyetlen lehetséges kérdést, ami számára 
még megmaradt, egész életének legnagyobb és legmélyebb kérdését, ami 
csak az ő existenciális helyzetéből volt látható, és maga fogalmazta is 
meg egy helyen, Vörösmartyról írva : — «Mi vagyunk mi „magyarok“ 
a szellem világában?»

2 .

A szellemi szituáció, miből Erdélyi tudomány élménye kinőtt, éppen 
nem volt kedvező, messze távolesett mindattól, amit Hegel kaphatott 
a maga környezetétől. Erdélyinél a háttérben egy csodálatosan neki
lendült és máris sokszínűvé festődött irodalom állott, sarkalója a poli
tikának, a legnagyobb érték, amit a magyar szellem ezidőtájt alkotott 
és alkotni tudott. A tudomány azonban, s éppen a legmagasabb, filozo
fikus pontjain messze maradt a külföldtől. A hazai filozófia csak Kantot 
ismeri, s őt is jobbára csak népszerűsítő kivonatokból; Fichte és Schelling 
csaknem ismeretlenek, alig tesznek különbséget közöttük ; «haszontalan 
spekulatív filozófia» — bélyegzi meg mindkettőt Edvi Illés Pál. Hegelt — 
az «érthetetlen» és «homályos» Hegelt — emlegetni is alig volt szabad. 
A harminces években, midőn néhány Berlinben végzett protestáns 
teológus az ő nevével tér haza, s előadásaikat is tanaira építik, azonnal 
felcsattan a tiltakozás, s felkavarodik az Atheneumban és a Figyelmező-
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ben a Hegel-vita.1 A romantikus nacionalizmus egy olcsóbb változata 
a «nemzeti filozófia» gondolatában jelentkezik s ez fordul most szembe 
a magyar hegeliánusokkal. A küzdelem voltaképpen már a jelszavakon 
eldől: «berlinizmus» és «nemzeti filozófia», «idegen tudomány dagály» 
és «magyar gyakorlati gondolatrendszer» ellentétei közül a növekvő 
nemzeti öntudat nyilván csak az utóbbi mellett foglalhatott állást. 
Könnyű és olcsó győzelem volt ez. Visszhangját külföldön egy Magyar- 
ország jelenét ismertető német könyv ad ja : a magyar filozófiát egy 
naiv ábránd, mondja, és Hegel ócsárlása jelenti.

Az első Hegel-vita az antihegeliánusok győzelmével végződött, a 
másodikban a hegeliánus Erdélyi támad, s az ő dialektikája hatalmas 
fegyver, nem olyan mint elődeié volt. De az ellenfél túlságosan is könnyű 
és gyámoltalan, s Erdélyi talán meg sem írja tanulmányát, A hazai 
bölcsészet jelenéről, ha a vesztett szabadságharc árnyékában a hideg
vizes kijózanodás s a jobbak önkínzó lelkiismeret vizsgálatai ki nem 
váltják belőle múlhatatlanul. A másik ösztönzője a tudomány, s ez — 
előszavában írja — többre van becsülve könyvében a vitázó feleknél. — 
Hetényi János és Szontágh Gusztáv nemzeti vagy egyezményes filozó
fiája életrevalóság, közérthetőség és nemzeti jellemvonás hármas köve
telményét állította minden eljövendő magyar filozófia elé ; praktikus 
szempontjuk igazolásánál Amerikára is hivatkoztak már, mintegy előre 
megérezvén, hol virágzik fel majd igazában a pragmatista-utilista gon
dolkodás.1 2 Nemzetinek épp oly kevéssé mondható e filozófia, mint filo
zófiának ; egy tizedrangú német filozóf, Krug harmónia-elvére épült : 
«Ich bin tätig und suche absolute Harmonie in aller meinen Tätigkeit». 
A helyzet tragikomikuma, hogy Erdélyinek a magyar kultúra páratlanul 
felelősségteljes pillanataiban komolyan kellett vitatkoznia velük, kik a 
tárgyilagosságot a természet tárgyaiban keresték, s filozofálni másutt 
nem akartak, mint a szabad levegőn, mélységesen megvetve a poros és 
piszkos városok szobatudósait. Ők az életet akarták kiszolgálni a filo
zófiával, kézikönyvszerű tanácsadót akartak szerkeszteni gyakorlati 
célokhoz, útmutatóul. A tudománynak azonban existenciális érdeke, 
hogy távolságot növesszen, distanciát, az élet s önmaga között : ha túl
ságosan megtelítődik élettel, — meghal, mert föloldódik s végkép el
tűnik abban. Csak a távolságtartó erő óvhatja meg, s csak így szolgál
hatja az életet is igazán. Tudomány és élet, igazság és hasznosság viszo
nyát senki nem látta nálunk oly tisztán, mint Erdélyi. «Ügy látszik, — 
mondja egy helyen — hogy az igazság magában kevés arra, hogy az életet 
meghassa, és hogy az életrevalóság más valahonnan, mint az igazságtól 
jő a tudományba». Az igazság azonban önmagát kivívó eszme és így 
«életrevaló, azaz ősszerű ; s a kérdés kettessége, a tudományok igazság 
és életrevalóság általi becse felől megszűnik és egységgé magasul...»3 
A tudomány másik kritériuma a korszerűség, csak korszerű fokon

1 V. ö. Pukánszky Béla: A m agyar Hegel-vita. M inerva 1922. és ugyanő : 
Hegel és m agyar közönsége, u. o. 1932.

* Kornis Gyula: M agyar filozófusok. 35. 1.
3 V. ö. H azai bölcsészet. I I I .  fejezet.
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művelhető, mert történelmi jelenség, mert nyomrúl-nyomra kimutat
ható haladási mozzanat.1 Az ítélet, hogy valami korszerű vagy korszerűt
len gyakran kerül Erdélyi tollára, s mindannyiszor az egészen mély 
hegeli értelemben. Ha felismerjük a kor tudományának szubstanciális 
jelentőségét, akkor megmérhetni ezen, mely törekvés jelent még számára 
értéket, s melyik marad messze mögötte a jelen követelményeinek. 
Szontághék útján a bölcsészet mai fejlettségéhez képest nincs előmene
tel : az igazi ..tudományt ábrándnak vagy észficamnak tekintik ; a maguk 
retorikája viszont az újonc vitatkozók virágkorára emlékeztet; s hangos
ságuk — ha már a kezdet ilyen, milyen lesz a folytatás? — visszadöbbent 
mindenkit ; kalandszerű állítások, egy pontra vihetetlen tévedések, — 
ez Erdélyi summája a nemzeti bölcsészetről.

Szontághék számára egészen nyilvánvaló, minden kétséget kizáró 
volt, hogy lehetséges nemzeti filozófiát alkotni, egy olyan filozófiát, 
mely a nemzeti jellemet fejezné ki minden vonásában. Rövidlátó buzgal
mukban nem vették észre, hogy képtelenség megoldására vállal
koznak : az egyedit akarják mindenestől átjátszani az egyetemességbe. 
Nem vették észre, hogy nem lehet magyar filozófiáról beszélni, csak 
magyarságról és filozófiáról, s hogy a viszony két tagjának összekapcsolása 
még így is problématikus marad. Az igazi problémát most is Erdélyi látja 
meg. Alkalmas-e a magyar szellem a filozofálásra ? Van-e valami biztosíték, 
hogy eljutunk az elvont egyetemes tételekhez, amik a filozófiát teszik? 
Vagy csak ábránd ez és romantikus délibábűzés, mint aminőnek a 
nemzeti filozófia gondolata bizonyult? — ő ezt kérdezte. S e kérdésekre 
csak az empirikus valóság adhatja meg a választ : egyrészt a nyelv, 
másrészt a történelem.

Erdélyi nyelvtiszteletének gyökerei a német romantika nyelv
kultuszában keresendők. A romantikusok kezdték a nyelvben az emberi 
szellem konkrét, szinte kézzel tapintható kifejezését keresni, a gondolat 
orgánumát, amely — ily módon — nemcsak a gondolat, de az egész 
gondolkodás adekvát kifejezésre juttatója. W. v. Humboldt az «innere 
Sprachform» fogalmáról beszél, az egyes népszellemet kifejező nyelvi 
formáról, s ezt az egyedileg jellemző, népszellemet megnyilatkoztató 
nyelvet vizsgálja Erdélyi is. «Lámpás a nyelvszellem — írja szép szavak
kal. — Együtt járnak mellette a bölcs és a gyermek». Mutat ez vájjon 
valami hajlamot a bölcseletre? Ha igen, akkor a magyar lélektől nem 
idegen a filozófia! — De Erdélyi már egy pozitivista korban élt, a nyugati 
gondolkodás új irányait nézve Hegel-tisztelete sem időszerű többé, s itt 
a nyelvészet területén is igazolnia kell eljárását, megmutatni, hogy a 
Hunfalvy Pál nyelvhasonlítása mellett egy másik nyelvészet is lehetsé
ges, az, amit idehaza Czuczor művel, s ami a nyelvnek egy filozófikusabb 
vizsgálatát jelenti. Az «elmélődő, eszményi bölcsészetre mutató» nyelv
hajlam után nem kell sokáig keresgélnie a népnyelvben. Nemcsak a 
németek lehetnek nagyra, hogy szavaik pontos bölcsészeti tartalmakat

1 U. o. «Ki a m ai nap, m in t bölcsész ak a r  m egjelenni az irodalom ban, nem 
m in t áb rándo t vagy észficamodást tek in tse  a tudom ány legutóbbi fejlődési fokát, 
m ert ez tö rtén e ti jelenség, nyom rúl-nyom ra k im u ta tha tó  haladási m ozzanat. »64. 1.
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fejeznek ki, mi sem vagyunk szegények e téren. A dialektikus ellent
mondásokat kedvelő nyelvhajlamból magyarázza, hogy az ellentétes 
jelentésű szavak, alakilag, csaknem tökéletesen egyformák ; csend és 
csendül, rend és rendül, vagy hűs és hő szavaink «köznapi létükre is 
megütik a spekulatív gondolkodás mértékét»; s megtalálni a Dasein, 
Sóséin, Anderssein-szerű szóképzéseknek magyar megfelelőjét isv a 
mibenlét, hogylét, mintlét, mivolt s voltszerű szóhasználatokban. «Úgy 
szövi be magát az ész, a nyelv szavaiba és gondolatformáiba, mikép 
gubójába a selyemér». A legnagyobb érv, az ultima ratio azonban a 
copula! Hegel fedezte föl, hogy a logikai ítélet formájához nem tartozik 
hozzá szervesen az est, vagy ist kapocs, mert az együvétartozó fogalma
kat e nélkül is összeköti az elme. Az ítélet magyar alakjában azonban — 
látja meg Erdélyi — nincs copula : ez tehát az igazán bölcsészi! A hozzá
fűzött kommentár kissé naivan hangzik, látszik, hogy a meglátás öröme 
hajtja : «Én sohasem bírom megfogni, mikép tudott egy német bölcs, 
Hegel, ily magyarosan vagy az ősmagyar ezelőtt már századokkal oly 
hegeli módra gondolkozni».1

A megbizonyosodás másik útja a történelmi. Európaiság és magyar
ság szintézisét jelentette Erdélyi számára a nemzeti történet : nem volt 
olyan eszme mozgalom Európában, amiből a magyarság ki ne vette 
volna a részét, ezért, és csak ezért, nem hullottunk ki az «idő-rostájá
ból», mint a legtöbb elzárkózott, önmagából fejlődő, csak a saját művelt
ségét ápoló nép. A történelem felmutatja, miben áll a magyarság szel
leme, gondolat járása kezdettől mostanig. Ilyen vizsgálatra azonban 
Erdélyi idejében nem vállalkoztak már, a történelem nem volt többé 
«szellemtörténet»,1 2 ahogyan ő nevezte több ízben, az anyaghoz ragasz
kodott csak, a forrásokhoz, s nem kereste, túlságosan is félve minden 
«kalandos» vállalkozástól, a bennökrejlő értelmet. Súlyosan ítél róluk 
Erdélyi: «akik a történetet az emberi szellemen kívül keresik, vagy 
történeteikből a tudat, a gondolat életétjutudják : előbb-utóbb kiesnek 
a történetből, mindenestől, magok is». Ő a szellemet kereste, melynek 
léte egy pillanatig sem volt problématikus számára, a magyarság belső 
történetét, melyhez elsősorban az irodalom adja a vezérvilágot.3 A tör
ténelem csak idő- és térbeli megnyilatkozása volt számára a nemzet 
«alaplényegiségének», lényeg és lét találkozása egymásnak feszülő, egy
mást ellensúlyozó, segítő vagy akadályozó ritmusban. Vallás, bölcsészet 
és irodalom, mert mélyebbről jönnek, tisztábban fejezik ki a szellemet, 
mint a «polgári történet» külső erőviszonyoktól jobban megszabott 
alakulása. Ezért akarja most a magyarság bölcsészetét megismerni, 
«öt, hat század beszélhet nálunk a bölcsészetről, s amit ők beszélnek, 
az lesz a magyarság szelleme s bölcsészeié okvetlenül». Pedig Erdélyi 
túljutott a romantika minden illúzióján, a múlt nem okvetlenül fényes 
és különös színekben csillámló álomvilág, nem a nemzeti dicsőség homály

1 u - 39- 1.
2 A Pályák  és Pálm ákban például : «És ha nézzük : a költészetnek, m elyik 

fa ja  keletkezik a sokaságból, akkor a drám át sem fogjuk szellem történetileg, vagy 
a nem zet pszichológiája szerin t ig a z o lh a tn i...  stb.» 204. 1.

3 V. ö. A hazai bölcsészet. X V I. f.
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tálán ragyogása. Tudja, ha valóban reálisan tárjuk fel, illúzió-rombolás 
éppen úgy lehet, de a tény : — igazság, s ha kényelmetlen, akkor is. 
És még egy okot mond, s ezt talán utódai helyett is elmondotta : szeret
nünk kell múltúnkat, ha parlag is, mert a miénk! «Alapos reményeim 
vannak hozzá, hogy bárminő parlag is a mi régi tudományosságunk 
mezeje, — mégis csak a mienk az — nem egy búvárkodó elmének fogja, 
éppen ezért, maga felé ragadni szeretetét». Későbbi éveiben maga lát 
neki, hogy felszántsa ezt a parlagot, megtalálja a tudományba objekti- 
válódott magyar szellemet. A magyar filozófia történetét akarta meg
írni; az elkészült rész feltárja historizmusának paradoxiáját, nem volt 
igazán erős és mély a benne működő történelmi érzék, sokszor csak 
felületet lát, s nem az adatok igazi jelentését. Csak a XVII. századig 
jutott el munkájával, meghalt, mielőtt befejezte volna.

Magyarság és filozófia! A kapcsolás jogosságát vizsgálatokkal 
próbálta igazolni Erdélyi, úgy, ahogyan egyedül lehetséges a tudomány
ban. Nem volt más célja, ezt vallja könyvében, mint Isten segítsé
gével legalább egy vonallal mélyebbé tenni a hazai gondolkodást, túl
jutni a népszerű okoskodásokon, az útszéli filozófálgatáson, abbahagyni 
az örökös jogi szőrszálhasogatásokat, hogy egyszer, végre könnyűnek 
találja a magyar szellem, a tudományos gondolkodás fejtörő munkáját 
is. S egyetlenegyszer, amikor erről beszél, felcsattan a hangja, s a fel
forrósodott stílus lesz árulója egy élet nagy szenvedélyének : «Nem, a 
magyar népet ne féltsük, ne kíméljük. Vas a feje, ki egy magyar ügyvéd
nél több adatot megbír és boszorkány, aki találékonyabb. Az ilyen népet 
kár kímélni; sőt, ha lehetséges, erővel is neki kell verni a gondolkodás
nak, mint nyájat az úsztatónak, hogy ne csak disztingváljon mindig, 
hanem spekuláljon is».1 Nemzeti hiúság, büszkeség, a vágy, hogy telje
sebbé tegyük a magyar szellemet a filozófiával, a nélkül azonban, hogy 
belsőleg közünk lenne hozzá, — szóval: mindaz,ami az egyezményesek
ben lappang, — tovatűnik innen, csak az élmény, a magyarság és tudo
mány élménye marad meg Erdélyiben, egyforma tisztasággal és egy
forma intenzitással.

3-
Fiatalabb korában is a magyar szellemet kereste, az «alaplényegi- 

séget» próbálta megtalálni, de olyan területen, amely — maga is 
csaknem ily élesen fogalmazta meg — kívül esik a történelmen, ponto
sabban megelőzi azt, s később is alatta marad, mert a műveltségi, a 
fejlődési viszonyok mind összébb és összébb szorítják, s így érintetlen 
marad kultúrától, társadalomtól egyaránt : — a népköltészetet, a nép 
szellemének konkrét megnyilvánulását kutatta. Származás, korszellem, 
irodalmi indulás egyaránt ide vezették, de a szempontok itt is túlemel
kednek a kortársak naivabb nézetein, pontosan illeszkednek belé az 
életműbe s abból kapnak igazi értelmet, jelentőséget. A közvetlen 
indítást az európaszerte lábrakapott népköltészet divattól, elméletileg

1 U. o. 42. 1.
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pedig Herdertől1 kapta. Tekintélyes hagyomány folytatója itthon is, 
nem elszigetelt jelenség, mint a tudományos filozófiára irányuló törek
vésében.

A népköltészet — ez Erdélyi elmélete1 2 — hajdan összeségét jelen
tette minden szellemi megnyilatkozásnak ; a történetet és literatúrát 
megelőző kor terméke, amikor a «státusélet még mélyen nyugovék a 
családéletben», a nép pedig «örök tulajdonul egy alaphangot nyert, 
mely az egész tömegen, mint húron végigrezeg ; egy alapérzést, mely
ben az egyesek összetalálkoznak». Ez a történelemelőttiség, a törté
nelmi alakulás ezer útj ától és szövedékétől való érintetlenség teszik 
értékesebbé minden történelmi vizsgálódásnál a népköltészetet a magyar 
szellem kutatója számára ; a szellem-szubstancia itt még tisztán fogható 
meg — egy vallásos fogalmi kört használva, Erdélyihez ez mindig közel 
áll — úgy, ahogyan az Isten formáló kezéből kikerült, a kegyelem 
állapotában, s nem a bűnbeesés után. Egyetlen terület ez, ahol követ
kezetes historizmusát föladja, s ahol éppen ezért nagyobb veszélyek 
lesik, s több az alkalma a tévedésre, mint bárhol másutt.

A népköltészetet különválasztja Erdélyi a természeti népek költésze
tétől, ez utóbbi alantasabb költészet, mocskos és szennyes versek, kópék 
és betyárok nyelvén. A fölső határt nehezebb meghúzni: könnyen össze
keveredhetik a népköltészet a nemzetivel, mert ez utóbbi is a népi kedély
élet kifolyása. A hegeli Rechtsphilosophie kategóriái könnyítik meg a 
szétkülönítést. A nép, a maga egyedi valóságában az egyetemes emberi
ségből szakadt ki, ehhez tehát közelebb is maradt mindig ; a nemzeti, 
a történelemmel bíró nép további individuáción megy keresztül, ezért 
lesz költészete időszerinti, korhoz kötött, alkalmi megnyilvánulás, a kor 
lelkét betöltő nézetek és vágyak kifejezője. A népköltészet történelmen, s 
így időnkívüli képződmény, ezért az emberi életnek úgyszólván őstényeit 
énekli, «mindig a tisztánemberi felé irányul, világát a családéletben leli 
föl, melynek viszonyai az egész földön ugyanazok». így adódik azután, 
hogy a legtöbb népköltészetben közös tárgyakra akadunk. Erdélyi is 
azon három esztétikai tárgykört leli fel a magyar népköltészetben, 
mint Herder a németben : a hit, szerelem és hősiesség eszméit. A nép- 
költészet azonban, noha közeláll az egyetemeshez, mégsem az elvont 
emberinek, hanem egy nép szellemének kifejezője, a gondolatvilágának 
s világnézetének, amire az éghajlat és az életmód hatott alakítólag. 
Minden bennefoglalt adat egy-egy tény, akár erkölcsre, akár ízlésre 
vonatkozó, a nép lelkének más-más oldalát mutatja. S Erdélyi gondol 
is egy néplélektanra («a magyar nép lélektudományára»), Wundt és 
Steinthal előtt, de a gondolat csak fölvillan s aztán nem kerül elő 
többé soha, s az a kvalitatív ugrás választja el attól, hogy igazán értékes 
lehessen, ami egy ötletből tudományos programmot csinál.

De még jobban elhatárolódik az egyetemes emberitől a népköltészet 
a nyelv és a forma által. A nyelvben van a népköltészet igazi ereje, a

1 L. Pukánszky Béla: H erder hazánkban.
2 L. A N épköltészetről és a M agyar népdalok c. tan u lm án y ait ; s v. ö. 

Horváth János: A m agyar ir. népiesség 281—86. 1.
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szólásmódokban, miket szintaxis, grammatika sohasem igazolhat s le
fordítani idegen nyelvre teljességgel lehetetlen. A végtelenbenyúló 
nyelvi harcok után a nyelvről vallott felfogás ezzel ismét megszilárdul. 
A nyelv többé nem valami racionálisan alakítható, grammatikák szerint 
szabályozható holt anyag, mint volt a Bessenyeiék felvilágosodott 
nyelvszemléletében ; nem gyúrható és formálható többé az író egyéni 
kénye-kedve szerint, s nem idomítható egy előre megszabott szépség- 
ideálhoz sem, úgy, ahogyan idehaza Kazinczyék akarták. A romantika 
élettel tölt meg, átszellemít és átlelkesít mindent. Számukra a nyelv 
szervesen továbbtenyésző organizmus, a népszellem kifejezője, önmaga 
teremt az írónak normát, önmagából; bizonyos értelemben tehát ki is 
választja az írót. Bessenyei még három nyelven próbálkozott az írással, 
Erdélyi számára mi sem természetesebb, mint az, «hogy a költő csak 
egy nyelven írhat istenigazában, azon, melyet az édesanyatej szivárog
tat életerébe». Az esztétikai formálás csak a norma betöltése után jöhet, 
az írói szabadság csak e törvény figyelembevételével alkothat.

A népköltészet formái éppúgy megnyilatkozását jelentik a nép
szellemnek, mint a nyelv, de egy magasabb lét, a művészi lét síkján. 
Erdélyi a népköltészetben «esztétikai kincset» lát, s ez a kincs világot 
vet a nép ízlésére, vagy mint egyhelyt mondja, «az ízlés vérszerinti 
igazságaira». A nép és műköltészet között csak egy lényeges különbség 
van, az eredet. Nem tudni, kitől származnak a népdalok, nem tudni, 
mikor s hol írták őket, vagy magok írták-e magokat, mint Grimm 
tanítja. S ha egytől is kerültek ki, a szájról-szájra adásban még csiszo
lódnak, szebbé, jobbá, vagy ellenkezőleg. Úgy látszik, ez utóbbi nézetben 
hisz Erdélyi is és ezzel lényegében túl is jutott a romantika népdal
misztifikációján s reálisan veszi számba az eredetet. S éppoly reálisan 
a formai jellemvonásokat is : a dallamot (ez mindenkor együttgondo
landó a népdallal), a ritmust és azt, hogy minden népnek megvan az 
egyénileg jellemző formakészlete, akár kölcsönzött, akár eredendően 
sajátja.

A népköltészetben a magyar «alaplényegiség» esztétikai megnyilat
kozását kereste Erdélyi, hogy a megtalált «kincset» azután az új magyar 
műköltészet is asszimilálja. Egyrészről a nyelvben, s az objektív költői 
formákban, másrészről a történetből kinnrekedt népben a műköltő 
még mindig tisztán megőrizve kaphatta mindazt, ami specifikusan 
magyar az ízlés területén,— ezért akarta, hogy a műköltészet a népi 
elemet fölvegye magába, hogy annak képére és hasonlatosságára ala
kuljon. «Tanulni a népet, az életet, beállani a tengerbe, mint Jézus, 
midőn a lélek kegyelmét venné a Jordánba, ez a mai költő hivatása, 
nemes kötelessége» — írta már egészen fiatalon, a népköltészetről szóló 
tanulmányában. De csak a szellemet akarta, nem többet és nem mást! 
Ami tárgyi kellék, ha szellem nem jár együtt vele, azt Erdélyi mereven 
elutasította. Munkásságának termőbb felében, a szabadságharc után, 
ő az első, aki szót emel a népieskedők ellen, mert amit adnak, az ő sza
vával, nem több, puszta «kelmeiségnél». Tájszavak és tájnyelvi kifeje
zések halmozása, népszokások felsorolása, «halmaza mindazon tulajdo
noknak, melyek a dologhoz tartoznak ugyan, de mintegy külsőséget
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alkotnak rajta, és pedig úgy, hogy a dolog eme tulajdonok nélkül is és 
elmúlása után is marad az, ami volt».1 Szubstancia és akcidencia viszonya 
tehát, s ezt azonnal fölismeri a bölcsészileg kiművelt elme.

Ezen a ponton világosul meg most már, mit jelent Erdélyi számára 
a népköltészet és műköltészet szintézise. Benne az önmagáraébredt 
autochton nemzeti szellem uralmát látta az irodalomban, amely — a 
népköltészetben1 2 — fölismeri önmagát, s megtermi azokat a formákat, 
mik összebékülnek a mai korral, a történelemmel bíró nép, a nemzet 
létének reális adottságaival és követelményeivel. Ebben az értelemben 
mondja, újabb irodalmunkról készített mérlegében, a Pályák és Pálmák
ban, hogy «nemzeti klasszicizmust, a népköltészet feldolgozása és elsajá
títása nélkül gondolni sem lehet». S ugyanebből a szemszögből, más 
szavakkal megfogalmazva : Nem volt más Erdélyi számára a nép
szellem, az «alaplényegiség», mint a magyarság végső magatartásának, 
élmény és kifejezésmódjának kiindulópontja, a német romantika ked
venc szavával, formája. S a nemzeti klasszicizmus, az a kegyelemteljes 
állapot, melyben a forma önmagát teljesen kibontakoztatja, kiérleli, egy 
bizonyos történelmi órában, amikor a szembenálló lét, nem kényszerítő 
sötét sors többé, hanem készséges segítőtárs és lét és lényeg, forma és 
tartalom egymásbaoldódnak, egymásbaforrnak, választhatatlanul. Ez 
a szintézis esztétikai területen, a «műszellem» világában érzékelhető 
legtisztábban. Itt fedezi föl Erdélyi is, s az irodalomban létrejöttének 
a priori-ykt (teljesen reálisan) a népköltészet asszimilációjában látja.

Többet vagy mást mondani a nemzeti klasszicizmus lényegéről nem 
lehet! De ezt az első és végső szót csak a Hegel-tanítvány3 Erdélyi 
mondhatta el nálunk. Az egyetlen lehetséges kérdés után, megtalálta 
az egyetlen lehetséges feleletet is (bár a formulázás ezúttal ránk maradt) : 
érték vagyunk mi «magyarok» a szellem világában, ha a bennünk szuny- 
nyadó formát teljességébe kibomlasszuk.

Midőn mindez nyilvánvalóvá vált előtte, az idők teljessége már 
elérkezett — ezt nem látta teljes tisztasággal. Ami a valóság absztrakció
jának tűnik a mi szemünkben, az ő számára még a valóság elé tűzött 
feladatnak látszott s még megvalósítására várt. Pedig : Petőfi rövid 
életpályája már alá is hanyatlott, de műve teljes volt, klasszikus, az 
Erdélyi János értelmében, ha tovább él, csak terjedelemben növeked
hetett volna, értékben már aligha, — s élt Arany, ha egy időre — <rtúl- 
érző fájvirág» — önmagába húzódott is vissza, s ha a művészete csúcsai 
felé vivő út javarészben még előtte is állott!3

1 Népköltészet és kelmeiség. K isebb Prózái. I. k . 159. 1.
2 *A népköltészetben a nem zeti au toch thon  szellem öntörvényadó n y ila t

kozását s tő rü l fak ad t eredetiségét Ösmerjük el.» Pályák  és Pálm ák. 15. 1.
3 V. ö. mindezzel, am it P rohászka Lajos is, A Vándor és a Bujdosóban, a 

hegeli klasszika existenciális jellegéről s általában  a klasszikáról mond.
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4-
M ert érzem  a szellem hatalm át, 
Mely átfuvall kicsinyt, nagyot,
És ho lt nyom okra életet hint,
M iként szelek, virágm agot.

(E rdély i: Szép Jövendő.)

A «szellem» szót írta le talán a legtöbbször Erdélyi János, bármiről 
is szól, ez kerül minduntalan tollára. A «szellem krónikásának» nevezi 
magát, a szellem fejlődésének az útjait követi. A szellem «léptenkénti 
haladatos mozgásának a vivője» az ő szemében a költészet, a költészet 
fejezi ki legigazabban a kor ideáját, ez jön legmélyebbről, közvetlen a 
kor szívéből, ezért adja vissza annak minden remegését. Költészet és 
irodalom csaknem egyet jelentenek, csaknem szinonim szavak az ő 
szótárában, az emberi szellem legfensőbb megnyilvánulását látja ben- 
nök, minden más szellemi tevékenység ösztönzőjét. A költő és nem a 
filozóf a legnagyobb ember előtte. Egyízben Kazinczy mondását idézi : 
«nagyobb a költő mint az ember». Az isteni kegyelem birtokosa egyedül 
és igazán, mert a tudós csak toldja-foldja a mások gondolatait, a filozófus 
csak az emberi gondolat menetét keresi — a költő azonban nincs meg
osztva részek, vágyak, hajlamok szerint, ő az egésznek, a totalitásnak 
boldog birtokosa, a legtisztább s a legősibb emberség kifejezője. Minden 
a költőé, s a költő mindenkié 1

A német romantika pánpoétizmusának visszfénye az Erdélyi János 
költő tisztelete, s az ő számukra oly szent volt e szó, mint soha azelőtt; 
egyetlen méltó oltárt ismertek csak, a költészetét. Egy másik, reálisabb 
alap pedig a felgyarapodott magyar irodalom, amely nem kiszolgálta, 
hanem megindította s ösztönözte a reformkor politikai irányzatait. 
Az irodalom jelentette már egy századnegyed óta a magyar kultúra 
szubstanciáját, ez volt a mag és a gyökér, honnan a kultúra organiz
musának minden más hajtása éltető nedveit szívta. Mióta Bessenyei 
felcserélte a pennával a kardot, azóta volt ez így, s azóta, aki irodalmár, 
az a kultúra előharcosa is Magyarországon. Nem melegházi virág ez az 
irodalom, sohasem is volt az, gyökerei mélyen kapaszkodnak a nemzeti 
lét talajába. Ezért a görcsös ragaszkodás az irodalomhoz — legalább 
ehhez az egyhez — veszélyeztetett időkben, a kultusz papjai tudják, 
hogy a nemzet «őrlelkét» védik benne. A szabadságharc után az általá
nos dermedtség közepett, ez az egyetlen szakadás nélkül továbbélő 
szerv, kínlódva, keservesen; idegen cenzúrával küzdve, de mégis csak 
eleven. A cenzúráról panaszkodik Erdélyi is egy levelében, s aztán 
hozzáteszi: «Mind a mellett mozogni kell, mert ez a mozgás mind tanú
ság mellettünk, ha nem írunk, akkor végünk ; legfelsőbb helyen azonnal 
tudomásul veszik ; mint irodalmatlan nemzetet néznek bennünket, 
tehát adjuk jelét abban, miben lehet életünknek».1 2 Sokszorosan érzi, 
mintahogy az egész nemzeti klasszicizmus érezte, az irodalomra háruló 
teljes etikai felelősséget, bár úgy látta, ez a felelősség nem annyira «fel-

1 L. elsősorban V örösm arty-tanulm ánya első p on tjá t.
2 ITK . 1905. 15. k. 241. 1. P est, áp ril. 23. 1850. keltezéssel.
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adatott», mint «megadatott» az irodalomnak. Ezért volt az irodalmi az 
igazi reform Erdélyiék számára, s nem a politikai, a politika minden 
tévedése onnan jő, hogy nem várta be az irodalmat, nem hagyta magát 
vezetni annak biztos és nyugodt útjain. Az ő politikájuk voltaképpen 
nem is más, mint az irodalom eszméinek és eszményeinek átvitele az 
élet be,élet és irodalom hiánytalan egymásbaoldódása.

Ennek az irodalomnak szegődött krónikásává Erdélyi és világo
sabban senki nem látta útjait, fejlődésmenetét, mint ő, — Gyulai csak 
az értékviszonylatoknak volt pontosabb mérője. Nem kritikusnak, 
«műbölcsésznek» vallotta magát, az értékelés, az ítélet a kritikusok dolga, 
ő a megértést választotta. Műbölcseletének s irodalmi tanulmányainak 
hátterében Hegel esztétikája áll1 : egy történelmi menetűvé oldott 
esztétika, az európai filozófia egyik legszebb alkotása. A művészet az 
önmagára ébredt szellem kifejezése az anyagban, az élet köznapi való
ságának szintézise az egyetemes törvényekkel. Történetét az eszme és 
az anyag egymáshoz való viszonyának lehetséges változatai adják ; 
az első stádiumban az anyag túlteng az eszmén, s így az értelem csaknem 
kihámozhatatlan — a szimbolikus vagy Erdélyi nyelvén, a «jelvi» mű
forma ez, képviselője az építészet ; a második a klasszikus műforma, 
a remekmű stádiuma, benne idea és anyag átjárják, átitatják, egyszerre 
és egyenlőképpen alakítják egymást, mint a szobrászatban ; s a végső 
stádium a romantika, ebben az eszme nyer uralmat az anyagon — 
képírás, zene, költészet reprezentálják ezt a fokot, s bennök ismét elő
tűnik a fejlődés hármas üteme. Történelmi menetű esztétika, s mégis 
egy történelemellenes elv működik benne : a lét azonos a logikummal, 
s így az egyes állomások nem típusok, amik magukba ereszthetnék a 
valóság irracionalitását, hanem osztályfogalmak, s ezeknek életellenes 
merevségén nem segíthet a dialektikus mozgás gépies működése sem.

Erdélyi azonban, akár azért, mert kevesebb benne a konstruktív 
erő, akár pedig az empirikus valóság nagyobb tisztelete miatt, ezen a 
ponton nagyon is óvatosan követi csak Hegelt. Az ő fejlődéskategó
riája — ahogyan az egész német romantikáé — az organizmus, s a dialek
tikát csaknem végképpen elejti az irodalomtörténeti jelenségek vizsgála
tánál. «Engedni kell az elméletnek és ragaszkodni a történelmi élethez» — 
hirdeti. Az organizmussal együttjár az egység kategóriája : a jelenségeket 
nem lehet többé részenként felfogni, hanem — ha egyszer lezárt, befeje
zett múlttal állunk szemben — a magok totalitásában, egy központi 
értelemre vonatkoztatva. így minden irány, stílus, kor szükségképpen 
jön létre, egyik a másikból fejük, s mindegyiknek megvan a maga ér
telme, ha külső tények szövedéke el is rejti a be nem avatott szemek 
előtt. A műbölcsész azonban rátalál az értelemre, mert az egyetlen 
célravezető eszközzel kutat utána : a megértéssel. Tehát nem egy előre 
megállapított esztétikai értékrendszerből, «vagy éppen ethikai konfesszio- 
val», hanem önmagából és a létrehozó irányzatból kell megértenünk a 
művet. A megértés elvét egy helyen úgy fogalmazza : ha Homéroszt 
igazán érteni és élvezni akarom, az olvasás idejére göröggé kell lennem.

1 A esthetikai előtanulm ányok, és Szépészeti alapvonalak .
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A kortárs irodalomtörténet fogalmai sorra omlanak Erdélyi szemlélet- 
módja mellett. Az irodalom fejlődése immár nem korszakok egymás 
mellé üllepedése, vagy egy más képpel: ollóval felszabdalt szalag, — 
egyik korszakot sem lehet többé a másik ellen kijátszani vagy a másik
ból kizárni. «ízei, csiklói» vannak ugyan a fejlődésnek, mint minden 
organizmusnak tagozataidé «határfát» rakni az egyes korok közé Erdélyi 
szemében képtelenség. «Én elutasítok magamtól minden afféle gondol
kodási módot, — írja a Századnegyedben — mely az egymásrakövetkezé- 
sek rendit szabatja ; a költészet fajait különválasztva méltányolja ; 
egyiket egyik, másikat a másik idő számára kiköti, lefoglalja ; a köröket 
egymásból kizárja, egymással szembeállítja ; holott minden irodalmi, 
bevégzettnek látszó korszak, melyet meg tudunk különböztetni, csak az 
előbbiek gyümölcse, s az utóbbiak magva».1 A modern irodalomtörténet 
születik itt a hegeli esztétikából, mint ahogyan Németországban is — 
sokkal nagyobb stílusban — a Wilhelm Dilthey kezén.

Nálunk ilyen formában mindez teljességgel új volt. Toldy költésze
tünk fejlődésén, mint Erdélyi mondja, 1830 körül «csombókot» köt, 
ami ezután következik, az általános hanyatlás, s az Akadémia az álta
lános ízléselfajulást hiába igyekszik feltartóztatni. Az ifjúkor élményei 
egy életre döntőek az ízlésben, és Toldyban ez az erő működött, a hiba
forrás ismeretének korrektívuma nélkül. Erdélyi biztosan tapintja ki 
tévedésének szubjektív okát : «Ez ítéletmondás minden bizonnyal egy 
klasszikái műveltség bántódásainak kisajgása». A másik oldalon Gyulai 
Pál áll, aki éppen olyan biztonsággal teszi abszolúttá a Petőfi—Arany 
képviselte ízlésváltozatot, mint Toldy a Vörösmartyékét. A látás szabad
sága egyedül Erdélyié közöttük. Tudja, hogy a szellem csak a múlt felől 
nézve sorsszerűség, csak visszapillantva szükségszerű minden, az ered
mények befolyásolják a fejlődés irányát, de a jövő szabadság, lehetőség, 
s a szellem útja kiszámíthatatlan. Ezért nem kétséges előtte, hogy a 
magyar költészet Arany után is feljuthat újabb csúcsokra, hogy a ma
gyar szellem teremtő ereje még távolról sem merült ki.

Azért Erdélyi számára is van egy cél, egy eszme, amely mértékül 
szolgálhat az újabb magyar irodalom fejlődésének : a nemzeti klasszi
cizmus. A Toldyék klasszicizmusa idegen tőről fakadt : nemes szabályos, 
nyugodt tisztaság, harmónia ömlik végig költészetükön, valóban klasszi
cizmus, de idegenből vett. Berzsenyi, Bajza, Kölcsey, Szemere nyomán 
költészetünk megtelt görög istenekkel, római hazafisággal, alkaiosi 
mértékkel és homéri hexameterekkel; ismerjük a német ritmust és 
rímet, csak éppen a magunkét nem. Az igazi klasszicizmus — s itt 
visszakanyarodunk oda, ahol a népköltészetnél elhagytuk — csak 
nemzeti klasszicizmus lehet Erdélyi szemében. Ez «összhangzatos egésszé 
felolvasztva bírja minden elemét a költői művészetnek, mely nyelvünk
ből kifejlett, s zenei hajlamunknak megfelelő alakban, az ember és 
természetvizsgálat megfelelő készültségével, a bölcsészeti gondolatokat 
befoglaló poétái mélységgel... egy konkrét klasszikái művészetet» 
ád.2 Nem, a formák teljes fellazulásáról nem beszélhetni. Erdélyi

1 Kisebb Prózái. I I . k. 7. 1. * U. o. 22. 1.
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új formák alakulásának látja ezt a folyamatot, egy új műszellem szüle
tésének, amelyre Arany adott példát, midőn Buda haláláról írva meg
vallotta, képtelen vakmerőségnek éreznek egy Attilát szerepeltető 
eposzt «Férfiat éneklek»-kel kezdeni. S egy további ponton még jobban 
megvilágosul Erdélyi nemzeti klasszicizmusa : minden törekvés a klasszi
cizmusra, ha elvont egyetemesség kultuszában áll, s olyan világirodalmi 
egységet akar, aminő a politikában a kozmopolitizmus, csak üres egye
temesség, s értéktelen. Was ist das Allgemeine ? Das Besondere» — 
idézi Goethét, s egy más helyen tisztán és határozottan fogalmazza meg 
minden nemzeti poétika alapelvét : <A nemzetiségek azzal szolgálják az 
örök szépet, ha megőrzik és művelik, ami bennök saját és elidegenít
hetetlen adomány, hiszen a költészet realitása éppen és határozottan 
a nemzeti szellem».1 Nem állott egyedül ezzel az elvvel, a «Junges 
Deutschland» elméletírói, irodalomtörténészei ugyanezt v a l l o t t á k a  
találkozás azonban a szellem rokonmozgalmaié, s nem valami olcsó 
kölcsönzés.

Embereket és műveket nem tudott oly intenzitással látni Erdélyi, 
mint korokat és irányzatokat. Csak a felületet tapogatja végig, a költői 
alkotás mélységei, s maga az alkotásfolyamat — ő tökéletesen tudatos
nak gondolta — sohasem tárult fel előtte. A nagy távlatokhoz szokott 
szem átsiklik az egyedi valóság apró, kicsinységekben és árnyalatokban 
élő sajátosságain, «kéregkritikus» marad, aki a formánál is legföllebb 
csak a vers elvont vázát, a mértéket érzi meg. S azt sem mindig kifogás
talan : Arany Katalinjának gyönyörű jambusait rossz nyolcasoknak 
olvassa. De az ismerős hangoknál a fül valóban páratlanul érzékeny, 
az eszmét sohasem ereszti tova hallomás nélkül.

5-
A gondolat a lélek fenekén ruhátlan gyermek — írja valahol Er

délyi — nem több s nem kevesebb tünékeny álomképnél, — húst, vért, 
életet csak a szó, a nyelv, a stílus kölcsönöz neki. Hadd szóljunk hát 
gondolatai után egy szót a stíljárói is, erről a lassan hömpölygő, de 
erőssodrú folyóról, amelynek tiszta tükrében minduntalan képek csillan
nak föl, föld, ég, fa, felhő és virág tükröződik benne, s aztán újabb és 
újabb kép kerül elő ismét, de e képeket távoli és tiszta fények világítják 
meg, a szellemvilág csillagai, a fogalmak. A stílus elárulja emberét : 
a képek lefelé húznak, a földre, a fények túlságosan távolról jönnek. 
A magyar szellem a sensibilis és intelligibilis világnak még mindig 
innenső oldalán állott. A kettő közti lebegés feladat maradt Erdélyi 
után is . . .

(1942. március.) Szigeti József.

1 Pályák és Pálm ák. 29. 1.
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A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY-
(Fejezet a magyar kultusztörténetből.)

Aligha szorul bizonyításra a magyar kultusztörténet kutatásának 
fontossága, sokoldalú tanulságainak föltárása. Erre sok más mellett 
Szekfű Gyula1 mutatott rá különös nyomatékkal. A munkálatok külön
ben sok irányban, de szerteszórtan már régóta folynak. Az egyháztörté
neti, művészettörténeti, néprajzi kutatás már eddig is figyelemreméltó 
részleteredményeket tud fölmutatni, mégis azt kell mondanunk, hogy a 
sui generis vizsgálódás, a kérdésben rejlő gazdag, sokoldalú vonatkozá
sok tisztázása még a jövőnek lesz feladata.

Mi jelen tanulmányunkban egyik nagyhatású Mária-kultusz hazai 
sorsát1 2 szeretnénk megrajzolni. A Napbaöltözött Asszonyról (Mulier 
amicta Sole) lesz szó, amelynek ikonográfiáját mindnyájan ismerjük, de 
eredetéről, szerepéről teljesen tájékozatlanok vagyunk. Amennyire a 
kérdés jelenlegi állapotában már lehetséges, iparkodunk tisztázni a 
Napbaöltözött Asszony tiszteletének eredetét, elterjedésének okait és 
körülményeit, nevezetesen az ábrázolás szellemtörténeti, kultuszföld
rajzi és vallásos néprajzi hatásait és összefüggéseit. Tisztában vagyunk 
tanulmányunk hiányaival, de jórészükről nem tehetünk : az előmunkála
tok egyenetlensége, a háborúnak az utazásban, külföldi könyvbeszer
zésben mutatkozó nehézségei sok részlet kidolgozásában akadályoztak 
meg bennünket. Mégis úgy érezzük, hogy nem végeztünk egészen haszon
talan munkát : elvi és módszertani szempontjaink a további kutatásra 
is gyümölcsözőleg hathatnak.

*

A Napbaöltözött Assszony-elnevezés történelmileg kialakult név 
hiányában tőlünk származik. Különösen középkori magyar franciskánus 
kolostorokban és franciskánus ihletésű tájak templomaiban található

1 S z e k fű  Gyula program m értekezése. R e g n u m . E gyháztö rténe ti Évkönyv. 
I  : 3. skk.

2 A m agyar M ária-tiszteletre nézve még m indig alapvető  és nélkülözhetetlen 
B a lo g h , A ugustus F lorianus : B e a tis s im a  V irg o  M a r ia  M a te r  D e i  q u a  R e g in a  e t  
P a tr o n a  H u n g a r ia ru m .  Agriae, 1872. Az ú jabb m unkálatok  közül em lítést érdemel 
R e lk o v ic  Néda : P a tr o n a  H u n g á r iá é . K atholikus Szemle 1921 : 265. skk. N a g y fa lu s y  
Lajos S. R e g n u m  M a r ia n u m  1038— 1938. Budapest, 1938. N é m e th  László; 
A R e g n u m  M a r ia n u m  á lla m e szm e . Regnum , 1940— 41. 223. skk. K itű zö tt té te lünk 
ről azonban egyikben sem esik szó. Egyébként a  Regnum  M arianum -gondolatnak, 
a m agyar M ária-kultuszok szellem történetének a m ai igényekhez m éltó feldolgo
zása annyi érdemes kísérlet m ellett is a jövő feladata lesz.
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egy sajátos Mária-ábrázolás, amely a legnagyobb hatású Mária-kultuszok 
egyikét jelképezi, egyben a középkor végének forrongó világát, az 
obszervdns szellemben való franciskánus újjászületést idézi föl előttünk.

Az obszervancia 1 egyebek mellett nagyszerű feladatra vállalkozik : 
a renaissance világérzését akarja megkeresztelni. Ez a megszentelő 
törekvés az egyházi életen belül egyfelől új kultuszok terjesztésében, 
időszerű vallásos problémák és igények kielégítésében, a vallásos érzület 
és élmény fölfrissítésében nyilatkozik meg. Ilyenek Jézus szent nevének 
tisztelete,3 a Szent Család, Szent Anna, Szent József kultusza,3 valamint a 
Szeplőtelen Fogantatás4 elszánt védelmezése és tiszteletének terjesztése. 
Ez utóbbinak szimbolikus ábrázolása a Napbaöltözött Asszony.

Az obszervancia azonban másfelől a megszentelés igényét ki akarja

1 Az obszervanciára nézve v. ö. többek k ö z ö t t : G e m elli Á goston : A  f r a n c is -  
k á n iz m u s .  B udapest, 1933. 120 skk. ; K a r á c s o n y i  Já n o s : S z e n t  F e re n c  re n d jé n e k  
tö rtén e te  M a g y a ro r szá g o n  i j n - i g .  I— II. Budapest, 1922— 1924. Passim . ; K a r d o s  
T ib o r: A  la ik u s  m ozg a lo m  m a g y a r  b ib liá ja . M inerva 1931. B ö lc sk e y  Ö d ö n : C a p i
s tra n d i S z e n t J á n o s  élete és k o ra . I— III .  Székesfehérvár, 1922— 24. Passim , főleg I. 
79— 90.; K o l ta y — K a s tn e r  Tenő : A  J ó k a i-k ó d ex  és a z  o b se rv a n s k ó d e x iro d a lo m .
EPhK. 1932—33-

* Jézus nevének tiszte lete  Szent Pálban  gyökerezik : J é z u s  n evére  m in d e n  
té rd  m e g h a jo ljo n , a  m en n y e ie k é , a  fö ld ie k é  é s  a  fö ld a la t t ia k é  (Phil. 2. 10. E nnek  az 
aposto li tanácsnak  csökevénye, hogy a  buzgóbb kato likusok  Jézus nevének halla
tá ra  fejüket m a is m eghajtják.) A középkorban is, főleg C lairvauxi Szent B ernát- 
n á l fö lbukkan a  Szent Név tiszte lete . Igazában  azonban a franciskánizm us virá- 
g o z ta tja  fel. A Szeráfi R endalapító  végrendeletében m eghagyta, hogy még azokat 
a  p ap írdarabkáka t is összegyüjtsék és tiszte letben  ta rtsák , am elyeken Jézus neve 
van. E nnek a m isztikus-m ágikus névkultusznak új lendületet ad  az obszervancia 
egyik vezéralakja, S ie n a i  S z e n t B e rn a r d in ,  ak i a  tisz te le tnek  új fo rm áját ta lá lja  
ki. P rédikációi végén tá b lá t m u ta t föl, am elyen Jézus nevének görögbetűs röv id í
té sé t ( Y H S ,  később a Y h e s u s  H o m in u m  S a lv a to r  je len tést o lvasták  k i belőle) 
leh e te tt lá tn i. Jézus Szent Nevének fölidézésével, ábrázolásával és kultuszával 
Szent B ernard in  és nyom ában az egész obszerváns mozgalom az E gyházat fenye
gető veszedelmeket (huszitizmus, bogomilizmus, török) ak a rja  megszégyeníteni, 
m in tegy  exorcizálni. íg y  le tt az tán  Jézus nevéből az «am ulettek am ulettje».

Jézus neve m in t jelkép és jelszó középeurópai hódító ú tjá ra  K ap isztrán  Szent 
Jánossal indul el, ak i egyik török elleni buzdító  beszédében a z t m ondja, hogy 
a Lucifer és M ihály arkangyal között v ív o tt harcban a  had i jelszó Jézus vo lt és 
a zászlón Jézus neve ragyogott. «Amikor Lucifer erről g o n d o lk o d o tt: székemet 
északra teszem  és hasonló leszek a Magasságbelihez — Istennek  fia így szólt 
Mihályhoz : vedd zászlódat és szállj harcba vele és k iá ltsd  : Jézus, Jézus, Jézus! 
És a zászlón Jézus neve volt felírva. M ihály te lje s íte tte  ezt és Lucifer, s követői 
abban  a p illana tban  a pokolba hullottak.» K risztusnak IHS-szim bólum a term észe
tesen rákerü l azokra a  zászlókra, is, am elyek a la t t  N ándorfehérvárnál a  tö rök  
ellen harcolnak. Ism eretes az is, hogy a H unyadi- és K apisztrán-vezérelte sereg 
Jézus nevével ajkán  győzi le a törököt.

A d icsér te ssék  a  J é zu s  K r is z tu s - ío rm u la ,,  am ely különösen hazánkban anny ira  
kedvelt köszönési m ódja a katolikus népnek, szintén ebből a  franciskánus kul
tuszból, m ajd  egy franciskánus pápa, V. S ix tus jóváhagyásából sa rja d t k i. A Jézus- 
neve-kultuszra nézve v. ö. B a rg e llin i, P ie r o :  B e rn a r d in o  d e r  R u fe r  v o n  S ie n a .  
Freiburg, 1937. 108, 109, 114 ; B ö lc s k e y :  I. m. I I I .  74 skk. főleg 94.

3 A Szent Család, Szent Anna, Szent József ku ltuszára nézve v. ö. K l e i n 
sc h m id t, B ed a: D ie  he ilige  A n n a ,  Düsseldorf, 1930. főleg 138. sk k .;  B a r g e l l in i :  
I. m. 193. ; P á s z to r  Lajos : A  m a g y a rsá g  v a llá so s  élete a  J a g e lló k  k o rá b a n . Budapest, 
1940. 162. ; B á l in t  S ándor: N é p ü n k  ü n n e p e i. Budapest, 1938. 283.

4 S c h ü tz  A n ta l: A  k la ss z ik u s  feren ces th eo log ia . B udapest, 1927. 35.
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terjeszteni a kor eretnekségeire is. Nagy hévvel küzd a huszitizmus és 
bogomilség ellen.1 Világtörténelmi jelentőségű agitációja a pogány török 
ellen irányul, amelyet Hunyadi János neve és a déli harangszó szimbolizál 
és amely igazán európai üggyé az obszerváns vándorprédikátorok, 
elsősorban Kapisztrán Szent János érdeméből válik.1 2 Obszerváns értel
mezésben a huszita eretnekség és a török pogányság megalázásáért a 
Napbaöltözött Asszony fog közbenjárni.

A Szeplőtelen Fogantatás az obszervanciának különös szívügye. 
Franciskánus felfogás szerint Isten szuverén akaratán fordul meg, 
milyen föltételek mellett fogadja vissza kegyébe az elbukott emberi
séget. Nincs tehát kötve ahhoz a szentanzelmi dilemmához : aut poena, 
aut satisfactio. A franciskánus értelmezésben tehát az emberré lett 
Isten helyettesítő elégtevése úgy tűnik fel, mint a nagylelkű isteni meg- 
kegyelmezés sok lehetséges módjának egyike, hiszen Isten másképp is 
megkegyelmezhetett volna az emberiségnek. Az Istenember, Jézus 
Krisztus megváltó tevékenysége is csak azért megváltó hatású, mert 
Isten ilyenül elfogadja. Ebből a megfontolásból logikusan következik a 
Szeplőtelen Fogantatás tana. Ha ugyanis az eredeti bűn megbocsátása 
és eltörlésének módja tisztára Isten szuverén tetszésén fordul, akkor 
mi sem áll útjában annak a lehetőségnek, hogy Ádám valamelyik iva
déka pusztán azért szabaduljon meg, vagy maradjon ment Ádám örök
ségétől, az eredeti bűntől, mert Istennek úgy tetszik. Isten megteheti, 
hogy Krisztus érdemeire való tekintettel egy lelket létesülésekor megóv 
attól, hogy Ádám bűnöröksége reá szálljon. Természet szerint Mária 
Ádám leánya, időben azonban előbb a kegyelem gyermeke, mint a bűn
nek örököse. A Boldogságos Szüzet istenanyai méltósága az egész terem
tés középpontjába helyezi, mert Boldog Duns Scotus szerint Istennek 
az eredeti bűn bekövetkezésétől és a megtestesült Ige helyettesítő elég
tétele útján leendő megváltástól függetlenül is az volt a szándéka, hogy 
a Második Személy emberré legyen. Szűz Mária öröktől fogva ennek a 
megtestesülésnek volt szükséges eszköze.3

A Szeplőtelen Fogantatás tana elsősorban a domonkos renddel 
való vitákra szolgáltat bőséges alkalmat.4 Szembeállítja azonban a moz
galmat a bogomil és huszita eretnekséggel is, amely Szűz Mária tisztele
tét tagadásba vette.5 Az obszervancia fiatalos harci kedve, nemes impe
rializmusa azonban még ennyivel sem elégszik meg, mert a török elleni 
küzdelem égi szimbólumává is avatja az Immaculata sajátosan ábrázolt 
képét, a Napbaöltözött Asszonyt. Nem ismeretlen jelenség a szerzetes- 
rendek történetében, hogy a Boldogságos Szűznek valamelyik kiváltsá
gát, különleges ábrázolását, sajátos tiszteletét mintegy rendi jelképpé, 
védőpajzzsá avatják. így többek között a dominikánusokat az Olvasó

1 Kardos: I. m.
2 Bölcskey: I. m. passim .
3 Schütz: I. m. 36. ; Dám  Ince O. F. M .: Krisztus a világegyetem királya. 

K atolikus Szemle. 1940. 359.
4 H arsányt A ndrás: A domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt. 

Debrecen, 1938. 137.
5 Kardos: I. m. 79.
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Királynéjának, a karmelitákat a Kármelhegyi Boldogasszonynak, az 
augusztinusokat a Jótanács Anyjának, a régi magyar jezsuitákat a 
Pócsi Szüzanyának, a kapucinusokat a Mariahilf-nek, a pálosokat a 
magyar Máriavölgyi Boldogasszonynak, illetőleg a Czenstochowai Szüz
anyának kultusza jellemzi.1 A szimbólumok elsősorban nem meggyőzni, 
hanem lelkesíteni akarnak : újszerűségükkel, artisztikus formájukkal, 
tömör fogalmazásukkal ragadják magukkal a lelkeket.

Szándékai kifejezésére az obszervancia is alkalmas jelképet keres. 
Ilyen kínálkozó szimbólum és talizmán a mozgalom kirepítő fészkének, 
a római Ara Coeli-kolostor keletkezésének kódexeinkből is jól ismert 
legendája,1 2 amely a Jelenések Könyvének a Napbaöltözött Asszonyról 
szóló fejezetével könnyen hozható kapcsolatba. A legendában Mária 
«fényös nap környül» jelenik meg Augustus császárnak. Nem véletlen, 
hogy éppen obszerváns ihletésű kódexeink emlékeznek meg az Ara 
Coeli-legendáról, hogy az obszerváns Laskai Ozsvát is elmeséli a hívek
nek a Gemma Fidei egyik prédikációjában.3 A középkorban vagyunk. 
Az obszervancia ösztönös bölcseséggel érzi, hogy éppen egy új, de 
nagyrahivatott mozgalomnak van elsősorban szüksége misztikus jel
képekre, mint programmjának művészi összefoglalására. Megérzi az 
Ara Coeli-legendában kínálkozó szimbolikus lehetőséget. Világok talál
koztak Augustus császár látomásában. Nem csoda, hogy a jelenet 
annyira megragadja a világgá induló obszervancia képzeletét is. Szinte 
magától értetődik, hogy a mozgalom felhasználja és a maga ideáljainak, 
elsősorban a Szeplőtelen Fogantatás eszméjének ábrázolására alkal
mazza a legenda anyagát.

Az Ara Coeli-legendában kirajzolódó képet az obszerváns teológia 
kapcsolatba hozza a Szentírás alkalmas helyeivel, így a Genesis követ
kező versével, ahol az Úr így szól a kígyóhoz : Ellenségeskedést szerzek 
közied és az asszony közt, a te ivadékod és az ő ivadéka között: ő megrontja 
a te fejedet és te az ő sarka után fogsz leselkedni (3. 15.). Különösen sokat 
hivatkozik azonban a Jelenések Könyvére: És nagy jel tűnék fel az égen 
egy asszony, kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold és fején tizenkét 
csillagú korona (12. i.).4 Ezt az asszonyt, aki az obszerváns misztika 
értelmezésében nem más, mint a Szeplőtelen Szűz, egy nagy vörös 
sárkány veszi — mint a további versekből kitűnik — üldözőbe, de ördögi 
szándékaival megszégyenül.5 6

A f önti két szentírási hely nemcsak a'Szeplőtelen Fogantatás obszer
váns védelmének válik biblikus forrásává, hanem egyúttal a huszita- 
bogomil eretnekség, török pogányság elleni küzdelemnek is diadallal 
biztató igéjévé, de csak akkor válik a középkor artisztikus benyomások

1 Felsorolt kultuszok hazai m egnyilatkozásait, szellem történeti, néprajzi, 
m űvészettörténeti vonatkozásait és összefüggéseit más alkalom m al részletesen 
szeretnénk kifejteni.

2 D e b recen i-k ó d ex . N yelvem léktár, XI. 32.
3 H o rv á th  R ic h á r d :  L a s k a i  O zsv á t. B udapest, 1932. 67.
4 Ebben az apokalip tikus képben fogant egyébként az obszerváns T e m e sv á r i

P e lb á r t  főművének, a S te lla r iu m -nak címe is.
6 B ö lc s k e y : I. m. III. 114.
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iránt annyira fogékony emberében igazi élménnyé, amikor páratlanul 
kifejező ábrázolásban, tömör stilizáltságban állítják testi-lelki szemei 
elé : a Napbaöltözött Asszony, a Szeplőtelen Szűz eltapossa a lábánál 
heverő bűnt, a kígyó fejét és így megalázza az eretnekeket és hitetlene
ket, a sárkány ivadékait.1 Az apokaliptikus félholdat egyszersmind a 
török pogányság szimbólumának is érzik, amelyen azonban a Mária- 
jelképzete kereszténység diadalt fog aratni. Nem csoda tehát, hogy a 
XV. század folyamán a Napbaöltözött Asszony misztikus-mágikus 
jelképe hihetetlen gyorsasággal terjed el főleg Közép-Európa huszita 
eretnekséggel fertőzött, török pogányságtól fenyegetett országaiban, 
elsősorban hazánkban, tehát ott, ahol az obszervancia legnagyobb, leg
eszményibb harcait harcolja. Az obszervancia munkáját a hívek imád
sága is támogatja. Ugyanis IV. Sixtus, aki a franciskánus rendből emel
kedett a pápai trónra, búcsúkiváltságokkal ruházza fel a Napbaöltözött 
Asszony ábrázolásait, azaz mindazok búcsúban részesülnek, akik ilyen 
kép előtt ájtatoskodnak és a kereszténység fenyegetett ügyéért a szokott 
feltételek mellett imádkoznak.1 2

Ez a szellemtörténeti háttere annak a Mária-ábrázolásnak, amely 
előtt eddig a művészettörténeti kutatás meglehetősen tanácstalanul 
állott. Csak egyszerű technikai vagy önkényes újításnak érezte a hagyo
mányos Mária-ikonográfiában. A keresztény művészettörténetnek olyan 
nagyérdemű kutatói, mint Beissel és Künstle is 3 megelégszenek az Imma
culata Conceptio-ra való egyszerű utalással, az obszerváns inspirációkat 
és összefüggéseket nem veszik észre. Természetesen a hazai kutatás sem 
tud az ábrázolás eszmei tartalmáról, misztikus magyar vonatkozásairól. 
Díváid Kornélt4 és legújabban Kampis Antalt5 is kielégíti a formalisz- 
tikus jellemzés.

Ha már most a Napbaöltözött Asszony kultuszának fönnmaradt 
hazai emlékeit vizsgálat alá vesszük, bizonyos mágikus-kultikus cél
zatosságot még ma is könnyen kiolvashatunk belőlük. Ugyanis, ha 
Karácsonyi János adatai6 alapján a magyar obszerváns klastromokat 
(provincia Salvatoriana) térképre helyezzük, azt tapasztaljuk, hogy ezek 
túlnyomó részben hazánk fenyegetett határszélein, a monasztikus ren
dek települési vonalain általában túl : északon a huszitizmus tőszom
szédságában (Galgóc, Okolicsnó, Szakolca, Sóvár, Homonna, Abaúj- 
szántó, Szécsény stb.), a tatárveszedelemtől és moldvai huszitizmustól

1 Ezen a ponton és egyéb vonatkozásokban is a rész le tku ta tásokra  te rm é
szetesen még igen sok m unka várakozik, am elyet részben az előm unkálatok 
hiánya, részben pedig a m ostani háborús viszonyok m ia tt nem  sikerü lt kedvünkre 
elvégeznünk.

8 B e is se l, S te p h a n  S . J . : G esch ich te  d er V ereh ru n g  M a r ia s  w ä h r e n d  d e s  M it te l 
a lte rs . Freiburg, 1909. 347.

3 B e is s e l:  U. o t t ;  K ü n s t le ,  K a r l :  Ik o n o g ra p h ie  d e r  C h r is tlic h e n  K u n s t .  I .  
Freiburg, 1926. 652.

4 D iv a ld  K o r n é l :  S ze p e sv  á r  m eg ye  m ű v é s ze ti  e m lé k e i II . Szobrászat és festé
szet. B udapest, 1906. 79. és passim .

6 K a m p is  A n t a l :  K ö z é p k o r i  fa sz o b rá sz a t  M a g y a ro r szá g o n . B udapest, 1940. 
(A M agyarságtudom ány Könyvei I II .) .

® K a r á c s o n y i :  I. m. I I .  7— 214.
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nyugtalanított keleti végeken (Csíksomlyó, Marosvásárhely, Bákó stb.), 
de különösen a déli: huszitáktól, bogomiloktól, főleg pedig törököktől 
fenyegetett vidékeken (Temesközben, Bácskában, Baranyában, Szerém- 
ségben : Alsán, Atya, Atyina, Cseri, Cserőgy, Futak, Kából, Karánsebes, 
Kölyűd, Kövesd, Kevevára, Orsóvá, Perecske, Petróc, Sellye, Szeged, 
Szentgrót, Szentlászló, Űjlak, Tergovist stb.) keletkeztek. Az ország 
belsejében aránylag kevés obszerváns településsel találkozunk, ami azt 
is bizonyítja, hogy a XV. század katolikus magyar imperializmusának 
obszerváns ferencesek voltak a misszionáriusai és előőrsei.

A Napbaöltözött Asszony ábrázolásai is általában ebben a környe
zetben maradtak fenn. A kultusz páratlan időszerűségét és kedveltségét 
igazolja, hogy nemcsak franciskánus klastromokban, hanem számos 
egykorú plébániatemplomban is virágzott. Anélkül természetesen, hogy 
teljességre törekednénk, részben személyes tapasztalatok, részben 
képzőművészeti munkák képanyaga alapján felsoroljuk a Napbaöltözött 
Asszony hazai emlékeit.

Különösen nagy számmal maradtak fenn a Felvidéken, mert egy
felől a hegyek megvédték a török hódoltság elől, másrészt pedig a hit
újítás itt türelmesebb volt a középkor képzőművészeti emlékei iránt, 
mint az ország más részein (kassai székesegyház!) : Lőcse} Szepesszombat,2 
Szepeshely 3 N  agylomnic,4 Nagy szólók} Farkasfalva,6 Eperjes,7 Bertát,8 
Kisszeben,9 Leibic10 Kassa11, Káposztafalva12 Korpona,13 Óhegy,u Malom
patak,15 Besztercebánya,16 Héthárs11 Nagyőr1' stb.

A Napbaöltözött Asszony egyik legnagyobb hatású emléke Erdély
ben az ősrégi csíksomlyai obszerváns kolostor híres kegyszobra, amely 
egyebek között a moldvai magyar huszitizmus beszivárgását volt hivatva 
megakadályozni, de volt ereje a román ortodoxia feltartóztatására is. 
Csíkban egyébként más hasonló ábrázolásról is tudunk CsíkmenaságonP 
Egyéb erdélyi előfordulásai tudtunkra : Székely zsombor, Szászsebes20

Az ország egyéb vidékeiről, különösen Délről a török pusztítás miatt 
természetesen kevesebb emlékünk maradt fönn. Ilyenek a zalaszentgróti, 
kőszegi, pinkakertesi, jáki,21 fraknai, tótfalusi21 továbbá a budavári23 
szobor és főleg a szegedi Havi Boldogasszony-templomnak a török elleni 
obszerváns helytállás legfontosabb magyar fészkének kegyképe.24

1 K am pis:  170 (egyben búcsújáróhely is), *175, *174, *174, 6176, *179, 
’ 191, *205, *256, l0259, 31i86, la278, l3292.

14 Jordánszky E lek: Magyarországban az ahoz tartozórészekben levő Boldogs. 
Szűz M ária kegyelemképeinek rövid leírása. Pest, 1863. 109.

15 Divald: II. 44. és X V II. tá b la .
16 Rados Jenő: Magyar oltárok. Budapest, 1938. 64., 73. és 77. táb la.
17 K a m p is:  308.
38 Rados: 86. és 89. táb la.
39 K am pis:  230, 229, 228.
20 Rados: 62. táb la.
sí 22 23 Jordánszky: 295. és Divald K ornél: Magyarország művészeti emlékei. 

B udapest, 1927. 187.
23 B álin t Sándor: A Szeged-alsóvárosi templom kegyképe, Délvidéki Szemle 

1942. Az ábrázolásnak egyébként számos osztrák, délném et, cseh, lengyel válto
z a tá t ism erjük. Izgalm as feladat lesz egyszer az obszerváns mozgalom közép-
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Fejtegetéseinknek végére jutottunk. Tudjuk, hogy a kérdés körül 
még sok a tennivaló. A további kutatás többek között kiváló érdekű 
munkára vállalkozik, ha a Napbaöltözött Asszonynak a későbbi magyar 
századok irodalmi, művészeti, állami életében való szerepét és hatását 
földeríti. Mi itt még csak egy-két mozzanatra utalunk.

Láttuk, hogy a Napbaöltözött Asszony egyebek mellett török- 
ellenes szakrális-mágikus szimbólummá lett. Érdemes megemlítenünk, 
hogy ábrázolása a török ellen küzdő magyar vitézek kardjára is rákerüli. 
Nem véletlen az sem, hogy Zrínyi előtt Máriának éppen ez az ábrázolása 
lebegett a Szigeti Veszedelem invokációjában :

Musa te , k i nem  ro thadó  zöld laurusbul 
Viseled koszorúdat, sem gyönge ágbul ;
H anem  fényes mennyei szent csillagokbul 
Van kötve koronád holdból és szép napbul;

Te, ki szűz A nya  vagy és szü lted  U ra d a t,
Az ki örökkén vo lt, s im ádod fiadat
Úgy m in t Istenedet és nagy m onárchádat :
Szentséges k irá ly n é! hívom irg a lm ad a t. . .

A magyar Immaculata-kultusz is, amelyet a barokk időkben főleg 
jezsuiták dolgoztak ki, bizonyára a Napbaöltözött Asszony obszerváns 
magyar hagyományaiból is táplálkozik.

Hogy a Napbaöltözött Asszony obszerváns ihletésű jelképe meny
nyire magyarrá vált, utalhatunk a Magyarok Nagyasszonyának képekről, 
szobrokról, zászlókról, pénzekről, sőt bélyegekről ismert ábrázolására. 
A Patrona Hungariae-nak a barokk időktől tipikussá vált ábrázolása 
voltaképpen a Napbaöltözött Asszony magyar jellegekkel, nemzeti 
szimbólumokkal való felruházásából alakult ki, azaz a Magyarok Nagy
asszonyának hagyományos középkori ikonográfiája összeolvadt a Napba 
öltözött Asszony ábrázolásának stíluselemeivel: a kis Jézus kezébe az 
ország almája, Mária kezébe az ország jogara, fejére pedig a tizenkét 
csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került. A félhold a török 
veszedelem elmúltával félreértésből bőségszaruvá, mintegy a magyar 
Kánaán jelképévé alakult. Ez az öntudatlan képzavar ezúttal azonban 
szerencsésnek, jellemzőnek bizonyult, hiszen — mint láttuk — a Napba
öltözött Asszony a török időkben igazán nemzeti jelképpé honosult, 
mint a Regnum Marianumnak, Európa védőbástyájának szimbóluma.

Bálint Sándor.

európai szellem történetének, benne a m agyarság vezérszerepének megírása. 
Képzőművészeti analóg iákat term észetesen könnyen ta lá lha tunk , de a megfelelő 
ku ltusztö rténeti és vallásos néprajzi vonatkozások feltárása tu d tu n k ra  a környező 
népeknél is késik.
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A MESEMONDÓ EGYÉNISÉGE.1
A mesekutatás legizgalmasabb, legrejtélyesebb és legtöbbet vitatott 

kérdése : hogyan keletkezett a mese? hogyan fejlődött ki ez a csodálatos 
népi műfaj, amely a világ bármely pontján kifejlődött emberi közösség 
termékeként meglepő egyezésekkel található fel mindenütt? Még azt 
sem sikerült tisztáznia a tudománynak, hogy a mese egy valaki alko
tása-e, avagy tömegtermék : a tárgy, a motívumok és a belőlük össze
álló típusok végeredményben egy ember képzeletének, vagy tudatának 
szavakkal megrögzített termékei-e, avagy a közösség alkotása-e oly 
módon, hogy hosszabb fejlődés után nyerte-e el mai, megmerevedett
nek, megállapodottnak nevezhető, jellegzetességei folytán könnyen fel
ismerhető formáját ? Látjuk, tapasztaljuk, hogy az egyéniség és a közösség 
munkájának, tevékenységének kusza szövevényében van, él, virágzik 
a népmese, de nem látjuk ezeknek összefüggését, összefüggéseit.2

A mesemondó egyéniségének vizsgálatával kapcsolatban felmerült 
az az agodalom, hogy a népi egyéniség vizsgálata könnyen félrevezetheti 
a tudományt, hogy a néprajzot csupán a kollektív jelleg, a közösségi élet 
vizsgálata érdekelheti.3 A mesemondó egyéniségének vizsgálatánál nem 
is szabad csupán irodalomtörténeti, vagy csak lélektani szempontokat 
érvényesítenünk, mert a mesemondó egyénisége tulajdonképpen a közös
ségben élő, az emlékezetre bízott népi folkloretermék megjelenítési 
eszköze. Kovács László véleménye szerint «a fonográfba fölvett mese 
már mintha nem a népé, hanem azé az eggyé volna, aki elmondotta».4 
Ez a látszat teszi aggasztóvá a mesemondó egyéniségének szerepelte
tését, mert maga a kutató is az egyéniségek tömegét vizsgálja meg 
helytelen, rosszul alkalmazott módszerekkel; nem az egyéniség szere
pének, hanem magának az egyénnek vizsgálata pedig helytelen ered
ményekre vezet a mesekutatás terén. A régi mesegyüjtő többször, talán 
többektől is hallotta a mesét; a lejegyzett mese személytelen, kikere
kített volt az elmondó egyéni sajátságainak kiemelése, hangsúlyozása *)

*) Ä kérdés részletező m egvizsgálására m agam  is viszatérek, a v ita  meg
érdem li. (A  szevk.)

2 Solymossy Sándor : A népmese és a tudomány. Bp. 1938. 40. 1., O rtu tay  
G yula : K is  magyar néprajz. Bp. 1940. 60., 206. 1.

3 K orom pay B ertalan  : Népköltési kiadványainkról. E th n . 1941. évf. 176—
177- „

4 Ősz János : Csudatáska. Kolozsvár 1941. X I. 1.
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nélkül; a lenyomtatott szöveg legalább is nem hozta előtérbe az egyéni 
sajátosságokat még akkor sem, ha az elmondó neve is szerepelt mellette.

Az a lehetőség azonban, hogy a fonográf, vagy a hanglemez bár
mikor megszólaltathat egy mesélőt, az élőszó elhangzásának egyéni 
sajátosságai révén nemcsak az egyéniséget, hanem az egyént is kiemeli. 
A néprajz nem vizsgálhatja az egyént, csak az egyéniséget ; nem az 
egyénnek a közösségre gyakorolt hatását, hanem az egyéniség maga
tartását a közösségi életben. Elkerülhetetlen azonban, hogy fel ne 
jegyezzünk egyéni adatokat : végeredményben ezek jelölik meg az 
egyéniséget. Túlzás lenne azonban, ha a néprajz csak ezt a munkát 
tartaná feladatának.1

Nem képzelhető el a népmese sajátosságainak kutatásánál annak az 
elvnek, annak a felismerésnek elhanyagolása sem, hogy egy-egy nép
mese szövege nem a népmese végső, megrögzített formája, hogy a nép
mese nem olyan befejezett művészi alkotás, mint egy-egy műdal, vagy 
egy-egy festmény, vagy egy-egy regény, amelyeknek szerzőjét, egyéni 
jeleit pontosan megmutatja az előadó, vagy a műélvező számára az 
emberi művelődés anyagaival megrögzített egyéni alkotás. A népmese 
a közösség életében, a hagyományban, a tudatban él, esetleg mindenki 
ismeri, azonban a mesemondó, az előadó egyéniségén keresztül eseten
ként jelenik meg.1 2 Száz és ezer elmondott és fel nem jegyzett változat 
formájában él, s a lejegyzett, vagy a hanglemezen megörökített változat 
csupán a megjelenítéseknek ismeretlen sorszámú megjelenítési alkalmát 
örökíti meg. A népmese gyűjtésének esztétikai módszere, amely az 
egyes megjelenítési alkalmak pillanatnyi különbözőségeit iparkodott 
eltüntetni az előadó, a mesemondó egyéni sajátosságainak lefaragásával, 
sokkal közelebb jár elgondolásunk szerint a kollektivum kifejezéséhez, 
mint a fonetikailag teljesen pontos és egyéb modern tudományos követel
ményeknek is mindenben megfelelő gyűjtés, mert az egyéni sajátságokat 
összeolvasztja, az egyéniséget teljesen eltünteti, ősz János pl. nem 
egyszer, hanem többször, több helyen, több alkalommal hallotta az 
általa feljegyzett meséket. Feljegyzésével nem egy alkalom termését, 
hanem az általa tipikusnak tartott formát rögzítette meg. A hiba csak 
az, hogy ezzel a művelettel új meseváltozatot alkotott.

Az esztétikai módszerű gyűjtés tulajdonképpen új változat tudatos 
létrehozása, amely változatból nem tűnik ki, hogy mennyiségileg helye
sen adagolta-e az általa tipikusnak tartott motívumokat és formulákat 
a gyűjtő (helyesebben : a népmese átírója).3

A mesekutatásnak nem lehet célja és feladata a végtelennek látszó 
megjelenítési lehetőségek megragadása, az összes változatok feljegyzése,

1 Berze-Nagy János : Sorsunk 1942. évf. 129— 133. 1. (Cikkem Írásakor Bánó 
baranyai népm esegyüjtem ényét csak ebből az ism ertetésből ism ertem .) Újabb 
megfigyeléseimről 1. Debreceni Szemle 1942. évf. 188— 190.1. és Sorsunk id. évf. 
470—475. 1.

2 Túlzás Bánó Is tv án  felfogása : <<Aki a m esét elm ondja, az m indenkor újra 
alkotja a hagyom ányos anvagból. Ebben az értelem ben ő a mese szerzője.» E thn. 
1939. évf. 5. 1.

3 Ősz János : i. m. IX — X I. I., O rtu tay  : Népmese, népdal —  néprajzi hang
lemez. Bp. 1938. 2. 1.
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megörökítése. Feltétlenül szükséges azonban megtudnunk azt, melyek 
azok a mesemondó egyéniségéből adódó sajátosságok, amelyek a nép
mese fennmaradását és fejlődését biztosítják. A népmese lényegében 
változatlanul ömlött és ömlik századok és évezredek kultúráján keresztül. 
Rejtélyes eredetű motívumai a mindennapi élet változó tartalmaival 
telítődnek és variálódnak végeláthatatlanul. Ebben a műveletben igen 
nagy szerepe van a mesemondó egyéniségének.

Az egyéniség általában szoros kapcsolatban van azzal a közösséggel, 
amelyben keletkezett, amelyben él. Alkotásaiban fellelhető az örökölt 
tényezők mellett a szerzett tényezők működésének nyoma is kisebb, 
vagy nagyobb mértékben. Ezeknek az elemeknek a nagysága az egyéni
ség egyes tényezőinek hatóerejétől függ. Ezeket a hatótényezőket 
világosan érzékelteti velünk a következő vázlat : 1

EGYÉNISÉG.
A) Fizikailag örökölt tényezők.

1. Az egyén nemével együtt 
járó lelki vonások.

2. Egyéni fejlettség.

3. Családi vonások.
4. Faji tulajdonságok.
5. Nemzeti sajátságok.

B) Az életben szerzett tényezők.
1. Az egyén életkora.
2. A pillanatnyi lelkiállapot 

fogékonysága (érzelmi élet 
mélysége).

3. Műveltségi fok (minőségi 
és mennyiségi tudás).

4. A környezet hatóelemei 
(közösség vagy függet
lenség).

5. A történeti kor eszméi.

Az örökölt tényezők a szerzett tényezőkkel együttesen hatnak az 
alkotó egyéniségre, bár a népi kultúrában az egyéniség szerepe és funk
ciója egészen más, mint a kiművelt, gondolkodás tekintetében független 
és szabad társadalmi rétegekben. A népi kultúrában élő népi egyéniség 
tudatosság tekintetében igen nagy eltérést mutat a mai kiművelt ember 
előtt ismert egyéniségtől, mert szerzett tényezői tekintetében nem füg
getlen : egyéni törekvéseit meghatározza a közösségi élet. A népi egyé
niség öntudata szoros összefüggésben van az egyéniséget kitermelő kö
zösség összetartó erejének nagyságával. Nem vizsgálta meg még a tudo
mány azt sem, hogy mennyiben fejtheti ki alkotó erőit az egyéniség a 
közösség hagyományainak megváltoztatásánál. Mennyiben befolyásol
hatja az egyéniség s a tehetség a nemzedékekről nemzedékekre hagyo
mányozott meseanyag alakulását; pedig meg kell figyelnie a teremtő 
és alkotó egyéniség tevékenységét a közösség kemény fegyelmében 
növekedő, változó és fogyó népi mesekincsben.

1 Solymossy Sándor 1926— 1928. évi egyetemi előadásai nyomán.
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A mese szóhagyományozás útján terjed és marad fenn a népnél, 
tehát az egyéniség vizsgálata a mesemondó, a mesélő egyéni jegyeinek 
a megállapításánál kezdődik. A mesemondó azt a mesét szeretné el
mondani, amit már hallott, amiről azt hiszi, hogy tudja ; tehát a 
hagyománykincset akarja továbbítani. Az egyéniség értékelése szempont
jából vizsgálva a nép mesemondóit, egyszerűen megállapíthatjuk, hogy 
van jó és van rossz mesemondó. A rossz mesemondó többnyire alkalom
szerűen mesél; nem azért mondja el meséjét, mert erre belső kényszer 
hajtja, hanem azért, mert úgy kerül sora, hogy esetleg éppen őnéki 
kell a mindenki által jól ismert mesét elmondani, előadni, vagy csak 
éppen ő tudja megmondani hibátlanul a szóbanforgó mesét. Az is elő
fordul, hogy jó előadókészsége sincs; ha nagyobb társaságnak mesél, 
a társaság unatkozik, el is hallgattatja. Vannak azonban olyan 
mesemondók, akiknek előadó készsége művészi fokot ér el, akik 
híresek emlékezőtehetségük erejéről, akik kifogyhatatlanok a mesé- 
lésben, hallgatóikat órákon keresztül pihenés nélkül tudják szóra
koztatni, akik hallgatóik lelkét belevonják a mese csodálatos világába, 
akiknek hite az előadás lendülete folytán szuggesztiv módon hat hall
gatóira.1

A falusi mesemondó magatartása Bánó István megfigyelései sze
rint függ attól is, hogy a magáéból élő, vagy másokra szoruló ember-e, 
hogy a helyi fogalmak szeint milyen tekintélye van. (A legtöbbször 
a falusi élet közösségében a tekintély alapja a földbirtok, a vagyon.) 
A szegényember Bánó szerint igric típusú, a gazdag ember pedig az úri 
anekdota személytelen, hideg, hatásvadászó előadásmódját majmoló 
mesemondó. Az igric típusú mesemondó, a mesében él, ösztönösen 
idézi fel a meseanyagot, jó előadó gyakorlata van. Bánó megkülön
böztet a két főtípusnál egyformán meglévő bohém, Hári János, meg
bámult és literátus típusokat, de megfigyelései szerint a kiváló mese
mondók magatartását a közösségtől való függetlenség,'az öntudatlan 
művésziesség jellemzi.1 2

A mesemondókat, a jó mesélőket, a mesefákat a mesemondóra jel
lemző egyéni jegyek és az általa elmondott mese jegyeinek figyelembe
vételével Ortutay Gyula úttörő kutatásai és mélyreható megállapításai 
alapján3 két fő típusba sorozhatjuk :

i. a hagyományozó és 2. az alkotó tehetségű mesemondó egyéniségekre.
A hagyományozó tehetségű mesemondó jellemzői:
a) tárgyias: tárgy tekintetében a hagyományozott meseanyaghoz 

a végső lehetőségekig ragaszkodik ; hűen, kopás, vagy hozzátoldás 
nélkül adja át anyagát hallgatóságának, s így az elkövetkezendő nem
zedéknek ;

b) pontos: a mese előadásában, továbbadásában jellemzője a vál
tozatlanság a hagyományos stílus pontos megtartása.

1 V. ö. M agyarság néprajza, I I I .  17., 258. 1.
2 Bánó, E thn . 1939. évi. 5. 1.
3 O rtu tay  Gyula : Fedics M ihály mesél. Bp. 1940. 16. 1. (A jelen értekezés

ben tá rg y a lt problém a felvetése és előzményeinek pontos kidolgozása O rtu tay  
érdeme : m unkájában a vonatkozó irodalom részletekre vonatkozóan is fellelhető.)
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Az alkotó tehetségű mesemondó jellemzői:
a) csapongó: a mese megváltoztatására, motívumok cseréjére 

sőt újabb motívumok bevezetésére van nagy készsége ;
b) laza, szabados: előadásmódjában a kötöttségeket elhanyagolja, 

nem törődik a hagyományozott meseanyag változatlan továbbadásával.
Mindegyik típusnak más értéke van. Olyan értékek ezek a mese 

műfajának életében, amelyeknek a mese meglétét köszönheti, s amelyek 
a mesekutatás elméleti kérdéseit is lényegesen megváltoztatják. A mese 
egyes felfogások szerint Boccacio óta a XVII. század végéig részt vehe
tett a «magas» irodalom életében, azért irodalmi élete is van, azonban 
csak ekkor, az észszerűség korában formálódott igazában népmesévé, 
ekkor tért vissza a csodavilág rejtett forrásaihoz, ahonnan eredt ; ekkor 
alakultak ki nemzeti sajátosságai is.1 Nem érthetünk egyet ezzel a fel
fogással, mert a mese elemei régebbiek, mint az irodalom, mint az 
irodalmi műfaj. A népmese megjelenítésében sokkal lényegesebb köve
telmény a szóbeliség, mint az írásbeliség, amely csak a letűnt korok 
múló divatja volt, s nem a kifejlődés, a kivirágzás lényege. A népi műfaj 
folytonos : a korok jellegzetességei szerint alakuló formáját és tar
talmát az alkotó tehetségű mesemondók jelenítették meg, míg foly
tonosságát a hagyományozó tehetségű mesemondók biztosították. A 
közösségnek — mint minden népi alkotásnál — a mesemondásnál is 
ellenőrző szerepét emelhetjük ki. A mesemondó hiába mond olyan mesét, 
amely nem a hagyományban gyökerezik, mert a mese egészen egyszerűen 
eltűnik, elvész ; elhangzik, meghallgatják, de nem marad fenn a közösség 
tudatában. Ha azonban olyan mesét mond, amely a közösség ősi tulaj
dona, a közösség tagjai arra törekednek, hogy megtanulják, hogy el ne 
felejtsék. Egy ceglédi mesélőm mondotta, hogy legény korában marha
őrzés közben esténként addig mondották a mesét sorjában, míg mind
egyik egyformán tudta elmondani. 1 2 A hagyományozó tehetségű mese
mondók biztosították a mese, az ősi elemek, típusok fennmaradását, 
az alkotó tehetségű mesemondók pedig a korok hangulatának megfelelő 
tartalmi változásod lehetőségéről gondoskodtak.

A mesemondás időpontja világszerte este, lefekvés előtt van ; a 
mesekincs hagyományozása este történik. Ha elérkezett annak a pilla
nata, hogy az összegyűlt társaság a mese hallgatásával szórakozni akar, 
a beszélő, vagy az elbeszélő előadóvá alakul át, a szórakozó társaság 
pedig átalakul hallgatósággá. A mindennapi élet epikai formái és a 
mese között a határvonalat a mesemondónak és hallgatóságának tudatos 
elkülönülése húzza meg. A népmese tehát nem népiirodalmi műfaj,ahogyan 
Bánó nevezi, csak olyan népi műfaj, amelynek jellegzetességei az irodalmi 
műfajjal sok tekintetben megegyeznek. Sokkal inkább hirdethetjük azt, 
hogy «kezdetben vala a mese», mint azt, hogy a népmese bármilyen for
mában is az irodalmi műfaj csőké vénye.

Ezt igazolja különben a mesélés időpontjának törvényszerűsége is.

1 Turóczi-Trostler József : Históriák és mesés fabulák. (A mese felfedezése.) 
Gyom a, 1939. 61. 1., H onfi János : A népmese háttere. Bp. 1940. 13. 1.

2 D öm ötör Sándor : Egy önkéntes feljegyzései. K ézirat, 1931.
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Solymossy Sándor szerint «nem azért mesélgetnek az emberek világ
szerte kivétel nélkül este lefekvés előtt, mintha napközben nem érnének 
rá. Téli időben lenne egész nap bőséges alkalom reá, épp úgy a déli 
pihenőkön, vagy rossz idő esetén, de mégsem e pihenőket használják 
fel. A megrögzött szokásnak belső szervi okai vannak, amiről persze a 
nép fia nem tud, de ösztönszerűen e szerint cselekszik. Tudvalevő, hogy 
a dolgozó ember napi munkája alatt bizonyos szervi elemeket (izom- 
zatot) kihasznál, amik estéiig vértelenné válnak, esetleg toxinokat ter
melve, a fáradtság közérzetét váltják ki az igénybevett testi elemekből. 
Az elfáradt testi tényezőkkel szemben egész napi mechanikus munkája 
mellett szellemi, lelki tényezői: agya, gondolkozása, képzelete napköz
ben nincs kellőképpen kihasználva, nem foglalkoztatta, tehát ki sem 
fárasz-totta őket. Élénk aktivitásuk ébrentartaná, nem tudna aludni 
tőlük. Ilyenképpen a szervezetben egyenetlenség állván elő, — fáradt testi 
szervek mellett friss, pihent szellemiek egy szervezetben, — az egészségileg 
kívánatos kiegyenlítődés csak úgy jöhet létre, ha mialatt kimerült testi 
fizikuma pihen, a szellemi bővérűséget annak foglalkoztatásával levezeti. 
Lelkét, eszét, képzeletét kell tehát foglalkoztatnia, hogy a szervezet a 
maga egészében egyenletes tónusba kerüljön és egész mivoltában al
kalmassá váljék a teljes pihenésre, az alvásra. Az esti sorrendben saját- 
szerűen mindig a mesélgetés az utolsó, amely a figyelmet a napi esemé
nyekről elvezeti a fantasztikumok országába, áthidalja az álom imbolygó 
képeihez.»1

A mesemondó funkciója tehát olyan a nép szellemi világában és a 
folklore-anyagban, mint a kézműves munkája, munkamenete a tárgyi, 
a kézzelfogható termékek, előállításában, létrehozásában. A bálványfák, 
a kaszanyelek, vagy a házak típusain belül is vannak olyan elváltozások 
amelyek az egyéniség kezdeményezéseire mutatnak a közösségi élet 
keretein belül. A tárgyi termékek előállításának módja, ezek egyéni 
változatai nem foglalkoztatják a tudományt, mert feltételezhető, hogy 
a változatok, a munka, a tevékenység eredményei bármikor összeállít
hatók és ebből a változatsorból a változások oka is kiolvasható. A ház 
anyagának megváltoztatása pl. külső okok hatása folytán a ház fel
építésének, beosztásának, díszítésének megváltoztatását is természe
tessé teszi, hiába él a közösségben egy más anyagú házhoz fűződő ha
gyományos építési mód. Az anyagon megfigyelhető a hagyományos 
mód és a szükségszerűen megváltozó stílus keveredése, nem így áll 
azonban a dolog a mesemondásnál, ahol az elhangzott változatsor nem 
rögzíthető, a változás, a keveredés oka, okozója nem látható még a 
rögzített változatokon sem, lévén úgy a megjelenítés, mint a megrög
zítés szellemi tevékenység, az anyag pedig maga a hagyomány.

A mesemondó egyéniségének vizsgálatából folyó tanulságok tehát

1 Solymossy : i. m. 33. ski. V. ö. : «A népm esének, m in t m űvészetnek a 
funkciója a paraszti társadalom ban az, hogy valam i módon ellensúlya legyen a 
paraszti élet nehézségeinek és keménységének, hogy megmutasson egy másik vilá
got, egy másik életet és így elterelje a figyelmet az «igazn élet súlyosságáról.» Honti. 
János : A mészároslegény meséje. Bp. 1940. 57, 1.
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igen értékesek lehetnek a néprajz tudományára is, ha azokat megfelelő, 
értékes egyéniségekről határozott módszerekkel gyűjtjük be tudásunk 
tárházába. A szürke, rossz, gyenge, alkalmi mesélők személyiségének 
nehezen összekapart adalékait azonban kár a nagyközönség elé bocsá
tanunk. Maradjanak ezek az adalékok az egyszer talán mepvalósuló 
központi folkore-kézirattár kincsei, ahol a tapasztalt tudós vizsgálatára 
mindig készen lesznek. A nagy mesemondókat pedig, amilyen Fedics 
Mihály is volt,állítsuk az érdeklődés középpontjába,ahonnan mindenki 
megláthatja, mindenki megtanulhatja, milyen a népi egyéniség, hogyan 
hat az egyéniség a népi közösségben, hogyan maradt fenn évezredeken 
keresztül és hogyan marad meg ma is a legcsodálatosabb népi műfaj : 
a mese.

Dömötör Sándor.
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A KÓDEXKIADÁSOK KÉRDÉSÉHEZ.

A m agyar nyelvem lékek sorozatos k iadásának m ár m ajd  150 éves m últja 
van. R évai Miklós «A ntiquitates L ite ra tu rae  Hungaricae» című sorozatának első 
kö te té tő l (1803) az Új N yelvem léktárig  (1916) az emlékek közlésm ódjában nagy 
haladás m utatkozik . Nem tag ad h a tó  azonban, hogy még a teljes paleográfiái 
hűséggel közzétett kiadások sem a szó szoros értelm ében v e tt tárgyilagos m ásolatai 
a  nyelvi em lékeknek, hanem  azok m inden egyes szava, betű je m egannyi íté le tet 
ta rta lm a z  : ez és ez a jelcsoport így és így fejtendő meg, olvasandó. Különösen a 
rom lo tt, szennyes helyeken, törlések, igazítások esetében van szükség a közzétevő 
állásfoglalására egyik vagy m ásik olvasási lehetőség m ellett.

M ert a nyelvem lékek kézírásának megfejtése, elolvasása, lem ásolása nem 
is olyan egyszerű feladat, m in t am ilyennek az a kódexbe való első betekintés 
u tán  ta lán  látszik. A M. Tud. A kadém ia, akkor még a «Magyar Tudós Társaság» 
az 1832. év szeptem berében ta r to t t  harm adik  akadém iai nagygyűlés határoza ta  
fo ly tán  g y ű jtö tte  a régi m agyar kódexek hű kéziratos m ásolatait. íg y  került 
később az A kadém ia könyv tárába többek között Gyurikovics Is tv án  m ásolata a 
Jókai-kódexről (M. Cod. ív ré t 80. Első példány:) és Elekes Jánosé a D öbrentei- 
kódexről (M. Cod. nyolcadrét 2:). Volf e nagy gonddal készült m ásolatokat össze
vete tte  az eredetiekkel : ahol szükségesnek lá tta , helyesbítette és csak azután  
használta fel azokat nyelvem léktári kódexkiadásaihoz. H ogy m ily sokat és lénye
geset kelle tt jav ítan ia , lá th a tju k  például G yurikovics m ásolatának  a m argóján. 
Elekes m ásolata is nagy gonddal készült (vö. Keserű Moysesnek a m ásolathoz 
csato lt levelét : i. h.), ezt is összevetette Volf az eredetivel, ezt is ja v íto tta , mégis 
m ennyi h ibát, pon ta tlanságo t vet szemére V arga D am ján (MNy. XV, 134)!

A nyelvem lékek betűhív  k iadásának  még van  egy jellemző fogyatkozása : 
m indazon sajátságokat, melyek a kiadás alkalm ával esetleg elkerülték a közzé
tevőfigyelm ét, vagy am elyeket nem ta r to t t  feltüntetésre érdemeseknek, eltakarja .

A források hozzáférhetővé té tele  legközvetlenebbül és leghívebben hasonm ás
kiadások ú tján  tö rténhetik . A régi em lékek új köntösükben is a források eredeti
ségével ha tnak  : m inden másféle közlési m ódnál jobban b iz tosítják  a szabad 
k u ta tás  és vélem ényalkotás lehetőségét. De ez a m echanikus reprodukció is lehet 
ham is, ha az rossz, vagy nem megfelelő eljárással készült. E rre először a nyelv
em lékek vizsgálatával kapcsolatban H ubert Em il (A nyelvem léktan alapvonalai. 
Bp., 1898. 63) jö t t  rá. Meglepetéssel ta p asz ta lta  ugyanis, hogy a H alo tti Beszéd 
eredetijében o tt  is vannak  vesszők, ahol a z t Zolnai hasonm ása (Nyelvemlékeink 
a  könyvnyom tatás koráig. Bp., 1894. 62. 1. u tán) nem  m u ta tja . Ennek oka az, 
hogy vagy a fényképezésnél, vagy a klisé kidolgozásánál h ibát követe tt el a  cinko- 
gráfus. Az is lehet azonban, hogy a klisé jó, csak a nyom da nem tu d ta  kihozni a 
halvány jeleket. De nem csak ilyen term észetű technikai hiba m ia tt lehet hamis 
egy hasonmás. A kkor az is lehet, ha nem  alkalm as eljárással készült. Á ltalában 
m egállapítható, hogy nyelvem lékek (kódexek) hasonm ásának elkészítésére nem 
megfelelő az az eljárás, m elyet a  vonalas klisék készítésénél alkalm aznak. I t t  a 
foltok eltüntetésére többnyire körül kell födni a betűket, és ez szinte mindig a 
betűk a lak jának  a m egváltoztatására, m egvékonyítására, m egcsonkítására vezet. 
Sok esetben dönteni kell a fö lö tt, hogy egy foltocska része-e egy betűnek, írásjel-e, 
vagy sem. Még lelkiism eretes korrek tú rával sem alkalm as ez az eljárás, m ert ez 
esetben végső fokon nem fog különbözni a betűh ív  kiadásoktól. A nyelvemlék
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hasonm ása legyen au to typ ia . Igaz, hogy a fo to typ iával készült hasonm ásoknál 
ta lán  piszkosabbnak, rendetlenebbnek te tsz ik , nehezebben olvasható, de legalább 
hű. Tudom ányos szem pontból pedig ez az egyedül fontos.

Régen v á r t és nagyjelentőségű m unkába kezdett te h á t a  M agyarságtudo
m ányi In tézet, m időn elhatározta , hogy a XV—X V I. századi m agyar kódexeinket 
hasonm ás-kiadásban teszi közzé. M egindította a  «Codices Hungarici» című soro
za tá t, m elynek első szám aként nem rég m egjelent a Jókai-kódex offset-nyomású 
egyszínű hasonm ás-kiadása. Az ízléses k iállítású, nyolcadrét alakú könyv 16 lap  
bevezetést és 170 hasonm ás-lapot ta rta lm az .1 E  kiadással az In tézet az t is be ak a rta  
b izonyítan i, hogy aránylag  szerény anyagiakkal is lehet egész könyvet hasonm ás
ban  közzétenni.

A M agyarságtudom ányi In tézet kezdeményezése, úgy látszik, nem m arad 
elszigetelt k ísérlet. Már más, sőt igen tekintélyes intézm ények is hozzákezdtek a 
hosszú évszázadok viszontagságai között is fönnm aradt drága kincsek hasonm ás
ban  való megörökítéséhez. Teszik pedig ezt éppen ezekben a  nehéz időkben, m ikor 
a  kódexek pusztulásának lehetősége ism ét m egnőtt. M indenkinek az em lékezeté
ben vannak  még az Ó-m agyar M ária-siralm at ta rta lm azó  Löweni-kódex végzetes 
sorsáról érkezett újsághírek! Egy kódex megsemmisülése esetén hiteles hason
m ása pó to lha tná  az eredetit. Olyan kódex pusztu lása azonban, m elyről nem 
készült hasonm ás, az egész nem zet szám ára pó to lha ta tlan  veszteséget jelentene, 
íg y  tek in tv e  te h á t a dolgot, a  kódexeknek hasonm ás-kiadásokban való közzé
té tele  nem csak tudom ányos, de nem zeti szem pontból is nagyfontosságú és idő
szerű feladat.

Szabó Dénes.

1 A Stockholm i M agyar In tézette l közös kiadásban. Á ra 15 pengő. Meg
rendelhető a M agyarságtudom ányi In tézetnél (Bp., V III ., M úzeum -kőrút 6— 8).
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a lak u lt a M agyarságtudom ányi In tézet B a rá ti Szövetsége. Az alakuló közgyűlést 
K ánya K álm án t. t. ,  ny. külügym iniszter n y ito tta  meg, m in t korelnök, s üdvözlő 
szavai u tán  az alakuló  közgyűlés a  következő tis z tik a r t v á lasz to tta  meg :

E lnök : F ab iny i T iham ér t .  t . ,  ny. m iniszter, elnök-vezérigazgató. 
Igazgató  : L igeti Lajos egyetem i ny. r. tan ár.
Ü gyvezető fő titk á r  : O rtu tay  G yula egyetem i m agántanár.
P énztáros : Lányi Rezső igazgató.
Felügyelőbizottság : Illyés Gyula, Cs. Szabó László, Szegedy-Maszák Aladár.

Igazgatótanács:

B aranyai L ipót t .  t . ,  a M agyar N em zeti B ank elnöke.
K ánya K álm án t. t . ,  ny. külügym iniszter.
Kelemen K rizosztom  t. t. ,  pannonhalm i főapát.
K em ény János báró.
K orn is G yula t .  t . ,  egyetem i ny. r. tan ár.
N ém ethy K ároly korm ányfőtanácsos, szfőv. tanácsnok.
R avasz László t .  t . ,  reform átus püspök.
Szinyey-M erse Jenő t. t . ,  a képviselőház alelnöki.
Ugrón Gábor v. b. t .  t. ,  ny. belügym iniszter.
A P ázm ány P éter Tudom ányegyetem  m indenkori rektora.
A Pázm ány P éter Tudom ányegyetem  m indenkori bölcsészetkari dékánja.

Választmány:

Alszeghy Z solt egyetem i ny. r. tan ár.
E ckhard t Sándor egyetem i ny. r. ta n á r .
Gerevich T ibor egyetem i ny. r. tan ár.
K odály Zoltán főiskolai tan ár.
N ém eth G yula egyetem i ny. r. tan ár.
P ais Dezső egyetem i ny. r. tan ár.
Szekfű G yula egyetem i ny. r. ta n á r .
Vis'ki K ároly egyetem i ny. r. tan ár.
Gróf Zichy Is tv án , a  M agyar T örténeti Múzeum főigazgatója.

A tisz tik a r  m egválasztása u tán  Fabinyi T iham ér elnök beszédében hang
súlyozta azokat az eszmei célokat és azokat a  gyakorlati terveket, am elyek 
ezt a  Szövetséget életreh ív ták . Az eszm ei cél a m agyar nem zeti ön tu d a t erősítése 
közvélem ényünkben, a  gyakorla ti pedig a m agyar tudom ányos k u ta tá s  tám o
gatása , hogy e réven is m inél tisz tu ltab b  m agyarságism erethez, önism erethez 
jusson nem zetünk.

E zu tán  részletesen ism erte tte  m indazokat a terveket, am elyekkel a B aráti 
Szövetség a jövőben elősegíti a M agyarságtudom ányi In tézet, valam in t a M agyar
ságtudom ány című folyóirat m unkásságát.

F o lyó iratunk  az őszinte öröm és hála hangján em lékezhetik meg a B aráti 
Szövetség m egalakulásáról, hiszen bizton rem élhetjük, hogy a Szövetség tekintélye 
és tám ogatása  közös m unkánkat szolgálja m ajd.
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A HATVANÉVES KODÁLY ZOLTÁN.

Szelíd mélabú, gyakran fájdalmas komolyság, mely alatt hősi erő 
és nemes tűz lobog... hajói emlékszem, ezekkel a szavakkal jellemezte 
körülbelül huszonöt esztendővel ezelőtt valamelyik fővárosi napilap zenei 
bírálója a Kodály Zoltán alkotásaiból áradó hangulatot. A jellemzést 
ma is találónak érezzük. A hatvanéves zeneköltő műveit hallgatva, ma is 
mindenekelőtt férfias komolyságának, nemesen fegyelmezett szenvedé
lyének és erejének ellenállhatatlan hatása alá kerülünk. Életműve csodá
latos egységben áll előttünk, s a zenei műbíráló bizonyára nem csekély 
gyönyörűséget talál abban, hogy ennek az egységes alkotásnak tudatos 
felépítését, belső szükségszerűségét, nemes szűkszavúságát, szigorú 
logikáját, ezernyi önmagában is gyönyörködtető, de mégis szorosan 
összefonódó részletét felfedje. Ha mégis lemondunk a csábító alkalomról 
és zenei elemzés helyett Kodály életművének elvi jelentőségét és tanul
ságait vizsgáljuk, úgy ezt annak a célnak az érdekében tesszük, mely
nek szolgálatát folyóiratunk címében is vállalta.

Kodály Zoltán életműve a magyar önismeret útjának egyik leg
hatékonyabb egyengető je. Jelentőségét, értékálló magyarságát talán 
akkor értjük meg legjobban, ha a XIX. századi magyar zenetörténet 
néhány mozzanatára fordítjuk figyelmünket. Milyen feladatokat láttak 
maguk előtt alkotó zeneművészeink a múlt században az egyetemes nem
zeti művelődés szempontjából, milyen eszközökkel és milyen mértékben 
sikerült feladataikat a megoldáshoz közelebb vinni? A nemzeti reform- 
mozgalom lendületében kialakuló magasabb igényű zeneművészetünkre 
a körülmények természetes következményeként elsősorban az a feladat 
hárult, hogy magyar zenét teremtsen. A magyar zene lényegének fel
ismerésében azonban hiányzott az egyetértés. Alkotó zeneművészeink 
kisebb tábora — mint Bartay András az első magyar vígopera szerzője — 
azt vallotta, «hogy a hangszerző semmi nemzeti különbséget nem ismer» ; 
arra törekedett tehát, hogy a maga részéről tovább építse az európai zene
művészet hatalmas épületét és versenyre kelve a nyugati nagy nemzetek 
zeneköltőivel, szerezzen becsületet nemzetünknek. Zeneszerzőink túl
nyomó többsége az uralkodó romantika hatása alatt tartalmában és 
szellemében magyar zenét akart ugyan teremteni, de távolról sem volt 
tisztában ennek a zenének «nemzeti karakteré»-vei. Ennek a «nemzeti 
karakter»-nek elismertetéséért és érvényesüléssért küzdenek zeneművé
szeink költői alkotásokban még elméleti írásokban a XIX. század dere-
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kán. Ezt a küzdelmet ma sem szabad lebecsülnünk : mikor zeneköltőink 
legjobb hitük szerint magyar zenét teremtettek, a «nemzeti jellem» ki
domborítására abból a forrásból merítettek, amely az egész kor meggyőző
dése szerint a magyar nép zenéje volt. így született meg a «népi zenének» 
a harmincas évek közfelfogása szerint két uralkodó formájából, a ver
bunkosból és a népies dalból a XIX. század «magyaros» zenéje, mely 
különféle modorban és változatban Erkel Ferenc dalműveiben és Liszt 
Ferenc rapszódiáiban is újra meg újra felcsendül. A verbunkosban és 
a népies dalban kétségtelenül voltak hamisítatlan népi elemek is, — a 
verbunkossal Kodálynál is ismételten találkozunk — de a fejlődés folya
mán mindkettőre újabb meg újabb rétegek rakódtak, mindkettőben 
annyira összekeveredtek igazi népi és idegen, vagy a népzenétől távol
álló vonások, hogy csak halványan és homályosan tükrözték a magyar 
zene «nemzeti karakterét».

Zeneirodalmunk igazi magyarságát mindenekelőtt az biztosíthatta 
volna, ha zeneköltőink a néppel érintkezve, közvetlen tapasztalatból 
ismerik meg a hamisítatlan népzenét. Zenei életünk irányítását azonban 
a XIX. század elején a főnemesség és a köznemesi réteg letűnése után 
a polgári osztály fiai veszik kezükbe. Polgárságunk pedig jórészt idegen
ajkú, idegen zenével telített városok zeneiskoláiban és egyesületeiben 
nyeri magasabb zenei képzettségét, itt sajátítja el a komoly művészi 
alkotáshoz szükséges dologbeli tudást. A XIX. századi zeneművészetünk 
kimagasló tehetségei jórészt idegen környezet szülöttjei, idegen szellem 
neveltjei és idegen származásúak. Nem csoda, hogy nem tudtak köze
lebb férkőzni zenénk mélyebb magyarságához ; alkotásaikat, becsületes 
szándékukat a magyar szellem megismerésére feltétlen tisztelet illeti meg.

Nem vitte előbbre a magyar zene ügyét a közvélemény sem, melyet 
a sajtó vagy általános, semmitmondó szólamokkal táplált, vagy éppen 
a zene ellen hangolt. A harmincas és negyvenes évek fordulóján a Nem
zeti Színházban kirobbant operaháborúban a sajtó szinte a hazafiatlan- 
ság bélyegét nyomta a magasabb zenei műveltség híveire és később is 
általában zeneellenes irányba terelte a közvéleményt. Nem sikerült tehát 
ezen az úton sem megindítani tisztulási folyamatot a magyar zene körül 
terjengő fogalomzavarban és bizonytalanságban. Zeneszerzőink költői 
gyakorlatában ez a bizonytalanság részben abban mutatkozott, hogy 
különféle európai keretben foglalt műveiket egyre külsőségesebb és 
alkalomszerűbb járulékokkal igyekeztek «magyarossá» kendőzni. Még 
súlyosabb következménye volt, hogy éppen legjobb készültségű zene
szerzőink mindinkább kételkedni kezdtek a magyar zene jövőjében : 
úgy érezték, hogy a diadalmas német újromantika mellett magyar zené
jükhöz a maradiság jegye tapad. Ennek a felfogásnak a terjedéséből 
szinte önként adódott az «európai» irány teljes győzelme zenei életünk
ben 1880 körül; a magyar zene hívei félreszorulnak a fejlődés útjából 
és helyüket át kell engedniök a «nyugatos» ízlés igézetében álló fiatalabb 
nemzedéknek. Lényegében ugyanazt a folyamatot látjuk itt, mint két 
évtized múlva irodalmunkban. Komoly zenének most csupán a formájá
ban és tartalmában «európai» zenét tekintették, míg a magyar zene fo
galma a nótáért meg csárdásért lelkesülés képzetével kapcsolódott össze.
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Lassanként XIX. századi zenénk magyaros elemei is egyre félénkebben 
és alkalomszerűbben csendülnek fel.

A fejlődés vonalából kiszorult, létjogosultságában megingott magya
ros zene helyébe magyar zene lépett — talán ebbe a mondatba foglalható 
Kodály Zoltán életművének lényege. Ez a lényeg sokak számára bizo
nyára elsősorban az elméleti író tanulmányaiból és a tanító munkásságá
ból válik hozzáférhetővé, legmeggyőzőbben, térbeli és időbeli távlatokat 
áthidaló hatásában, mégis költői alkotásaikban nyilatkozik meg. Kodály 
mindenekelőtt ragyogó tehetségű, biztos tudású zeneköltő. Nem helyén
való itt, hogy zenész-szemmel nyomonkövessük költői fejlődését és egyen
ként méltassuk alkotásait, csupán költészetének jellegzetesen magyar 
és európai vonásait fedjük fel. Két nagy ihlető je a népi hagyomány kincs 
és a nemzeti múlt. Mélységes magyar hagyománytisztelet szólal meg 
műveiben, s talán ennek a hagyománytiszteletnek megingathatatlan 
szilárdsága, epikai hitelre törekvése választja el legélesebben — a zenei
leg laikus hallgató számára is érzékelhetően — egyébként rokonszellemű 
nagy pályatársának, a túlnyomóan lírikus Bartók Bélának költői gyakor
latától. Kodály mindig a magyar szellemi hagyománykincs két leghívebb 
őrzőhéjez, népünkhöz és történelmünkhöz fordul. A «Psalmus hunga- 
ricus»-ban Kecskeméti Vég Mihály zsoltár-átdolgozásán keresztül a ten
gernyi csapás súlya alatt vergődő magyarság panaszát szólaltatja meg j 
a «Budavári Te Deum» — talán Kodály legkiforrotthbb alkotása — azt 
hirdeti, hogy a hősi magyar lélek szörnyű megpróbáltatások és gyötrel
mek között is megőrizte érintetlen tisztaságát, és bizakodással, hittel 
fordul a Mindenhatóhoz : «Quemadmodum speravimus in Te» ; a «Fel
szállott a páva», melynek himnuszszerűen magasbaszárnyaló témája 
azonnal megragadja és ellenállhatatlan erővel a maga útjára kényszeríti 
a hallgatót, ősi somogymegyei népdal változataiban rögzíti zenébe a 
magyar múlt drámai mozzanatait. Példáinkat megsokszorozhatnánk, 
de ez a néhány alkotás is meggyőzően bizonyítja Kodály művészetének 
tárgyában és szellemében jellegzetes magyarságát, mélységes magyar 
hagyománytiszteletét.

Jellegzetes magyarsága mellett azonban Kodály zenéje a legneme
sebb értelemben vett európai művészet is. Tápláló forrása a népzenei 
hagyománykincs mellett a régi klasszikus mesterek szigorú, monumentális 
formaművészete, az európai hagyománynak ugyanolyan teljes és tökéle
tes hordozója, mint magyar földön a régi népi zene. Kodály népi eredetű 
dallamaiban mély és igaz szenvedély izzik, de ez a mély és igaz szenvedély 
sohasem bontja meg a klasszikus forma világos körvonalait. A «Te Deum» 
— a sok közül ismét csak egy példát idézünk — a kifejezés klasszikus 
tisztaságában Palestrina szellemét sugározza ; zenéje kontrapunktikus, 
de témái szinte természetesen hajlanak magyar dallamvonalakba. Európai 
hagyományú a ragyogó köntös is, melybe költőnk zenei mondanivaló
ját öltözteti: meglepő, olykor szinte félelmetesen merész harmóniái, 
káprázatos hangszerelő készsége és zenekari technikája a nyugaton járt 
s főleg a modern francia zene úttörőinél tanult mesterre vallanak. A figyel
mes és gyakorlott hallgató azonban észreveszi, hogy lassanként ez a kön
tös is átalakul és a tartalomhoz idomul. Tartalmában és lényegében a régi
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népi és klasszikus elem sajátos összefonódásából adódik Kodály költé
szetének egyéni, az európai zenei törekvések keretében is páratlanul 
álló jellege. Zenéje az egész magyarságot átfogja és éppen azzal, hogy 
mélyebbre hatol a «nemzeti jellem» felfedésében, valóban az egész vilá
gon érvényt szerez a magyar zenének.

A Kodály Zoltán zenéjében elénk táruló pazar népi dallamkincs 
arra indította néhány bírálóját, hogy a zeneköltőben elsősorban, sőt 
egyoldalúan a «nagy feldolgozót» lássák. Különösen a «Székely fonó» 
bemutatója alkalmával keresték a csodálatos kis dalmű népi dallam
bősége mögött a költő elmosódottnak látott arcát és többé-kevésbbé 
burkoltan egyéni leleményét, saját hangját is tagadták. Elismerjük, hogy 
ezek a bírálók éppen a «Székely fonó» szerzőjében nem egészen alaptala
nul látták a feldolgozót ; sőt elismerjük azt is, hogy a népi hagyományra 
túlságosan támaszkodó új magyar zene további fejlődésével szemben 
egyébként is támadhatnak jogos kételyek. Tagadhatatlan, hogy a nép
zenei kincs kiaknázásának módja bizonyos körülmények között veszélyt 
jelenthet magasabb zeneművészetünk számára. Kodállyal szemben azon
ban az efféle kételyek és aggodalmak semmiképpen nem helytállóak : 
hangszeres művei, kamarazenéje, a magyar zeneirodalomban páratlanul 
álló dalai, a «Psalmus», «Te Deum», meg egész sor más szerzeménye meg
győzően bizonyítja, hogy számára a népzenei hagyomány nem mankó, 
mellyel saját mondanivalójának hiányait akarja pótolni. Kodály, a fel
dolgozó «symphoneta» abban az értelemben, ahogyan egyik tanulmányá
ban Glareanus XVI. századi zeneelmélete alapján maga nevezi az egy- 
szólamú dallamképletet magasabb, többszólamú zenévé formáló szerzőt, 
és tudjuk, hogy fejlődése folyamán erre a symphonetára mind elmélet
ben, mind gyakorlatban egyre súlyosabb feladatokat hárít, egyre több 
önállóságot követel tőle. Persze könnyen elképzelhető, — példát is bőven 
idézhetnénk mai zenei termelésünkből— hogy a gyengébb tehetségű, 
szegényesebb leleményű zeneköltő a népdal és népi zene ismeretében és 
kiaknázásában látja a zenei alkotás lényegét, és becsületes igyekezeté
ben nem veszi észre, hogy költészet helyett legjobb esetben szorgalmas 
gyűjtő meg rendszerező munka eredményeit adja. Az olcsó, múzeális 
népieskedésnek megdöbbentő példáival lépten-nyomon találkozunk nap
jaink kultúrpolitikájában és szellemi termelésében. Veszélyei az alkotó 
zeneművészetben éppen a népi gyökerű új magyar zene világsikere foly
tán közvetlenebbek, mint bárhol másutt. Súlyos tévedés azonban a zenei 
népieskedők eltévelyedéseiért magát Kodályt felelőssé tenni — erre is 
találunk célzásokat a napisajtóban, sőt a zenei szakirodalomban is. Mint 
zeneköltőt mély, tudatos történelmi műveltsége, legnemesebb értelem
ben európai tudása és felkészültsége, mindenekelőtt pedig egyéni alkotó
ereje biztosan távoltartja attól, hogy kizárólagos egyoldalúsággal a nép
zenei hagyománykincs kiaknázásától vagy éppen utánzásától várja 
alkotó zeneművészetünk megújhodását. Zenéje — hadd írjuk ezt meg 
egyszer őszintén — nem azért keríti hatalmába a zeneileg művelt hall
gatót, mert népi zenénket halljuk benne, hanem azért, mert lenyűgöző 
erejű, fölényes tudású költő saját egyéni mondanivalóját tolmácsolja 
népzenei elemekből kialakult, de magateremtette zenei anyanyelvén. Ez
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a zene népi gyökerei által közelebb férkőzhetett hozzánk, elmélyíthette 
nemzeti önszemléletünket, tudatosabbá tehette magyarságunkat, mert 
ennek magasabbrendű szellemi képét tárja elénk, páratlan hatása azon
ban mégis elsősorban, majdnem kizárólag meggyőző művészi erejének, 
a költő legegyénibb alkotó tehetségének köszönhető. Ezt a hatást csupán 
«feldolgozó» — bármilyen biztos ízlésű legyen is — sohasem keltheti. 
Műveinek világsikerét is csak egyéni alkotóerején keresztül értjük meg 
igazán. A művelt külföldi hallgatónak csupán a «feldolgozó», vagy a nép
zenei hagyománykincs tolmácsolója alig nyújthatna többet, mint érde
kes exotikumot, olyasmit, amit alig egy századdal ezelőtt sokan Liszt 
Ferenc magyar rapszódiáiban is hallgathattak — tudjuk, hogy ezek iga
zán nem voltak legsúlyosabb alkotásai. Kodály mindenekelőtt költő ; 
költészete önmagáért való, Önmagát igazolja, semmiképpen nem nyit
hatott tehát utat a felszínes népieskedésnek. Mint tanító pedig ismétel
ten felemelte intő szavát azokhoz, akik ösztövér tehetségük szürkeségé
nek úgy próbáltak színt adni, hogy a népzenei hagyománykincs szín
pompás palástját öltötték magukra. A népi zene ismerete még senkit 
sem képesít arra, hogy jó zenét írjon — olvassuk egyik nyilatkozatában * 
máskor meg az ellen tiltakozik, hogy a népi gyökerű új magyar zenei 
törekvéseket iskolává merevítsék, és—félreérthetetlenül a szép számban 
felbukkanó stílutánzókra célozva — meggyőződéssel hirdeti, hogy zene- 
művészetünket nem programmok és elvek, hanem egyedül komoly tehet
ségek, igazán nagy alkotások vihetik előbbre. Kodály munkássága szán
dékában és eredményeiben egyformán távol áll attól, hogy az alkotó 
munkát stíluskészséggel, vagy akár becsületes szorgalommal helyette
sítő zenei népiességet igazolja.

De ha Kodály Zoltánt, a költőt elkülönítjük is a feldolgozótól, s még 
élesebben azoktól, akik csupán feldolgozásokból vélik megteremthetni 
az új magyar zenét, el kell ismernünk, hogy mint a népzenei hagyomány
kincs gyűjtője és feldolgozója is hatalmas, szinte korszakos jelentőségű 
munkát végzett, melynek nemzetnevelő hatása a költőével csaknem 
egyenlő. Népdalgyűjtését 1905-ben kezdte meg a Felvidéken, majd Bar
tók Bélával együtt, egyre szélesebb keretben, 1934 óta a il% agyar Tudo
mányos Akadémia támogatásával folytatja. Fontosabb gyűjteményei: 
Mátyusföldi gyűjtés (1905), Nagyszalonta népdalkincse (1924), Magyar 
népzene (1925—1932) megbecsülhetetlen értékű ösztönzéseket adtak 
a további kutatásnak. Még nagyobb azonban gyűjtő munkájának elvi 
jelentősége. Kodály abban az időben hatolt népi műveltségünk egyik 
ősi rétegébe, amikor tudományunk és művészetünk minden más ága alig 
érezte az igazi magyar önismeret szükségét, vagy legfeljebb félénk bizony
talansággal próbált önmegismerésünk útjára térni. A «hungarológia», a 
magyarságismeret nem kis részben a népdalgyüjtő Kodály tanulmányaiból 
indult ki s talán máig is ezekben jutott legközelebb céljához. Ha nap
jainkban egyre tudatosabban arra törekszünk, hogy nemzeti önmegisme
résünk jegyében szervesen és intézményesen biztosítsuk mennél több 
szaktudomány munkaközösségét, úgy erre az első indítékot a század ele
jén a magyar néplélek ősi alkotásaiba mélyedő népdalgyüjtő adta. 
A kutató és művész együttes munkájának eredményei Kodály népdal-
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feldolgozásai; a szerencsés kezű és biztos ösztönű kutató felfedezéseit a 
művész meggyőző erővel eleveníti meg. A feldolgozó munkájának irá
nyító szándéka az, hogy a népi léleknek a zenei hagyományban meg
nyilatkozó vonásait mennél tisztábban és teljesebben fedje fe l; ugyan
ezt látjuk a magyar zene történeti emlékeinek, főkép a régi táncoknak 
(«Galántai táncok», «Marosszéki táncok») feldolgozásában. Ennek a fel
dolgozó munkának természetesen sokféle fokozata van. Legszembetűnőb
ben látjuk Kodály fejlődését, ha a Magyar népzene feldolgozásainak lelki 
tartalmat elmélyítő, hangulatfokozó tolmácsolási módját összehasonlít
juk a népéletnek a «Székely fonó»-ban elénktáruló mozgalmas, teljes 
művészi képével, melyben a mesevázlat csupán értelmi összefüggést 
teremt a zenében kifejeződő érzelmek között, csak arra való, hogy az 
egyes dalok eredeti légkörükben szólaljanak meg. Nevelő értékük miatt 
a feldolgozások között mégis mindenekelőtt a karművek érdemelnek 
figyelmet, melyek ebből a szempontból Kodály egyéni leleményű alko
tásainak sorában is első helyen állnak. A karművek széles rétegekbe 
viszik be az új magyar zene eredményeit ; hatásuk a zenei ízlés átformá
lásában, főképpen a magyar vidék zenei életének megújhodásában már is 
szemmellátható. Zenei művelődésünk legerősebben a karénekben távo
lodott el a magyar zenei hagyománytól; az iskolai énektanítás útján 
gyorsan terjedt a német «Liedertafel»-stílus. Kodály éppen az iskolán 
keresztül a félreeső falut is meghódítja a nemesebb zenei ízlés számára. 
Egész lelkét betöltő hatalmas nemzetnevelő feladatát legközvetlenebbül 
karműveivel szolgálja ; ezek teszik a magyar népzenei kincset lassan
ként az egész nemzet életszükségletévé ; magyarabb, öntudatosabb lel
ket nevelnek, s ebben van művészi értékükön is túlmenő jelentőségük.

Kodály — az Eötvös-kollégirfrnban Gombocz Zoltán, Szekfű Gyula, 
Gerevich Tibor és más vezető tudósunk társa — kezdettől fogva a tudós 
éber lelkiismeretével igyekezett számot adni törekvéseiről. Talán éppen 
munkásságának tudatossága, mély átgondoltsága is hozzájárult néhány 
«követője» tévhitéhez, hogy a szorgalommal szerzett tudás pótolhatja 
az alkotó tehetséget. Természetes, hogy a tudós kutatómunkája is el
választhatatlanul összefonódik a költő alkotó munkájával. Tudomá
nyos munkássága is tiszteletet keltő zárt egységben áll előttünk, kez
dettől fogva máig tudatosan, ingadozások nélkül halad célja felé. Első 
értekezésében (A magyar népdal strófaszerkezete, 1906) világosan kör
vonalazza tudományos programmját s ezt további munkáiban követ
kezetesen végre is hajtja. Tanulmányaiban ugyanaz a szándék vezeti, 
mint népdalfeldolgozásaiban : az ősi népzenét mint kiapadhatatlan 
szellemi erőforrást a nemzeti műveltség középpontjába állítja. A zenei 
néphagyomány — olvassuk egyik tanulmányában — a magyarság ősi 
lelki egységét bizonyítja. Ebbe a lelki egységbe kell értelmiségünknek 
is beleilleszkednie, ha magyarnak akar maradni. «Nem lehet magyar, 
aki nem iszik a magyar kultúra csodaforrásából. A kultúrában pedig 
benne van a népkultúra. Zenében majdnem teljesen azonos vele ... El 
kell jönni az időnek, mikor a népzene is a magyar műveltség alapkövei
hez számít.» Dolgozatai a néprajz és népzene köréből Zoborvidéki nép
szokások (1909), Ötfokú hangsor a magyar népzenében (1917), Árgirus
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nótája (1921), A magyar népzene (1925), A magyar népdal művészi jelen
tősége (1930), Néprajz és zenetörténet (1933), Sajátságos dallamszerkezet 
a cseremisz népzenében (1935), Magyarság a zenében (1939) — a hosszú 
sorból csak a fontosabbakat ragadjuk ki — alapos elméleti készültség
ről, biztos anyagismeretről tanúskodnak ; egyik-másik köztük úttörő 
jelentőségű. A magyar zenei hagyomány külön útjáról, lassú fejlődésünk 
okairól, népzenei hagyományunk alapvető sajátságairól, az ötfokúság- 
ról, pentatonizáló hajlamról és rubato-ütemről, a többszólamúság kiala
kulásának a nemzeti jellegtől elidegenítő körülményeiről, a magyar zenei 
ízlés és előadóművészet jellemző vonásairól ezekből a tanulmányokból 
kapunk először világos, a magyarság európai életkereteivel is számot 
vető képet; ezt a képet a további kutatás újabb részletekkel egészít
heti ki, lényegén azonban alig fog változtatni. Szinte természetes, hogy 
Kodály a magyar nyelv és beszéd tisztaságának is lelkes, kitűnő tárgyi 
tudású harcosa, hiszen «a beszéd zenei oldala csak olyan jellemző tulaj
donsága minden népnek, mint a zenéje. A nyelv is énekel, a zene pedig 
beszél. Világosan érezzük a nyelv és zene dikciójának még eléggé fel 
nem derített, talán fel sem deríthető összefüggését.»

Kodály Zoltánt hatvanadik születésnapján mindenekelőtt mint a 
nemzeti tudatosítás egyik legnagyobb munkását köszöntjük. Csodálatos 
életműve azonban arra int, hogy ez az évforduló ne csupán múló ünnep 
maradjon. Életműve tanítás, mely legfőbb kötelességünkre figyelmez
tet, arra, hogy akadályt és fáradságot nem ismerve, utat törjünk magyar
ságunkhoz. Igazi, mély gyökerű kultúra és művészet csak lelki egységből 
fakadhat, abból a lelki egységből, melyet Kodály kutató szeme zenei nép
hagyományunkban is megtalált. Tanuljuk meg tőle, hogy magyarsá
gunkhoz törve utat, ennek a lelki egységnek a megteremtésén munkál
kodunk. A költő és tudós pedig maradjon még sokáig közöttünk, töret
len alkotóerejével, művészi hitvallásának megalkuvást nem ismerő tisz
taságával és példát mutató magyarságával hitet és bizakodást adva 
közös nagy munkánkhoz. Ünnepi köszöntésünk ez a kívánság legyen!

Pukánszky Béla.
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A MAGYAR POLITIKA NÉHÁNY ELEME.

I. Ifjabb gróf Andrássy Gyula, a magyar állam fennmaradásának 
és alkotmányos szabadságának okait vizsgálva, mélabúval vegyes büszke
séggel állapította meg, hogy a magyarság legnagyobb teljesítménye az, 
hogy fenn tudta tartani magát. Történelmünk utolsó ötszáz éve alatt 
állandóan a nemzeti és népi lét vagy nemlét kérdésével állottunk szem
ben : a politika a magyar részére mindig exisztenciális jelentőségű volt. 
Más, szerencsésebb helyzetben lévő nemzeteknél csak a válságos idő
szakokban volt a politika egyetemes, minden egyes egyént érintő ügy, 
nálunk ritkák voltak az időszakok, amikor a politika nem az első számú 
gondja volt a magyarnak. Az alkotmányos hagyomány és a történelmi 
sors alakulása is úgy hozta magával, hogy a magyarnak politikus nem
zetté kellett válnia, mert a politika állandóan mélyen belenyúlt az egyé
nek sorsába is, ahogyan az időjárás mindenkori alakulása egyéni ügye a 
földművesnek.

Ezt a helyzetet tükrözi a magyar szellemi élet, de különösen a 
magyar irodalom alakulása is : volt apolitikus költő, sőt talán a költők 
legnagyobb része apolitikus ember volt, de jóformán nem volt olyan 
magyar költő, akinek művében a nemzeti lét kérdései lírai élményként 
meg ne jelennének. A költők nemcsak magyarul írtak, de mint a magyar 
történelmi sors részesei is megszólaltak. Céltudatos «irodalompolitika», 
vagy éppen közhatalmi irányítás nélkül, a költők mint magyarok, a 
maguk módján is hozzászóltak és «állást foglaltak» a nemzeti lét, a politika 
kérdéseihez. Az irodalom sohasem szakadt el a nemzettől, sohasem en
gedhette meg magának magyar költő a politikai érdektelenség vagy 
közöny fényűzését. Természetesen fokozott mértékben áll ez a politiku
sokra nézve, koruk, vérmérsékletük vagy irányzatukhoz képest sok 
eltérés lehetett közöttük, de aki igazán magyar politikus volt, az a poli
tika legfőbb elemének szükségképpen ezt a létkérdést tartotta. Az alap
vető politikai élmény a magyarság fenyegetett léte volt, még mielőtt 
Vörösmarty előtt felrémlett volna a nemzethalál víziója. Aki optimista 
alkatú volt, talán kedvezőbbnek ítélte vagy érezte a magyarság exisz
tenciális kilátásait, de sohasem téveszthette szem elől, hogy voltaképen 
mindig a nemzeti létről van szó.

A magyar politika kockázata aránytalanul nagyobb volt, mint a 
többi európai nemzet esetében, tehát nagyon sok felelősségérzetet, ön
ismeretet és lelkiismeretességet követelt. A veszélyes élet a magyarság 
részére nem volt filozófiai követelmény, hanem tény, életkörülményei-
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nek legdöntőbb eleme, amelyet nem látni nem lehetett, amely ihletője 
és legfőbb indoka a magyar páthosz komor jellegének. A magyar politika 
távlatában Mohács nagy cezúrája óta az élet vagy halál állott, ha ennek 
tudatosodásához bizonyos időre volt is szükség. A középkori magyar 
nagyhatalomnak lehettek olykor imperialista céljai, de Mohács óta a 
magyarságnak elsősorban élnie kellett, a politika mindenkori célja tehát 
primeren a létfenntartás volt.

A magyarságnak erről az elsőrendű célról meglehetősen vilá
gos képe volt. A módszereket illetőleg rengeteg heroizmusra, rugalmas
ságra és találékonyságra volt szükség, és a módszerek helyességét illető
leg sok nézeteltérés volt lehetséges. De mindig volt egy virtuális Magyar- 
ország, amely a különböző törekvések közös célja, a létfeltételek közös 
mértéke volt. Ez a virtuális Magyarország erkölcsileg és jogilag úgy
szólván változatlanul állott fenn, ha a valóság még oly nagy mértékben 
is különbözött tőle, ha a belátás vagy célszerűség a pártállás és vér- 
mérséklet szerint különböző mérvű eltéréseket engedett is meg a valóság 
javára. Szent István független, berendezéseiben alkotmányos és terüle
tében integer Magyarországa a török hódoltság korától kezdve az állandó 
norma, amelyet a valóságnak meg kell közelítenie, amely a magyarság 
fennmaradását egyedül képes tartósan biztosítani, amely minden magyar 
politika végső értelme és indoka is.

Ez a virtuális Magyarország 1526 óta sohasem olvadt össze a való
sággal, még akkor sem, amikor a kiegyezés jóvoltából 51 esztendőn át 
a legkisebb volt az eltérés közöttük. De változatlanul ihlette és irányí
totta a magyar politikát, változatlan mérték maradt, ha a körülmények 
alakulása, a fenyegetettség vagy csonkaság mérve szerint hol egyik, 
hol másik eleme hatott is intenzívebben. Minden más cél csak másod
lagos fontosságú és ezt szolgálja, csak ennek keretén belül nyer értelmet 
és jelentőséget, ami pedig ezzel eleve ellentétben áll, az nem magyar 
politika.

Amilyen nagy erő rejlik ebben az eszmében, oly nagy feszültségek 
és bonyodalmak forrása is. Volt idő, amikor Mátyás király uralkodott 
ebben az országban, volt olyan is, amikor Rákóczi Ferenc vagy Kossuth 
Lajos, sőt Ferenc József, függetlenül attól, hogy egy Habsburg király 
hordozta Szent István koronáját, vagy hogy a Corpus Jurisba iktatott 
törvény szerint egyáltalában nem volt magyar király. Nagyon hosszú 
időn át attól függött a magyarság léte, hogy a szörnyű valóság közepette 
egy pillanatra se felejtse el ezt a szebbik hazát, de volt olyan idő is, 
rövidebb bár, de rendkívül értékes, amikor ez a virtuális ország szinte 
elfelejtette a magyarsággal a valóságot, amely pedig akkor alig külön
bözött annak égi másától. Sokszor nehézzé tette a hasznos kompromisz- 
szumok megtartását, de sokszor védett is a káros és olcsó alkuktól, a tál 
lencse kísértéseitől.

A magyarság érdekében sok kompromisszum lehet kívánatos és a 
valóság sok kompromisszumot rá is kényszeríthet, de ebből az országból 
ki nem űzheti és önként a magyarság ezt a virtuális Magyarországot föl 
nem adhatja, mert nemzeti létének alapjáról, saját fogalmáról mondana le.

2. A magyarság állami létének és fennmaradásának máig is érvé

461



nyes kereteit Szent István alkotta meg, ahogyan az ö elhatározása dön
tötte el azt is, hogy Magyarország a nyugati kereszténység közösségébe 
helyezkedett el egyenjogú és egyenrangú tagként. Szent István óta a 
koronás király a magyar politika egyik legfőbb és állandó tényezője, 
a királyság az ország természetes államformája, amely akkor is fenn
marad, ha nincs király, vagy a király bármely oknál fogva nem gyako
rolhatja hatalmát. Az idők folyamán Szent István koronája jogi és poli
tikai eszmévé vált, amely egyesítette magában a király, a nemzet és az 
országterület elemeit. A Szent Korona a magyar államnak nemcsak 
szimbóluma, de megfogalmazása is.

A magyar királyra nem illik az a formula, hogy uralkodik, de nem 
kormányoz. A király nem csak elvi jelentőségű tényezője volt a magyar 
politikai életnek, hanem aktív részese is, függetlenül attól, hogy egyes 
esetekben egyéni fogyatkozás lehetetlenné tette azoknak a jogoknak 
személyes gyakorlását, amelyeket nem csak a magyar alkotmány, de a 
magyar közmeggyőződés is biztosít a koronás királynak. A magyar 
király, vagy adott esetben a királyi hatalom letéteményese, a kormányzó, 
fontos, sokszor döntő jelentőségű szerepet vitt a magyar állam ügyeinek 
intézésében — még akkor is, ha oly kínos gonddal ügyelt az alkot
mány által megszabott határok betartására, mint például I. Ferenc 
József.

Az utolsó ötszáz év alatt ez a királyi szerep gyakran nem felelt meg 
azoknak a követelményeknek, amelyeket egy meggyőződésesen mon- 
archista nép nemzeti királyával szemben támaszt. A király sokszor 
nagyobb mértékben vette tekintetbe azoknak a területeknek sajátos 
érdekeit, amelyekkel Magyarország a dolgok kényszerű alakulása követ
keztében sokkal szorosabb politikai mint jogi kötelékekben élt. E köte
lékek fennállását Esterházy Miklós, Pázmány Péter, Széchenyi, Deák, 
a két Andrássy és még nagyon sokan a legjobb magyarok között a 
magyarság állami és nemzeti létének biztosítása érdekében föltétlenül 
szükségesnek tartották — feltéve természetesen, hogy az állami lét ezen 
a közösségen belül nincs azoknak a veszélyeknek kitéve, amelyek azt a 
kapcsolatok fölbomlása esetén fenyegetnék, hanem ellenkezőleg. A kap
csolatot nem tekintették öncélnak, hanem annak a magyarság érdekeit 
kellett szolgálnia.

A magyar királyok nem voltak magyarok — ez sok bajjal és hát
ránnyal járt, viszont a történelmi helyzet folytán a magyarság csak az 
ő jogaruk alatt remélhette először is területének felszabadítását és meg
védését, majd pedig állami létének biztosítását. Az alapvető ok Mohács 
és az azt követő polgárháború volt, amely megsemmisítette a török 
elleni önálló védekezés utolsó lehetőségeit is és arra kényszerítette a 
magyar politikát, hogy részben az önálló Erdély megteremtésében, rész
ben pedig az ország határain kívül keressen támaszt. Ennek az új hely
zetnek pedig szükségkép megvoltak a maga következményei: a súly
pont különösen kritikus időkben áthelyeződött az országon kívülre, 
kedvezőbb viszonyok között pedig legalább is megoszlott. A német, 
majd pedig az osztrák császár nem feledkezhetett meg arról, hogy más 
országai is voltak a magyar királyságon kívül, ahogyan a magyar Báthory
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István is kénytelen volt Magyarország fölszabadítására irányuló törek
véseinél levonni annak a következményeit, hogy lengyel király volt.

A nem magyar magyar királyok működése sok vonatkozásban 
mégis jelentős eredményekhez vezetett : felszabadították az országot 
a török uralom alól, értékes civilizatorius működést fejtettek ki és sok
szor jobban gondját viselték a népnek, mint a politikai nemzet. Magyar- 
ország viszont még az idegen királyok alatt sem vesztette el, jogilag 
legalább is, önálló államiságát, ha a magyar alkotmányba is gyökeredző 
királyi praerogativák alapján ténylegesen sokszor idegen szempontok 
szerint is kormányozták, ha a királyi abszolutizmus vagy a forradal
makat követő reakció korszelleme a fennálló jogi kereteken túlmenő 
érvényesülést is biztosított a nem magyar király akaratának. Ezzel 
szemben az arany bulla ellenállási záradéka még annak formális eltörlése 
után is megmaradt a magyar politika ultima rációjának és a szabadság- 
harcok, ha céljaikat teljesen soha sem érték el, mindig kiinduló pontjává 
váltak azoknak a kiegyezéseknek, amelyeket a lojális politika a saját 
erejéből talán nem tudott volna olyan tartós alapokra fektetni.

Szekfű Gyula határozta meg az ősi magyar szabadságszeretetet, 
amely elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a magyarság a saját ízlése 
szerint kívánta a belső életét alakítani és sorsának irányításába, legalább 
is tanácskozás formájában mindig beleszólt. Ez volt a magyar alkotmány- 
fejlődés legállandóbb tényezője és egyben legfontosabb eredménye is, 
mert a tételes törvény sokszor nagyon is távol állott a valóságtól. Az 
Írott betű és az élet e különbsége' «ügyvédi gondolkodáshoz», látszat- 
megoldásokhoz és sokszor üres formalizmushoz vezetett, másrészt azon
ban biztosította a virtuális Magyarország folytonosságát és ébrentar- 
totta az önkormányzati elvet és hagyományt. Amellett kétségkívül 
előmozdította az önálló magyar jogrendszer kialakulását is, amiben 
Babits Mihály a magyarság egyik legnagyobb teljesítményét látta. Az 
abszolutisztikus törekvések itt-ott hatalmas réseket üthettek a magyar 
alkotmányon, évtizedekre hatályon kívül is helyezhették azt, de teljesen 
holt, az életet már nem is inspiráló szöveggé tenni nem tudták, mert 
alapját, a szabadságszeretetet nem lehetett elpusztítani. Ennek folytán 
nincs Magyarország alkotmány, jogi formákkal szabályozott nemzeti 
önkormányzat nélkül, ha az önkormányzat tényleges mérve változ- 
hatik is, ha a királyi önkény helyett a közigazgatás, vagy a korszellem 
és a törvényhozás önkénye is fenyegeti ezt az eszmét és ezt a valóságot.

Magyarország határait a természet szabta meg, határt szabva mind 
a magyarság, mind pedig más népek a magyarság rovására történő ter
jeszkedési törekvéseinek is. A déli határ talán rugalmasabb, de a Kár
pátok gerince végleges vonal, amely mindig biztosította a magyarság 
fennmaradását. Történelmi távlatban ezek a határok ritka állandóság
ról tettek tanúságot, mert nem csak a magyar állam politikai és gazda
sági követelményei, hanem a hosszú lejáratra mindig érvényesülő föld
rajzi erők is a határok állandóságát munkálják. A magyarság ennek 
tudatában is volt, de teljesen és egyértelműen Teleki Pál fogalmazta 
ezt meg a tudós lelkiismeretével és az államférfi belátásával. Teleki Pál 
tette a földrajzot a történelem, a közjog és az irodalom mellett teljesen
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egyenrangú nemzeti diszciplínává, ahogyan az ő működése derített 
teljes világot arra is, hogy ez az önmagában véve egységes magyar me
dence nemcsak különböző vérmérsékleteknek, szellemi befolyásoknak 
és népeknek, de különböző éghajlatoknak, földrajzi, gazdasági és kul
turális tájaknak a metszőpontja is. A terület maga azonban egységes, 
egységes politikai és gazdasági rendszer természetes kerete, amelynek 
súlypontja csak a terület közepét kitöltő, számbelileg legerősebb magyar- 

'  ságban található meg. Ez a tény eleve kizár bizonyos megoldásokat, 
de tág teret biztosít annak, hogy a természet, a település és a történelem 
által megszabott határokon belül hogyan lehet ezt az egyensúlyt ki
építeni.

3. Ezt az egyensúlyt eddig a legtartósabban a magyar állam bizto
sította. Államalkotó nép vagyunk. Történelmünk alakulása ismételten 
a virtuális síkra száműzhette európai létünk első ötszáz évének foglalat
ját, templomaink, városaink, műemlékeink elpusztulhattak és a közép
kori magyar irodalom fennmaradt töredékeiből csak a filológus szeretete 
és a történész újjáteremtő képzelete állíthatja össze az egykori fényes 
kultúra képét, de magyar állam és a magyar alkotmány, a nemzet leg
nagyobb alkotása, ha időnként megcsonkítva is, máig is fönnáll, mint a 
virtuális Magyarország mindenkori jogutódja és helytartója, mint nem
zeti létünk legfőbb és ma — sajnos — úgyszólván egyetlen intézménye.

A magyarság ezer éven át hozzászokott ahhoz, hogy saját államá
ban gondolkozzék, mert a haza nem volt csak földrajzi fogalom, vagy 
érzelmi kategória, hogy politikai ösztöneit és hajlamait közhatalmi úton 
valósítsa meg. Egész szervező képessége nemzeti életének közhatalmi 
intézményeire összpontosult, nemzeti életét csak ebben a keretben tudta 
teljes mértékben kiélni, e nélkül csak nehezen, akadozva, passzív ellen
állásban élt csonka életet. Egyház vagy gazdasági jellegű szervezetek 
védszárnya alá menekülni csak korlátolt mértékben tudott : az állam- 
talan magyar gyámoltalanságának szomorú példáit mutatta a kisebb
ségi sors első időszaka 1918 után. A magyar nemzeti lét legfőbb bizto
sítékai mindig a nemzet törvényben és szokásban is megkonstruált 
politikai intézményei voltak.

Igaz, hogy 1541-től 1867-ig az önálló Erdélytől és a szabadság- 
harcoktól eltekintve saját központi kormányzatára csak igen korlátolt 
befolyása volt, de ekkor politikai és úgyszólván állami életét is a megyé
ben élte ki. A megye nem csak a helyi, de a nemzeti önkormányzatnak 
is alapvető intézménye, a politikus nemzet tulajdonképeni érvénye
sülési területe volt. A megye közhatalmi jellege minden kétségen felül 
állott és jogköre a királynak fenntartott had-, kül- és pénzügyeken 
kívül, úgyszólván mindenre kiterjedt. Ez a megyei élet minden fogyaté
kossága és hiánya ellenére is biztosította, hogy a magyar a saját szem
pontjai szerint maga intézze a saját ügyeit, hogy a politikai, sőt bizo
nyos értelemben a kormányzati tevékenység folytonossága meg ne 
szakadjon.

Sok hátránya volt : a «Falu jegyzője» realista regény. A látókör 
meglehetősen megszűkült, az alkotmány védőbástyájának szerepe bizo
nyos eredendő ellenzékiségbe taszította a központi kormányzattal szem-
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ben — akkor is, amikor az már teljesen magyar volt és rendkívül meg
nehezítette az egységes, modern közigazgatás megteremtését. Az 1848-as, 
illetve 1867-es miniszteriális alkotmány életbelépte után természetesen 
nem tarthatta meg régi hatalmi körét, de az önkormányzati élet gyors 
elsatnyulása mégis nagy veszteség. Ezt talán nemcsak a kormány cen
tralizáló törekvései, a bene possessionatus nemesség fokozatos eltűnése, 
és a korlátolt számú politikusi és önkormányzati személyzetnek az 
országgyűlés és a miniszteriális kormányzat által történt felszívása 
okozták, hanem az is, hogy a politikai hajlam közhatalmi jellege folytán 
a nagyobb hatáskörrel rendelkező intézmények a normálisnál is nagyobb 
vonzóerőt gyakoroltak azokra, akik a vármegyei önkormányzatnak 
továbbra is hordozói lehettek volna.

A magyar állam azonban végső fokon a magyar szabadságszeretet 
legfőbb intézménye is, tehát a nemzeti önkormányzat szerve. Állam
alkotó, de nem államimádó nép vagyunk, ha az utóbbi irányban célszerű
ségi okokból vagy a korszellem hatása alatt sokat is vétkeztünk. A ma
gyar állam a politikai nemzet szabadságán épült föl és a nemzet szabad
sága sohasem nyelte el az egyén szabadságát, mert a szabadságszeretet 
nemcsak a közösségi lélek terméke, hanem a magyar ember egyéni 
szükséglete is, ha az egyéni és állampolgári jogok soha nem is nyertek 
olyan tételes megfogalmazást, mint az angolszász országokban vagy a 
francia forradalom idején. Utoljára Verbőczy formulázta meg a magyar 
nemes elidegeníthetetlen jogait. A kísértések és veszélyek azonban 
mégis nagyok : az állami beavatkozás objektív szüksége, a politikus 
nemzet természetes hajlandósága, hogy közhatalmi úton intézzen 
el dolgokat és az a tény, hogy az állam 1867 óta egyre jobban a társa
dalomnak is egyetlen intézményévé válik — komoly távlatokat nyitnak 
meg, mert a nemzet illetve a társadalom egyre alaktalanabbá, államon 
kívüli cselekvésre egyre képtelenebbé válik. Még sokszor az is kérdéses
nek látszik, hogy a mai magyar képes lenne-e a passzív rezisztencia, a 
nemzeti sztreik a múltban annyira bevált eszközéhez nyúlni.

A nemzet önkormányzata tehát az államban testesül meg, de a 
magyar nemzet még nem azonos a magyar néppel. Magyarország 1848-ig 
rendi állam volt, jogilag pontosan körülírt politikai nemzettel. 1848 a 
törvényes különbségeket lerombolta és jogilag nemzetté emelte a népet. 
Petőfi, Arany és a többiek már az új nemzetet fejezték ki, de a tényleges 
összeolvadást sem egy inkább politikai forradalom magas hőfoka, sem 
az azt követő abszolutizmus nivelláló nyomása nem tudta megvalósí
tani. A nemzet még ma sem az egész nép, csak annak egy, igaz hogy 
számbelileg egyre növekvő része. A tehetős parasztság és az ipari mun
kásság már tagjai a nemzetnek, de a szegény parasztságnak még csak 
hazája van, az államban még nem osztozik, főleg a közigazgatás, de az 
állam is megtartotta uralmi jellegét, még ma is «Obrigkeitsstaat». Füg
getlenül a választójog terjedelmétől, a politikai élet még nem közös 
birtoka az egész magyar népnek. A magyarság jelentős, bár számbeli
leg egyre csökkenő része még csak tárgya, részben célja is, de nem aktív 
résztvevője a nemzeti önkormányzatnak.

1848 óta elvileg már az alkotmány sáncain belül van a nép is, de a
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hatalommal nincs még meg az a tulajdonosi kapcsolata, ami a nemzeti 
lét jellemzője. Anyagi színvonala még túlságosan alacsony, magyarság- 
tudata még túlnyomóan érzelmi adottság, szervezkedése, amelyre pedig 
volna hajlama, részben közhatalmi beavatkozásokból származó akadá
lyokba ütközik. Hiányzik egyelőre az önkormányzatnak az az iskolája 
is, amely az egyetlen biztos útja a politikai cselekvésnek is. A hatalom 
iskolája hosszabb minden más iskolánál és nincs formális képesítéshez 
kötve, végig kell járni előbb az elemi fokot, csak azután lehet sikerrel 
megkísérelni a magasabb próbákat. A változás Magyarországon szükség
képpen lassú, mert a rendiség nemcsak közjogi szabályokból, hanem élet
formából is állott, az életformák pedig rendesen túlélik a jogi kereteket 
és az őket kialakító rétegeket is, sőt a nem teremtő utódok kezén sokkal 
merevebbekké válnak, mert az alakító szellem már elveszett.

4. A magyar politika a török veszedelem óta lényegileg védekező 
jellegű, nemcsak azért, mert az önfenntartás parancsa majdnem mindig 
aktuális volt, de azért is, mert a megmaradás feltételei alig változtak. 
Nemcsak pusztán megmaradni akart a magyar, de nemzetként tovább 
élni, tehát saját jogi és hatalmi szervezettel, amelyet akkor is veszély 
fenyegetett, ha a puszta népi lét egyelőre kívül is maradt a támadásokon. 
A magyar politika mindig a nemzetben látta a népi lét biztosítékát is, 
ezért gyakran többet törődött az erős állammal, mint a néppel.

«A két pogány közt egy hazáért» valószínűleg nem igazi kuruc költő
től származik, de ez nem változtat azon, hogy szépen és tömören fogal
mazza meg nemcsak a kuruc harcos, de a magyar politikus helyzetét is. 
Ezt az egy hazát védeni kellett, törvényekkel, intézményekkel, passzív 
ellenállással vagy fegyverrel a kézben. Minden változás fenyegethette 
a meglévőt, ami már úgyis kevesebb volt annál, aminek lennie kellett 
volna, minden keskeny rés nagyobb arányú betöréseknek lehetett az első 
stációja. Egy sérelmet sem lehetett elhallgatni, nehogy jogfeladásnak 
lássék, egy lépést sem lehetett tovább menni, ha még oly szükséges is 
lett volna, amíg ezek a sérelmek jóvá nem tétettek. Ez a fenyegetett
ség, a jogtalan állapotba szorult magyar tudata alakította ki azt a gra- 
vaminális politikát, amely túlélte I. Lipótot és Bachot is, és amely a 
trianoni megcsonkítás után a közjogi síkról a külpolitikai síkra tolódva 
a magyar revíziós magatartásban folytatódott.

Magyarország a páriskörnyéki békék Európájában csak ellenzéki 
lehetett, mert Trianon a terület megcsonkításával éppúgy veszélyez
tette a nemzeti lét alapjait, mint az alkotmány megcsonkítása árán 
folyó kormányzás. A gravaminális politika súlypontja a területi elemekre 
helyeződött, de a magatartás : a fenyegetettség és a jogtalan állapot 
állandó tudata lényegileg változatlanok maradtak. Genfi szereplésünk 
alapjában véve sok hasonlóságot mutat «Ugocsa non coronat» zord állás- 
foglalásával. A virtuális Magyarország lehetetlenné tette, hogy a való
ságban a védekezésen és tiltakozáson túlmenő szerepet vállaljunk. 
A gravaminális politika revíziós formájában is hasonló veszélyeket idézett 
fel, mint azelőtt : a közjogi szempontok kizárólagossága olykor érzé
ketlenné tett a török veszéllyel, vagy az ország teiületi épségét a Habs
burg-monarchián kívül is fenyegető kockázatokkal szemben, a területi
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szempont kizárólagossága pedig eltompította az önálló állami és nem
zeti létet esetleg fenyegető veszélyek iránti érzéket, nem is beszélve 
arról, hogy a virtuális Magyarország szolgálata háttérbe szorította a 
valóságos Magyarország néhány súlyos és nagy kérdését.

A védekezés sokszor több energiát fogyaszt el, mint a támadás, 
mindenesetre nehezebb és nagy belső szilárdságot követelő állapot. De 
egy a többiekhez képest gyenge állam sokszor csak azzal alakíthatja a 
valóságot, hogy nem vesz tudomást róla, hogy megakadályozza a való
ság teljes kiépítését és megszilárdulását. Ezt a hivatását a gravaminális 
politika betöltötte, különösen akkor, amikor nem vélt, vagy legalább 
is igen távoli veszélyek ellen védekezett, mint a kiegyezési időszakban, 
hanem a trianoni határok állandósulása ellen.

Ennek a védekező magatartásnak azonban célja van. Deák Ferenc 
saját bevallása szerint remény nélkül küzdött, de a magyar politikusok 
többsége mégis bízik abban, hogy a védekezés nem reménytelen, hogy a 
«dolgok belső rendje* végül mégis célhoz juttatja a magyarságot. Ez a 
sokszor csodavárásnak minősített magatartás részben az erkölcsi, rész
ben a természetes világrend erejébe vetett bizalom megnyilvánulása 
lehet, mert Magyarországnak mindkét világrend a megfelelő helyet biz
tosítja, de talán legerősebben mégis csak a történelmi tapasztalatban 
gyökeredzik. A magyar politikai gondolkodást a történelmi tényező 
alakította a legerősebben; és történelmének tanúságai alapján úgy érzi, 
hogy szövetségben van az idővel, hogy az idő mindig meghozza nemcsak 
a jobb belátást, de a megfelelő és kielégítő megoldást is, amelyet az 
ember esetleg jobban szolgál azzal, ha semmit sem tesz, mint nagy 
aktivitással. Az időt igazán akkor becsüli, ha sok van belőle, kevéssel 
nem tud mit kezdeni. Ezért nem az alkalmak kihasználásának népe. 
A magyar történelem az utolsó ötszáz év alatt az élet-halál állandó 
alternatívájában folyt le, de eddig az élet mindig felül maradt. Amennyire 
van optimizmus a magyar politikában, úgy az a fönnmaradáson alapszik.

Ez a védekező magatartás, az időre való ráhagyatkozás, a tudatos 
cselekvéstől való húzódozás, amit Petőfi Pató Pál-ról, Babits pedig 
«pompás és bölcs lomhaságnak* nevezett el, rendkívül nehézzé teszi a 
változtatásokat, legalább is a politika szokásos síkján, mert az új dolog 
szükségképpen bizalmatlanságot vált ki, mert a meglévő változatlan 
fenntartása több biztosítékot látszik nyújtani, mint a ki nem próbált 
új, és mert nem lehet olyan rossz az, ami annyi vihart kiállt. «Hiába 
lom nélkül nincs régi ház, iparlovagnak új csak mindene* mondja Madách. 
A magyarság politikai képességeinek éppen az alkotások maradandó- 
sága a legjobb és legdöntőbb bizonyítéka, ezért szükségképpen nehezen 
megy minden szándékos, adott pillanatban elhatározott változás. A ma
gyar képtelen lenne bármely újabb nagy eseménytől kezdeni az időszá
mítást, mert nem keresztény időszámításának alapja legföljebb a hon
foglalás lehetne.

A magyar politika ugyanis mindig a történelmi folytonosságban 
gyökeredzik. A stirb und werde nem magyar politikai elv, mert a magyar 
politika mindig tudatosan is folytat. A cezúrák után mindig szándékosan 
kapcsolódott a cezúra előtti időszakhoz : a szatmári béke, az 1790-es
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országgyűlés, az 1867-es kiegyezés, az 1920-as restauráció első ténye a 
régi biztosítékok megújítása, illetve a jogfolytonosság helyreállítása 
volt, mert a pillanatnyi magyar politika mindig a történelmi folyamat 
része és tudatosan az is akar lenni. Ez több és más, mint az egyébként 
eléggé általános őskeresés, vagy múltra hivatkozás, mert a folytonos
ság nem csak programm vagy a hangulatkeltés eszköze, hanem tény is, 
az intézmények, a magatartás és sokszor a módszerek folytonosságát 
is jelenti.

Legfőképpen azonban a politikai hagyományok folyton'osságát 
jelenti. A magyar politikai hagyomány nem csak szentimentális kellék, 
hanem az állandó tapasztalati elem, a történelmi empirizmus leszűrő- 
dése. A történelem sohasem ismétlődik, de az egyébként változó nemzeti 
jellem, az intézmények természete és a földrajzi helyzet bizonyos állandó
sággal bíró tényezőkként jelentkeznek. A hagyomány különben sem vala
milyen merev, nem módosítható használati utasítás, hanem a szokás
nak és a tapasztalatnak valamilyen keveréke, amely legalább is negatív 
útmutatást ad, legalább bizonyos tévelygésektől megóv. Különben is 
a magyar politikában az aránylag lassú változás a tény, a hagyomány 
állandósága és ereje csak ennek következménye.

5. Az észrevétlen változás, amelynek egyik legfőbb eleme az idő, 
Magyarországon is sok mindent módosított, de a személyhez kötött el
határozás által felidézett gyökeres változás aránylag ritka. Alig néhány 
olyan személyiség él a magyar köztudatban, mint Szent Isvtán, vagy 
Kossuth Lajos, akiknek nevéhez döntő változások fűződnek. Széchenyi 
nagyságának és korszakalkotó voltának éppen egyik leglényegesebb 
tényezője, hogy tevékenységének nagyobbik része a magyar politika 
hagyományos területén kívül esett és hogy a túlságosan közhatalmi 
jellegű magyar politikai szemléletnek új távlatokat nyitott meg, a nél
kül, hogy újításai a magyarság egyéniségének kárára válhattak, vagy a 
védekezés lehetőségét komolyan befolyásolták volna. Széchenyi volt az, 
aki a formalizmusba merevedő magyar politikának élőbb tartalmat is 
akart adni, aki a gyepűről a parlagra irányította a figyelmet.

Széchenyi a magyarság társadalmi magatartását és életviszonyait 
akarta elsősorban megváltoztatni, meg akarta indítani egy passzív 
társadalomnak a hatalomtól független tevékenységét, csak annyiban 
módosítva a jogi és politikai szerkezetet, amennyiben ezt céljai szük
ségessé tették. Tevékenysége óriási területet ölelt fel és meghatározta 
a magyar reformálás módszereit, amelyek a történelmi gondolkodással 
is összhangban állanak : a tényleges helyzetből kiindulva meghatározott 
újításokat szorgalmazni és lépésről-lépésre változtatni. Ez talán kis
szerűnek látszhatik és forrongó korok változás igényeit nem elégíti ki. 
Gyakorlatilag azonban már azért is helyes, mert a gyökeres és általános 
reformoknak rendszerint csak egy kis része valósul meg a magyar közeg 
ellenállása következtében, nagyobb részük holt betű marad. Az egy
szeri és gyökeres változtatás szükségképpen nagyobb zavarokkal és 
kevesebb eredménnyel jár, mint a jól átgondolt részletintézkedések 
sorozata.

A hagyományos magyar állásfoglalás nem a változtatáson alap

468



szik. Az idő dimenziójában a «perc emberkék» nyüzsgése fölött elnéző 
magyar bölcsesség nagy előny, de sok veszéllyel is jár, különösen ha 
az általános ütem meggyorsul. Az idő szövetségének tudata nagy kísér
tést jelent, hogy az idővel visszaéljen és így néha kifogy belőle. Külö
nösen veszélyes ez, ha éppen akkor kell a maximális erőt a védekezés 
érdekében kifejteni, amikor a változások szüksége is a legnagyobb 
nyomatékkai jelentkezik. Ha ilyenkor a változás igénye kerekedik felül, 
a katasztrófa elsodorja a védekezés lehetőségét. Illyés Gyula határozta 
meg 1918-et úgy, hogy a nép szabadsága nem jelentette a nemzet szabad
ságát is. 1848-ban viszont a nép újdonsült szabadsága előmozdította a 
heroikus harcot a nemzet szabadságáért is. Ezek a megállapítások ter
mészetesen kissé merevek, mert 1918-ban egy vesztett háború súlya is 
ránehezedett az országra, másrészt azonban az 1867—I 9I4 között elma
radt változások sürgető igénye is kirobbant 1918 dicstelen forradalmá
ban, amely összeomlás volt. Viszont 1948/49 nagy erőfeszítését részben 
éppen a megelőző 25 év nagy nemzeti felbuzdulása tette lehetővé.

1849 annakidején sok jó magyarban keserű szájízt hagyott, amely 
nem volt ment az önvádtól. A «Forradalom után» a «nyalka kuruc» 
bűnök elég pontos leltára, de a reformkor ettől függetlenül a legújabb 
magyar történelem hőskora marad. A magyar nacionalizmus kialakulá
sának korszakában a magyar politikai tehetségek addig is, azóta is el 
nem ért gazdagságban virágzottak ki és ritkán voltak magyar politikusok 
oly mértékben a legjobb értelemben vett európai műveltség részesei, 
mint akkor. De — és ez nagyon lényeges — egész Európa ihlette őket, 
éPPÚgy mint a múltban is, és a műveltségnek ez a nemzetfölötti álta
lános jellege lehetővé tette, hogy veszély nélkül merítsünk belőle. A 
reformkor láthatára Amerikáig terjedt — ebben a nem kizárólagos 
távlatban a magyarság is megtalálhatta a maga helyét. Ma persze már 
világosan látjuk, hogy akkor sem voltunk csalódhatatlanok és akkor 
sem voltunk birtokában annak a csodaszernek, amely a tökéletlen embert 
legalább politikai téren megmenti a tévelygésektől. Széchenyi talán 
tisztábban látta azokat az eszközöket, amelyek a magyarság sajátos 
körülményeinek jobban megfeleltek volna, de összes szereplő kortársai 
iŝ  magyarok voltak, európaiságuk nem idegenítette el őket a magyar
ságtól, és nem tette őket érzéketlenné a magyar globus sajátos törvényei
vel szemben. Ez pedig eleve korlátozta az átvétel veszélyeit.

A történelmi gondolkozás azonban nem merev, hisz saját történel
münk is a változásokról tanúskodik. Ezért Magyarországon is sok min
den valósult meg, amit első jelentkezése idején «ne stultisat» fölkiáltás
sal fogadott a nemzet, még ha jelenleg ismét egyszer Európa legkonzer- 
vativabb államának hírében is áll. A szükséges változtatásokat azért 
meg tudta valósítani, csak éppen nem vált kísérleti teleppé, amit a 
magyar politika immanens kockázatának nagysága úgyis eleve ki kell, 
hogy zárjon. Vagy saját tapasztalatai alapján győződött meg a változás 
szükségéről és akkor aránylag könnyebben ment az újítás, vagy pedig 
ha átültetésről volt szó, akkor megkívánta, hogy a példa a maradandó- 
ság próbáját legalább is bizonyos mértékben már kiállta, hogy az idő 
legalább is valamelyest már igazolta légyen az új dolog életképességét.
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A helyeshez és beválthoz ragaszkodni nem olyan bűn, és a hibásat el
utasítani inkább erény. De a helyzet természetesen fordítva is állhat — 
történelmünk mindkettőre nyújt példát.

Döntő fontosságú mindenesetre az, hogy a magyar saját maga ada
golhassa a korszerűséget— mert sok támadás, amely a léte ellen irányult, 
a korszerűség nevében lépett fel. L. Lipót abszolutisztikus elvei kétség
telenül korszerűbbek voltak, mint a XVII. század magyarjainak alkot
mányos maradisága és Bach közigazgatása is korszerűbb volt, mint a 
rendi állapotból éppen hogy kikászálódó vármegyéé. Mégsem lehet 
kétség, hogy ezekben az esetekben az idejétmúlt vagy a korszerű volt-e 
alkalmasabb a magyar szubsztancia védelmére. Viszont ugyancsak 
kétségtelen, hogy a reformkor szabadságeszméje korszerűbb volt Metter
nich elveinél és jobban is szolgálta a magyarság érdekeit, mint az 
utóbbiak. Végeredményben, ha kisebb-nagyobb, de aránylag ritka meg
rázkódtatások árán is, eddig meg tudtuk találni az egyensúlyt a meg
őrzés és változtatás pólusai között.

6. 1867 óta a magyar politikai élet sok vihart látott, mégis egyik 
legfeltűnőbb jellegzetessége a kormányzat viszonylagos állandósága és 
stabilitása, ami így magyar politikai hagyománnyá is vált. Ezt nem
csak a magyarság politikai érettsége tette lehetővé, hanem a politikai 
életnek az a sajátos rendszere is, amely a parlamentárizmus elvi és jogi 
fennállása ellenére sohasem volt valóban parlamentáris, de érvényre- 
juttatta a tanácskozás hagyományát és a törvényhozó és végrehajtó 
hatalom viszonyát illetőleg bizonyos párhuzamot mutatott az 1848 
előtti állapotokkal.

A kiegyezés utáni magyar politikai élet, a parlamentarizmus alap
jait azok vetették meg, akik 1848—49-es eseményekre csak több-keve
sebb kiábrándultsággal tudtak visszagondolni és mindenáron el akarták 
kerülni azt, hogy a dinasztia és a nemzet végzetes összeütközése újból 
megismétlődjék. Viszont a szabadságharc nagyszerű emléke, a re
presszió kegyetlensége, és Kossuth Lajos részben még mindig, részben 
pedig újból rendkívüli mértékben ható személyisége ébren tartották 
azt a kuruc állásfoglalást, amely a kiegyezést a függetlenség szempont
jából keveselte és azzal szemben a közjogi ellenzékiség alapjaira helyez
kedett. Amint múlt az idő, amint halványultak 1849 és az azt követő 
évek válságának emlékei, a politika exisztenciális voltának tudata is 
halványult. A magyarság nagy része egyszersmindenkorra biztosítva 
látta az állami és nemzeti létet, kisebbnek érezte a kockázatot, az 
Ausztriával való kapcsolatban terhet, nem pedig biztosítékot látott. 
A magyar politikai élet egyik főirányzata tehát nem ismerte el az egész 
magyar politikai élet jogi és tényleges alapját. A lényegileg még mindig 
gravaminális utakon járó közhangulat pedig más ellenzéki alakulat 
létrejöttét lehetetlenné tette : a politikai élet központjában a kiegyezés, 
Ausztriával és a dinasztiával való kapcsolatunk kérdése maradt akkor 
is, amikor ez kielégítően rendezve volt és a Habsburgok trónralépte, 
illetve az Ausztriával való közösség létrejötte óta soha el nem ért jogi 
és tényleges függetlenséget biztosított Magyarország részére : a magyar
ság nem tudta magát hagyományai alól felszabadítani.
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Mindkét oldal a defenzív álláspontot vélte képviselni: az egyik a 
kiegyezést, a másik Magyarország elidegeníthetetlen és még mindig 
csonka függetlenségét védte. Kormányképes azonban természetesen 
csak az a párt lehetett, amely a közjogi és tényleges alapot elfogadta, 
függetlenül attól, hogy Deák-, szabadelvű vagy munkapártnak nevezték. 
A pártok váltógazdasága, a parlamentárizmus nem elvi, de gyakorlati 
követelménye, — mert hisz elvileg az egyik pártnak mindig többsége 
lehet — így nem valósulhatott meg, mert az alapfeltétel: a fennálló és 
kétoldalú megállapodáson felépülő közjogi keretek általános és feltétlen 
elismerése hiányzott, mert a közjogi ellenzék programmpontjainak leg
lényegesebb részében nem számíthatott a teljesen egyenjogú másik alkot
mányos tényező, a korona megértésére.

A magyar külsőségek parlamentárisak voltak, de a választásokon 
csak a kormánynak lehetett többsége, különben felrajzolódtak volna a 
konfliktus körvonalai. Következésképpen a kormánynak többsége kellett 
hogy legyen — és a magyar formalizmus túlbecsülve a közhatalmi szer
vezet jelentőségét, meg is volt nyugodva, ha a parlamentben a kormány
nak többsége volt, ha a magyar parlament nemzetiségi összetétele meg
felelt a nemzeti állam illúziójának. A korona egyszer kísérletet tett, hogy 
felülről változtassa meg a magyar politikai élet pártkereteit és probléma
körét, a darabontkormány hozott korszerűséget, de nem volt köszönet 
benne. A nemzet nélkül nem lehet reformálni Magyarországon. Hasonló
képpen nem volt köszönet az ezt követő őszintén parlamentáris kísérlet
ben sem : a koalíciós kormányzat csúfos balsikerrel végződött. A hata
lom a politikus próbája, viszont a hatalomra készülni kell, mert az ember 
ritkán születik kész politikusnak.

A kiegyezés exisztenciális jelentősége és feltétlen szüksége, Deák 
Ferenc, Andrássy Gyula, a két Tisza politikai meggyőződése nem vált a 
magyar politikai tudat alkotó részévé. A magyar köztudatban a virtuális 
Magyarország erősebb és hatalmasabb volt, Kossuth Lajos hangja túl
szárnyalta a haza bölcsének érveit : az Ausztriával való kapcsolat nem 
szerepelt Magyarország fennmaradásának lényeges feltételei között. 
A magyar realizmus és a magyar józanság, amely történelmi távlatban 
föltétlenül jellemző vonása a magyar politikai magatartásnak, mintha 
egyidőre elhalványult volna.

A kormányzat viszont ennek ellenére szilárd volt és állandó jellegű, 
sőt csak egy szilárd és kemény kormányzat tette lehetővé, hogy a kép
viselőházi zavarok ellenére az állami élet tovább folyjék, hogy a válasz
tások azt a többséget biztosítsák, amely ennek az állandóságnak a köz
jogi alapot megadta. Ennek következtében a magyar politikus alap
vető dilemmájává az vált, hogy kormánypárti lesz-e vagy ellenzéki, 
hogy elfogadja-e a 67-es alapot vagy sem. Az út a hatalomhoz tehát első
sorban a kormányon át vezetett, nem pedig a programmon vagy a kép
viselőházi tevékenységen, a kormányzat szilárdsága a hatalom folytonos
ságának volt a következménye. A pártot Magyarországon a kormány 
hozta létre, nem pedig megfordítva, ami a parlamentáris elveknek meg
felelt volna. Az, hogy a politikus kormányképes volt-e vagy sem, nem 
egy adott, a népakarat megnyilvánulása által meghatározott parla-
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menti helyzet következménye volt, hanem az egyéni magatartásé, amely 
eleve eldöntötte, hogy melyik oldalra áll.

A képviselőház megbuktathatott és meg is buktatott kormányokat, 
de a miniszterelnök személyét a király jelölte ki, nem csak formálisan, 
hanem tudatos, a népszerűséget nem okvetlenül tekintetbe vevő elhatá
rozással. A parlament negatív akaratmegnyilvánulásai fontosabbak vol
tak, mint a pozitívok — mutatis mutandis, ez volt a rendi országgyűlés 
helyzete is. Ez a helyzet ma is, de az utóbbi évek kritikus volta követ
keztében az államfő szerepe ma még nagyobb, mint azelőtt.

Ily helyzetben alakult ki az állandó ellenzéki politikus típusa, aki
nek a dolgok normális alakulása mellett nincs kilátása arra, hogy hata
lomra jusson, aki talán nem is akar hatalomra jutni, és ezért bírálatát, 
Ígéreteit semmiféle távolabbi szempont sem korlátozza. A felelőtlenség 
maximumát élvezi, kizárólag tőle függ, hogy mily mértékben kíván 
ezzel élni vagy visszaélni. Az ellenzékiség még bizonyos erkölcsi dics
fénnyel is járt, a közérzés egészen néhány évvel ezelőttig sokkal erköl
csösebb állapotnak tartotta az ellenzékiséget, mint a kormánypártisá
got. (Ez ma azonban gyökeresen megváltozottnak látszik.) Hatalomra 
jutni ily viszonyok között csak pálfordulás útján lehetett, mint ahogy 
annak idején Tisza Kálmán szögre akasztotta a bihari pontokat, ahogyan 
a nemzeti párt belefáradt az ellenzékiségbe, ahogyan Gömbös Gyula 
az elszigeteltségből egyenesen Bethlen István kormányába lépett át. 
1848 előtt sem volt ritka, hogy az ellenzéki férfiú részére a pálfordulás 
nyitotta meg a kormányhivatal útját.

Kialakul azonban az a típus is, és a más országokban is előforduló 
kollégáinál jóval nagyobb számban, amely feltétlenül és minden kor
mányt támogat, amely a kormányzatban szükségkép meglévő elvi és 
irányzati elemek iránt teljesen érzéketlen és kormányzásban kizárólag 
szükséges, lényegében technikai jellegű tevékenységet lát, és az ellen
zéki férfiú erkölcsi öntudatával szemben a maga részére a felelősség- 
érzet és a beavatottság öntudatát igényli. Az állandó kormánypártiság 
azonban kritika, függetlenség és önállóság erényeit sorvasztja, és nem 
utolsó sorban azt a védekező és ellenálló magatartást, amely a magyar 
politikának mindig fontos eleme volt.

A politikai garnitúra a kormányzati egyedáruság nyomán szám
belileg természetszerűleg csökken és kisebb, mint a pártok váltógazda
sága esetében. Teljes személyzeti változás szüksége esetén ez rend
kívüli gyengeséget eredményez, viszont önmagában véve is egyik lénye
ges tényezője a kormányzati folytonosságnak, meit egy változás sem 
lehet személyzeti szempontból annyira gyökeres, hogy az előző irányzat 
számos, ha alárendeltebb képviselője is, abban helyet ne foglalhasson. 
A választékot a verseny hiánya rendkívül megcsökkenti, főleg a középső 
funkciók tekintetében és nagy mértékben fokozza a politikai személyzet 
hivatalnoki jellegét, már csak annak következtében is, hogy a magyar 
viszonyok közepette a közhatalommal már amúgy is kapcsolatban lévő 
hivatalnok önként kínálkozik a politikai személyzet réseinek betöl
tésére — nyugdíjigényének teljes fenntartásával és a kockázat elvének 
teljes elvetésével. Viszont a magyar társadalom sajátos alakulása követ -
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keztében alig van más réteg, amely részére a választék és a politikai 
életben való szereplés közvetlen lehetősége : a hatalommal való kap
csolat egyaránt rendelkezésre áll.

7. 1920-ban, a kezdeti tévelygések után a magyar restauráció tuda
tosan visszanyúlt az 1918 előtti kormányzati hagyományokhoz, noha a 
teljesen parlamentáris életnek nem volt meg az az alapvető akadálya, 
mint a kiegyezés változatlan fenntartásának szüksége. A királykérdés 
formájában a közjogi elem a Bethleni korszak első időszakában is kísér
tett, de a külső és belső nehézségek együttes ereje kiszorította a közélet
ből. A döntő jelentőségű feladat különben is az 1918-as összeomlás és a 
megcsonkítás által földúlt magyar politikai élet restaurálása volt : a 
további rendezett állami lét feltételeinek és eszközeinek megteremtése. 
Ehhez, csak úgy mint 1914 előtt, szilárd kormányzatra volt szükség, a 
szilárd kormányt pedig csak a szilárd többségi párt tette lehetővé. A koalí
ciós kormányzat nem jó emléket hagyott Magyarországon. A szilárd 
kormányzati elv tulajdonképpen a konszolidáció korszakában nyerte 
végső megfogalmazását, a konszolidáció tette közérthető politikai hagyo
mánnyá a rend szükségét. A közéletben 1867 óta a körülmények folytán 
meggyökeredzett kizáró ok azonban 1936 táján újból szerepet kapott : 
â  közjogi szempont helyét ezúttal a külpolitikai szempont foglalván el. 
Úgylátszik, ez már szinte állandó tehertétele a magyar politikai életnek : 
a kormányképesség előfeltétele mindig az ország helyzete által előírt 
előzetes opció.

Az 1918-as összeomlást a magyar köztudat a tulajdonképpen soha 
el nem ismert vereség, a zsidóság és szociáldemokrácia szerepe mellett 
elsősorban a mulasztások számlájára írta és saját felelősségét is csak 
ezekben látta megalapozva. Világost sem volt hajlandó annakidején 
kikerülhetetlen következménynek felfogni, Görgey «árulása» volt a 
szabadságharc bukásának főoka, Ezek a mulasztások tényleg fenn is 
forogtak, de a következmények levonása során csak egy részüket igye
kezett a kormányzat jóvá tenni. Elsősorban és legfőképpen a szilárd 
állami apparátust építette föl újra, majd pedig a jogrendet — mindkettőre 
égető szükség volt. A nemzet keretét kitágította, a módos parasztság és 
az ipari munkásság a konszolidáció alatt vált elismert politikai tényezővé. 
Tovább azonban a nemzeti keret kitágításában nem ment, óvatos 
maradt és éppoly buzgalommal igyekezett az országot újra berendezni, 
mint 1867 után a kormányzat a modern állami élet feltételeit és intéz
ményeit megteremteni.

Az 1917—18-as háborúellenes, választójogi, stb. propaganda, vala
mint az összeomlásért tulajdonképpen felelősnek tartott két forradalom 
hatása alatt már az ellenforradalom idején megszületett a belső ellen
ség, a destrukció főnévi és melléknévi fogalma — elsősorban a zsidóságra 
alkalmazva — amellyel szemben állott a konstruktiv, a hatóságilag 
fémjelzett és jóváhagyott hazafiság és nemzeti érzés jellemzője, vesze
delmesen hasonlítva a gutgesinnt kispolgári és német fogalmára, ami
ben talán az ellenforradalom első politikus gárdájának társadalmi helye 
és népi származása is közrejátszott. Megjelent a faji elv is, egyelőre 
negatív, antiszemita értelemben, amit az 1918—19-es eseményeket meg

473



előző társadalmi fejlődés, valamint a forradalmak főszereplőinek zsidó 
volta ténylegesen indokolt. Az ellenvélemény iránti türelmetlenséggel 
együtt járt valami hangsúlyozott lojalitás a kormánnyal szemben, amely 
éppen a politikai elvek abszolútabb jellege folytán több volt, mint kor
mány, föltéve természetesen, hogy az ellenforradalmi eszmék hű őrizője 
volt.

A konszolidációs időszakban ezek az ellenforradalmi, és a magyar 
politikában új elemek ismét háttérbe szorultak, és ha nem is 1914 előtti 
mértékben, de még mindig igen messzemenő sajtó-és véleményszabad
ság uralkodott, sőt türelmesség az ellenzékkel szemben, kivéve termé
szetesen a választásokat. A szabadságeszme azonban az ellenforradalom
kor halálra ítélt liberalizmus sorsát osztotta : igazán népszerűvé és 
eszmei értékké még a konszolidáció alatt sem vált. Az összeomlás konok 
emléke a szabadság veszélyeit még az egyébként hagyományosan gon
dolkodó elemek szemében is nagyobbá tette, mint a szabadság hiányáét. 
A konszolidáció szemben állott a genfi Európával : nem volt demokrata 
és nem ismerte el véglegesnek a békeszerződéseket. A gravaminális 
elemről a magyar külpolitikában már szó volt, a belpolitikában ez a 
gravaminális elem komolyan nem jutott szóhoz.

A gazdasági válság, Gömbös Gyula, majd Hitler hódító példája 
reaktiválták az ellenforradalom eszméit. Szinte észrevétlenül, de kétség
kívül a kormányzati szándékoknak megfelelően>az arisztokrácia kiszorult 
a politikai életből és helyét, mint új vezetőréteg; a középosztály foglalta 
el. Jellemző a magyar változás sajátos jellegére, hogy ez az igen lényeges 
eltolódás szinte hangtalanul, mindenesetre nagy propaganda vagy szó
noklatok nélkül ment végbe. Hasonlóképpen úgyszólván észrevétlenül 
születtek meg az új magyar szociálpolitika leglényegesebb intézményei: 
a zöldkereszt, a családi bér, a közjóléti szövetkezetek. A változásról 
mindenesetre sok szó esett, és a reform néhány évig ismét bűvös szava 
volt a magyar közéletnek, de legmaradandóbb emlékei közé valószínű
leg az a néhány könyv fog tartozni, amelyek falukutatás néven foglal
hatók össze és az a szellem, amely belőlük kiárad. A faji elv ismét meg
jelent, aggresszívebb formában és már-már szembefordulva a hagyo
mányos, nem faji, hanem történeti és érzületi alapon felépülő magyar 
nemzeteszmével; az új magyar nacionalizmus jobban inspirálódik 
külföldi, mint magyar példákon ; a korlátolt, célszerűségi szempontok
ból táplálkozó antiszemitizmusból faji antiszemitizmus lett. Az irra
cionális elemek nagy hódítást végeztek a magyar gondolkozásban, a 
józanság és realizmus rovására.

Igaz, hogy az egész eltolódásnak reális alapja is volt : a külpolitikai 
érdekek súlya egyre nőtt, Németország egyre jobban polarizálta az elége
detlenséget és a változás igényét. A revízió, a területi kiegészülés reménye 
minden mást háttérbe szorított és szinte úgylátszott, mintha 1867—1914 
meddő közjogi ellenzékiségének tanulságai egyszerre tudatosodtak 
volna : a közjogi érdeklődés, a védekező magatartás, a függetlenség 
és önállóság féltése eltűnt, a Gömbös által «negativ» magyarnak minő
sített típus helyét elfoglalta a «pozitív» magyar, akinek nincs grava
minális hajlama, és aki az új, tekintélyi korszellemmel szemben nem
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védekezett olyan szívósan, mint amilyen szívósan negatív magyar még 
néhány évvel ezelőtt a demokrata korszellemmel hadakozott. Csodálatos, 
hogy a függetlenségi eszme 25 év alatt ily mértékben tudott légyen 
talajt veszteni.

A magyar állam és a magyar kormányzat azonban ezeknek az eltoló
dásoknak ellenére is ritka szilárdságról és ellenállási képességről tett 
tanúságot. A történelmi magyar államiság romjain kellett elindulnia, 
a munka lényege restauráció volt : a régi házat kellett újra felépíteni. 
A legsúlyosabb körülmények között kezdte el életének új szakaszát, a 
szomszédok mind jóval kedvezőbb helyzetben voltak. A háború nyer
tesei, vagy a másik nagy vesztes Ausztria, csak alapvető rendszerválto
zásokkal tudták a válságokat áthidalni, a kitűnően közigazgatott, de 
rosszul kormányzott Csehszlovákia a válságos pillanatban ellenállás 
nélkül hajlott meg az európai szükség, majd pedig a túlnyomó katonai 
erő előtt — Magyarország azonban kisebb-nagyobb változások, de nem 
mélyreható válságok árán és nem totálisan alkalmazkodott a helyzet
hez. A genfi Európa divatját éppoly kevéssé vállalta teljes mértékben, 
mint a tekintélyi Európa korszellemét, bár vezető rétege az utóbbihoz 
belsőleg jobban hozzásínrult. Végeredményben azonban, hála az erős, 
a közvéleménytől bizonyos fokig független, kormányzat hagyományá
nak, saját magában kereste és találta meg az egyensúlyt és a mértéket, 
alkalmazkodva és ellenállva, többé-kevésbbé rugalmas kompromisszu
mokban keresve a megoldást és sohasem felejtve el, hogy az idő a törté
nelem és következésképpen a politika egyik legfőbb tényezője.

8. Egyelőre Magyarországot általában jobban kormányozzák, mint 
ahogy közigazgatják, mert viszonylag több a politikus tehetség, mint a 
szakértelem, mert a magyar politikai érdeklődés általános jellegű és 
így a szakkérdések szerepe tulajdonképpen alárendelt. A közigazgatás 
pedig egyre jobban szakképzettséget igénylő funkcióvá válik, egyre 
inkább oly polgári jellegű erényeket kívánt: pontosságot, gyorsaságot, 
agilitást, amelyek magyar földön, az azokat ápoló polgárság híjján, elég 
ritkák. A hatalmi kérdések a mindennapi ügymenetben alárendeltebb 
jelentőségűek, az uralmi közigazgatás pedig az állampolgárok részére 
néha terhessé válik. Már pedig a magyar közigazgatás máig is megtar
totta uralmi jellegét, amelyet még az időnként visszatérő választások
nál betöltött politikai szerepe is alátámaszt, sőt talán szükségessé is tesz. 
A közigazgatásban a tekintélyi elemek még mindig túlnyomóak, termé
szetes korlátjuk a jogérzet azonban megcsökkent. A közigazgatás jó
formán mindennap emlékezetébe idézi a népnek, hogy az államot pedig 
tisztelni kell. Keleti és déli szomszédjaink mértékével mérve azonban 
a magyar közigazgatás magas színvonalat képvisel, ha mögötte is marad 
a német vagy cseh bürokrácia gyors, pontos, szinte üzletszerű tárgyi
lagosságának és működésének.

A nagy ügyeket Magyarországon jól intézik, sokkal jobban mint az 
állampolgárok ügyes-bajos dolgait. A részletmunka, az apró dolgokkal 
való pepecselés nem a kenyere a magyarnak, aki elég jó főszolgabíró, 
bizonyára jó alispán, de valószínűleg távolról sem olyan jó adóhivatali 
vagy OTI-tisztviselő. Adminisztratív képességei mégsem hiányozhat-
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nak : a vasutak, a posta gyorsan, pontosan és kifogástalanul működnek 
igaz, hogy itt nincsen hatalmi kísértés. A fontos dolgok, amelyeket le 
lehet egyszerűsíteni, érdeklik a magyart, a lényegtelen dolgok, amelye
ket a szabályok tömkelegé bonyolulttá tesz, untatják és nem tudják 
lekötni. Különös hajlama van amellett arra, hogy a legapróbb ügyben 
is rejlő hatalmi elemet is megérezze és kiélje, szinte kormányzati szem
pontok szerint intézi el azt is, legfőképpen időt adva annak is, aminek 
igazán ^nincs szüksége időre.

Ennek persze nagyon sok hátránya van és nagy mértékben fokozza 
azt a távolságot, amely a nép és nemzet között amúgy is fennáll, mert 
a mindennapi ügyintézés is az állam és az alattvaló viszonya alapján 
folyik. Normális viszonyok között néha kísértésbe esik az ember, hogy 
egy kissé kevésbbé jó kormányzatot és kissé jobb közigazgatást kíván
jon. Az ideális megoldás természetesen a közigazgatás megjavítása volna, 
anélkül, hogy a kormányzat minősége ezalatt szenvedjen. Viszont a 
közigazgatásnak ez a mindennapi súlya az, amely az állampolgárokban 
a szabadságigényt ébren tartja, vagy legalább is elriasztja őket a dikta
túrától, mert ez részükre föltétlenül a közigazgatás nyomásának meg
növekedésében jutna kifejezésre.

Kétségtelen azonban, hogy a közigazgatás újabban a kormányzat 
részére is komoly kérdéseket vet fel. A célszerűségi szempont és a köz- 
igazgatás politikai célokra való felhasználása kialakította a tisztviselői 
felelőtlenség gyakorlatát. Régebben ez a felelőtlenség csak az állam
polgárokkal szemben nyilvánult meg, de nem a hivatali felsőbbséggel, 
a kormánnyal szemben. Újabban azonban részben a közigazgatás kere
teinek és jogkörének állandó tágulása, részben pedig bizonyos társadalmi 
eltolódások következtében ez a felelőtlenség a kormánnyal szemben is 
kezd megnyilvánulni. Régebben a közigazgatás tehetetlenségi nyomatéka 
alakította ki véglegesen a folyó kormányzati ténykedéseket. Újabban 
a közigazgatás saját utakon jár és nemcsak hogy nem alkalmazkodik, 
vagy elamerikázza a kormányzati szempontokat, hanem néha ellenökre, 
önállóan cselekszik. Ez az állapot nagy mértékben veszélyezteti az erős 
kormányzat hagyományát. Az intézményes ellenszer csak az egyéni 
felelősség megteremtése és szankciók alá helyezése, valamint a közigaz
gatás jogi jellegének fokozása lehetne. A jogtalan és fegyelmezetlen 
eljárás kockázatát nagyon nagy mértékben meg kell növelni, mert a 
felelőtlenségből jó dolog nem születhetik.

9. A régi, rendi Magyarország a múlt század huszas évei előtt nem 
ismerte a mai értelemben vett nemzetiségi kérdést, mert nem ismerte 
és nem is ismerhette a nemzetiségi eszmét, sem 1918 előtti; sem pedig 
mai népi fogalmazásában. A politikai nemzet egységes testének lehettek 
különböző anyanyelvű tagjai, de ezek együtt mégis a magyar politikai 
nemzetet, a Szent Korona egyik elemét alkották. Ez természetesen nem 
jelentette azt, hogy nem lettek volna különbségek pl. magyarok és 
szlovákok között, hanem azt, hogy ezeknek a különbségeknek nem volt 
politikai, főleg az állam egységére kiható jelentősége.

A modern magyar nemzeteszme kezdettől fogva együttjárt a sza~ 
badságeszmével, amelynek leghívebb és leglelkesebb képviselői ezen a
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területen a magyarok voltak. Történelmünknek ebben a szakaszában 
mi voltunk a korszerűség elismert elöharcosai a Duna völgyében és nem 
csak harcosai, hanem mint annyiszor máskor, közvetítői is a többi nép 
felé. A modern nemzeteszme, amely nyugati hatások alapján először a 
magyarságban, majd pedig részben a magyar példa nyomán a nemzeti
ségekben is alakulni kezdett, a jogilag még egységes politikai nemzetet 
származása és anyanyelve szerint megbontotta. A magyar nemesekből 
magyar, román, szlovák nacionalisták lettek, 1848 átalakulása pedig a 
magyar nemesség közjogi jellegét is megszűntette : Magyarország 
a statisztika szempontjából visszavonhatatlanul nemzetiségi állam 
lett.

A nemzetiségek ébredő nacionalizmusát Bécs is támogatta, hogy 
gyengítse, illetve fékentartsa a magyarságot. Az új nacionalizmusok 
azonban ettől függetlenül is magyarellenesek voltak, mert a magyar 
«nemzetiség» terjedése által saját létüket veszélyeztetve érezték és mert 
olyan igényeket támasztottak, amelyeket a magyar állam egységének 
és magyar jellegének veszélyeztetése nélkül nem lehetett megadni. 
A magyar nacionalizmus pedig — Széchenyi óvása ellenére — elsősorban 
nyelvi téren akart terjeszkedni, a nyelvben látva a nemzetiség krité
riumát. Ebből elkerülhetetlen konfliktus lett, amely részben kiváltotta 
az összeütközést a dinasztiával. A szabadságharc bukása azonban a 
nemzetiségek részére is súlyos csalódást hozott.

1867 meghozta a kibékülést az uralkodóval, de a magyarság az abszo
lutizmusból szintén kiábrándult nemzetiségekkel nem tudta megtalálni 
a kiegyezés alapjait. Az 1868-as törvény messzemenő nyelvi jogokat 
koncedált az egységes magyar politikai nemzet különböző anyanyelvű 
állampolgárainak, de a magyarság a magyar államot saját alkotásának 
tekintette és a nemzetiségek elszaporodását saját elvérzése következ
ményének tulajdonította. A virtuális Magyarországban nem voltak 
nemzetiségek, így a valóságos Magyarországban továbbra is a nemzeti 
állam alapján állott és nem ismerte el a nemzetiségek területi önkormány
zatra vagy közjogi személyiségre irányuló igényét. A választási rend
szer pedig lehetővé tette, hogy a parlament összeállítása a nemzeti 
állam elképzelésének meg is feleljen.

Elég nagyarányú magyarosodás is folyt — az uralkodó nemzet ter
mészetes asszimilációja, részben a városok és az ipar beolvasztó ereje, 
végül pedig a társadalmi emelkedés és a magyar életforma rendkívüli 
vonzóereje következtében. Ennek a magyar életformának, amely még 
közvetlen örököse volt a rendi Magyarország nemesi világának, csodálatos 
hatása volt : a németek, szlovákok, russzinok, kevésbbé a szerbek, leg- 
kevésbbé a románok ezen keresztül találták meg a végleges utat a magyar
ságba, erősen megnövelve az idegen eredetűek számát a magyar közép- 
osztályban. Ez az életforma külön elemzést igényelne, lényeges eleme 
az, hogy nem polgári, hanem úri jellege volt egy oly világban, amely 
tőlünk nyugatra egyre polgáribbá vált. Fontos az, hogy a szabadság kor
eszméje és az úri életforma hagyománya együttesen voltak az asszimi
láció legfőbb tényezői a folyamat elindulása és első kulminálása idején. 
A koreszme később vesztett hatályosságából, de az életforma és az egyéni
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érvényesülés lehetősége, valamint a városi tényező olvasztó ereje egészen 
1918-ig munkálták az asszimilációt.

J9i4-ig a nemzetiségi kérdést ezekkel az eszközökkel megoldani nem 
lehetett, a magyarság és a nemzetiségek politikailag öntudatos része 
pedig nem tudtak közös alapon találkozni. Ferenc Ferdinánd a nemzeti
ségi vezetőkkel a trializmus eszméjét, a hozzá közelálló Popovici Nagy 
Ausztria Egyesült Államait propagálta, Jászi Oszkár polgári doktriner- 
sége a Keleti Svájc eszméjét próbálta megalkotni, visszanyúlva részben 
a Kossuthi Dunai Konföderáció gondolatára, de ez az utóbbi terv sem 
a még birtokon belül lévő magyarságnak, sem pedig az egyre határozot
tabban irrendenta útra lépő nemzetiségeknek sem kellett. Különösen 
nem kellett nekik akkor, amikor az aradi tárgyalások idején már elér
hető közelségben látták maximális nemzeti törekvéseik megvalósítását. 
A hivatalos magyar politika közeledési kísérletei szintén meghiúsultak.

Trianon után a magyarság nemzetiségi vonatkozásban követelő 
féllé vált és maga is megérte a kisebbségivé átminősített nemzetiségi 
sorsot. A genfi védelem és a nemzetközi szerződések csak úgy csődöt 
mondtak, mint az 1868-as magyar törvény és az elszakított magyarság 
megismerte az általa egyébként sohasem alkalmazott gazdasági és köz- 
igazgatási diskrimináció összes keserveit is. A magyarosító állam eset
leges nyomása az egyént csak kivételesen érte el, az utódállamok nyo
mása pedig a csoporton túl az egyénre is különleges súllyal nehezedett. 
Trianon alatt jöttünk csak rá arra, hogy a nemzetiségi politika terén 
hibákat követtünk el, hogy felszínes és formalisztikus eredményekért 
néhány döntő jelentőségű területen nem csak, hogy nem hódítottunk, 
hanem még csak nem is védekeztünk, hogy könnyen engedtünk a sovi
nizmus kísértéseinek, de mindig csak aránylag lényegtelen dolgokban. 
A belátás és a birtokon kívüli állapot újjáélesztette a részben még 1848 
előtti magyar politika méltányos és megértő eszméit, de ezek objektum 
híjján alig érvényesülhettek. Ä kialakult elvi alap Szent István intelmei
hez menekült és a középkori magyar állam nagyvonalú türelmességéhez ; 
a dunamedence népeinek sorközösségét hirdette az egyébként úgyis 
rendkívül rugalmas önrendelkezési elvvel szemben, de konkrétumokat — 
birtokon kívül — nem eredményezhetett.

A birodalmi határok között nem az összes németeket egyesítő né
metség a háború után megformulázta a népi elvet, amely a származás 
és faj kritériumait szögezte szembe a történelmi és érzületi nemzet
fogalommal és a magyarságon belül is elindított egy disszimilációs folya
matot. A végső fokon individualisztikus gyökerű nemzetiségi elvet nép
csoport elvvé szélesítette, kollektív jelleget adván neki éppen a faj 
egyéni akarattól független tényezője révén. A népcsoport elv az eddigi 
hagyományos államkereteket szétbontva, az egész világot tele szórja 
közvetlenül a birodalom iránt hűséggel tartozó német közjogi személyi
ségekkel, amelyek nemcsak területileg, tehát mintegy vízszintesen, 
hanem függőlegesen a társadalmon belül is saját törvénveknek engedel
meskedő külön testekké váltak.

A versaillesi Európa lerombolását munkáló német dinamizmus 
Trianon kereteit is szétrobbantotta és a revíziót a népi elv nevében és
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annak határai között valósította meg. Magyarországhoz így nemzeti
ségek is visszatértek, de a háború bizonytalansága folytán az új elren
dezés véglegessége a visszatért nemzetiségekben nem vert gyökeret. 
A szomszédok a revízió eszméjét és módszereit is tőlünk tanulták meg 
és ellenünk fordították. Új magyar nemzetiségi politika ily körülmények 
között legföljebb csak egyoldalú gesztusokban nyilatkozhatott meg, 
kivéve Kárpátalja elvileg elismert autonómiáját, mert a nemzetiségi 
politika előfeltétele nemcsak az uralkodó nemzet, de a nemzetiség részé
ről is a helyzet véglegességének legalább bizonyosfokú elismerése. Az 
idő perspektívája éppen a nemzetiségi politikának egyik lényeges kelléke.

A magyar nemzetiségi politika néhány eleme ettől függetlenül, már 
a történelem által is adva van. Alapja a Duna medence, a történelmi 
magyar állam egységének föltétien szüksége nemcsak a magyarság, de a 
nemzetiségek szempontjából is. Ezen belül a magyarság kötelessége a 
türelmesség, a mások jogos, immár teljesen kifejlett nemzeti igényei 
iránt megértés, a nemzetiségeké pedig az állam magyar jellegének és 
a magyarság központi helyzetének elismerése. Ezen felül pedig éppen 
az utolsó 20 év különböző tapasztalatain okulva a magyar államiság 
kétségkívül magasabbrendű volta, nagyobb stabilitása, jogszerűsége 
igen komoly érv lehet a viharok által meggyötört nemzetiségekre külö
nösen, ha sikerül a nemzetiségek egyéni és közösségi érdekeit egyaránt 
kielégítő megoldást találni, amelyben az autonómia területi alakja inkább 
szerepelhet, mint a népcsoporti statutum, amely különböző impelializ- 
musok köpenyege lehet.

Tény az, hogy ? nemzetiségi elv 1919-es alkalmazása tarthatatlan 
állapotokat létesített és mint területrendező elv nem állta ki a mara- 
dandóság próbáját. A történelmi Magyarország területén a történelmi 
és földrajzi tényezők együttes ereje már tartósabb megoldásokat is létre
hozott, azokhoz kell visszatérni az új helyzet által megkövetelt módosí
tásokkal. Végeredményben minden politikai elrendezés első követel
ménye a tartósság, különösen két világháború megpróbáltatásai után. 
A magyar életforma maga is válságban van, tehát ha egyáltalában, úgy 
csak korlátolt mértékben képes vonzóerőt gyakorolni. Minden fogyat
kozásunk és tévelygésünk ellenére azonban az emberség alapvető értékeit 
ma. is hívebben őrizzük, mint bárki más ezen a területen. Ez az ember
ség több a nacionalizmusnál is, amely főleg az utóbbi időben apokalyp- 
tikus veszélyeket idézett fel.

10. A magyar politika különböző elemeknek sajátos ötvözete. 
Alkotóelemei természetesen ugyanazok, mint más népek politikai életé
nek, de ezeknek az egymáshoz való aránya más és éppen ez adja meg a 
jellegzetességet. Egyetlen elem sem válhatik ugyanis kizárólagossá, 
hanem mindig bizonyos egyensúlyi állapot az eredmény, amely termé
szetesen változó, mint a történelem és az élet maga, de a változás üteme 
általában lassú. Nagy egyéniségek gyorsíthatják vagy lassíthatják ezt a 
folyamatot, mert egyéniségek nélkül a magyar politika sem képzelhető 
el, noha egy ember ritkán árnyékolja be az egész magyar politikai életet. 
Kossuth Lajos csodálatos diktatúrája ritka jelenség, amelynek azelőtt 
és azóta sem igen volt párja. És ennek a hatásnak a kizárólagossága is
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csak nagyon rövid ideig tartott, előbb Széchenyi, majd Deák és kisebb 
mértékben Andrássy vagy Tisza ellensúlyozták a legnagyobb magyar 
néptribun és a szabadságharc főhősének korlátlan egyeduralmát. Az 
övéhez hasonló személyi kultusz senki körül sem alakult ki, talán csak 
Tisza Istvánt ruházta föl egy jóval szűkebb kör a csalhatatlanság 
néhány ismérvével. Az erős egyéniség a magyar közéletben is nagy mér
tékben tudja az eszméket és dolgokat alakítani, de a próféta vagy egyet
len vezér karizmáját nagyon kevesen és csak rövid ideig mondhatják a 
magukénak. A magyar lelkesedés, a szalmatűz, azért a józanság és a szem
lélődés ellenőrzése alatt áll, a tartózkodás és talán bizalmatlanság megóv 
a személyi kultusz túlzásaitól.

A magyar vezető politikustól a közélet tehetséget, erélyt, tekintélyt 
vár el és ennek fejében elnéz kisebb fogyatkozásokat : nem bálványt 
akar. De nehezen néz el túlzásokat, nehezen tűri el bizonyos arany- 
szabálytól való nagyobb eltérést. A hangsúlyozottan intellektuális egyé
niségek nem tudnak tartós sikereket aratni, ahogyan a ritka szó
noki géniusszal megáldott Apponyi Albert, vagy a mélyen analizáló 
ifj. Andrássy Gyula csak korlátolt szerepet játszhattak. Az egyéni 
magatartás természetszerűleg eltérhet az átlagtól, de a szertelenséget 
már nem tűri el a magyar közélet : a föltünési viszketeg, a túlzott 
tevékenység, a követelődző hiúság vagy hangos póz többet ártanak, 
mint az átlagos korrektség szürke színe vagy az átlagos fogyat
kozások.

A szakembernek a magyar politikában csak korlátolt, bár hasznos 
szerepe van, annál is inkább, mert a szakkérdések csak kevés érdeklődést 
váltanak ki. A nagytekintélyű szakembernek könnyen előlegeznek bizal
mat, mert felteszik, hogy a politikai készség is megvan benne. A szak
tudást ugyanis alapjában véve nehezebben elsajátíthatónak tartják, 
mint az általános politikai hozzáértést, nagy azután a csalódás mindkét 
részről, ha a szaktudást nem kíséri siker az idegen területen is. Már 
pedig a szakemberek politikai szereplése általában nem volt sikeres. 
Vérmérsékletük szerint ugyanis egyaránt hajlamosak arra, amit politikai 
elvtelenségnek lehetne nevezni: a gyakorlati-technikai elemek túl
becsülésére, vagy ennek ellentétére : a leegyszerűsített, merev, tehát 
valamilyen irányban szélsőséges szemléletre. Az egész pedig a magyar 
politikában még fontosabb, mint bárhol másutt. Igaz hogy a hatalom 
alaposan elfogyasztja gyakorlóit, akiknek a váltógazdaság hiányában 
nincs módjukban időközben az ellenzéken kipihenni magukat és a nép
szerűségben újból megfürdeni. 1867 óta csak három volt miniszterelnök 
tudott a méltóságba, a hatalomba visszatérni: Wekerle Sándor, Tisza 
István és Teleki Pál. Az ellenzéki ember pálfordulása sokszor megnyitja 
a hatalom útját, de a bukott miniszterelnök pálfordulása az ellenzék 
felé nem szokott sikerrel járni. A kormányzat folytonosságát a személyek 
nagyobb elhasználódásával kell megfizetni.

Az eszmei vagy divatosabb szóval világnézeti elemek szerepe arány
lag szintén korlátolt. A türelmesség megóv a fanatizmus túlzásaitól, 
a régóta politizáló nemzet erősen érzékeli a politika gyakorlati, reális 
jellegét. Nagy programmok hatása csekély, a változást nem az eszmei
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Programm, hanem a szükség és belátás, vagy az igazán jelentős esemé
nyek váltják ki. A magyar politika elsősorban kormányzati jellegű, 
az ország mindennapi szükségleteit látja el, csak másodsorban lehet 
változtatásra gondolni. Más vonatkozásban mondja Szekfű Gyula, de 
erre nézve is érvényes : «a magyar politika. .. nem gyűlöl és szeret, 
hanem szemlél és saját érdekeivel összevet». A magyar európai nép, 
tudomásul veszi a szellemi áramlatokat, de a politikai áramlatokkal 
szemben sokkal tartózkodóbb : a politika kockázata túl nagy és az idő 
szankciója föltétlenül szükséges. Megszűrve és magyarrá téve az új 
eszmék is megtalálják útjukat a magyar politikába is, saját értékük és 
nem divatjuk szerint. Néha az eszmék a maguk nyers idegenségében 
jelentkeznek, különösen, ha a rajtunk kívül álló történés üteme meg
gyorsul, ha hosszabb időn át elvesztettük az érintkezést az európai 
közösséggel, vagy ha meggyengült a magyar szubsztancia öntudata és 
ellenálló ereje.

A magyar politika nem a merev kategóriák világa, hanem rugal
masság, hajlékonyság, alkalmazkodó képesség jellemzi. Ez a rugalmas 
elem azonban nem korlátlan, hanem határok közé szorított, egy bizonyos 
ponton túl, amikor nem arányról, de létről, nem alkalmazkodásról, de 
áthasonulásról van szó, akkor már nincs rugalmasság, csak ellenállás. 
A kompromisszum jelentős szerepet játszik benne, mert a realitás tala
ját ritkán hagyja el, de a kompromisszum sohasem jelenthet teljes le
mondást vagy meghódolást. Deák Ferenc példája ebben a vonatkozás
ban szimbolikus jelentőségű. Még a formalizmus, a látszatmegoldások 
virágkorában is legalább megmaradt az alap arra, hogy változott viszo
nyok között, teljesebben érvényesülhessen az, aminek csak virtuális 
fennmaradását sikerült biztosítani. Vét a magyar politika Íratlan tör
vényei ellen, aki lényeges dolgokat akármilyen nyomás súlya alatt 
felad, de vét az is, aki konok merevséggel nagy kockázattal járó totális 
eredményt követel akkor, amikor tisztességes és hasznos megoldások 
találhatók némi engedékenység fejében.

A magyar természet nyíltsága természetesen érvényesül a politiká
ban is, de nem zárja ki a taktikai elemek alkalmazását. Kizárólag tak
tikai elemekből tartósan megélni nem lehet, de taktikai elemek nélkül 
még kevésbbé. Az okosság és tapasztalat, a mások gyengeségének és a 
helyzeteknek kihasználása minden politika lényeges kelléke, de az 
erkölcs, a becsület és az ízlés eleve kizárja bizonyos eszközök alkalma
zását. Ha például a taktika a szavahihetőség rovására megy, akkor a 
politikus hitele végkép kimerült, holott az elhallgatás, a megnyugtatás 
vagy biztatás minden kormányzati tevékenységgel szükségképpen vele
jár. A «cél szentesíti az eszközt», csak korlátoltan érvényes, és mint Szekfű 
Gyula állapítja meg, a magyar macchiavellisták egyénileg tiszta és érdek
telen emberek voltak.

Magyarországnak csak szabadságharcai voltak és egy összeomlása, 
következésképpen nincs forradalmi hagyománya. Szenvedés, keserűség 
hatása alatt talán gyakran lázadozott a magyar, de a lázadásnak nincs 
hagyománya, összeesküvésre pedig történelmének tanúsága szerint egy
szerűen képtelen. Erős indulatai vannak és az indulatok néha kitörnek,
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de ebből nem lett állandó magatartás. A magyar nem a végletek népe, 
mert az erős indulat egymagában még nem tesz a véglet népévé, ha oly 
sok okossággal és józansággal párosul és ha a tudat ellenáll a végletek
nek. A vérmérséklet természetesen a magyar politikust is befolyásolja, 
a kuruc-labanc fogalom voltaképpen az egyéni vérmérséklet és a hagyo
mány által megszabott magatartás a virtuális Magyarország és a való
ság között. Tehát inkább az eszközök és az erőviszonyok különböző meg
ítéléséről van szó, mint valamilyen alapvető típuskülönbségről.

Az államon, általában a közhatalmi intézményeken kívül a magyar
ság kevés szervezetet hozott létre. Ez részben a magyar individualizmus, 
az egyéni szabadságszükséglet következménye, de következménye a 
patópálos közönynek és kényelemszeretetnek is. Valamilyen a közösség
nek még a nemzeten kívül is tagja : család, társadalmi réteg többfelé 
kötik és többfelől befolyásolják. A társadalmi szervezet azonban nem 
eleme, egyik gyengesége éppen hogy szinte képtelen a közhatalmi intéz
ményeken kívüli kollektív cselekvésre. így politikai pártokat vagy éppen 
mozgalmakat tartósan nem alakít, titkos társaságok iránt is kevés az 
érzéke, különösen ha azoknak összeesküvő jellege van. Csak a társadalmi 
hierarchia két végén alakult ki tartós szervezet : a nagybirtok és a nagy
ipar érdekképviseletei ténylegesen létező és működő intézmények, másik 
oldalon pedig a munkásság és a kispolgárság alsóbb rétege alkalmas 
talaj a mozgalomra és a kollektív irányításra. A más rétegekben kezdemé
nyezett mozgalmak ereje és tartóssága az állami támogatás és hatalmi 
jóváhagyás méretétől és idejétől függött — és így bizonyos kölcsön
hatások természetesen fönnállottak — de a magyar közéletben végleges 
polgárjogot egyelőre még nem nyertek. A parlamentáris elv és gyakor
lat őszintébb és teljesebb alkalmazásának pedig éppen egyik lényeges fel
tétele lenne, hogy a hatalom közvetlen beavatkozása nélkül is létre
jöhessenek fegyelmezett és kormányképes többségi pártok és hogy azok 
ne tagadják meg a magyar politikai élet folytonosságát és legjobb hagyo
mányait.

i i .  A magyar alkotmányosság, a magyar állam a jogszerűség és 
célszerűség, az eszmei és gyakorlati elemek sajátos egyensúlyában nyi
latkozik meg. Az eszmei elemek talán kisebb szerepet játszanak, mint 
egyes nyugati vagy északi államok életében, de jóval nagyobbat, mint 
tőlünk keletre vagy délre. Ezen a területen mi vagyunk a jogi keretek 
között megvalósuló nemzeti önkormányzat legmegbízhatóbb és leg
állandóbb letéteményesei, még ha a célszerűség, vérmérsékletünk vagy 
a körülmények nyomása el is sodor egyik vagy másik irányba. Az ember
ség, a természetjog követelményeit hosszabb távlatban Magyarország 
valósította meg a legbiztosabban, oly módon adagolva az eszmei és 
reális szempontokat, hogy az eredmény ellenállóképes és időtálló legyen. 
Talán több kötőanyag volt itt szükséges ahhoz, hogy a nemesfém forga
lomképes maradjon, az ötvözet tehát keményebb és talán tompább 
fényű, mint más, szerencsésebb és fejlettebb nemzeteknél, de az esz
ményeket csak így sikerülhetett megőrizni, mert a magyar politika lassan, 
de eleve a tartósság igényével, az idő dimenziójában alkot. A tiszavirág 
nem a magyar politika jelképe.
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A magyart tartósan nem kormányozták akarata ellenére, ha akara
tának teljesen szabad megnyilvánulása esetleg korlátokba is ütközött. 
Nemcsak a hatalom biztosította a kormányzat folytonosságát, hanem a 
kormányzottak hozzájárulása is. Ebben is valamilyen kompromisszum 
nyilvánult meg : valahol a középút on mégis találkozott a két akarat, 
kizárólagosan, a másik rovására egyik sem érvényesülhetett. A kormány 
talán nem mindig élvezte a nemzet teljes és föltétien bizalmát, de lehe
tetlen lett volna a nemzet osztatlan bizalmatlansága ellenére tartósan 
kormányozni. A nemzeti akarat konkrét megnyilvánulásait, a közóhajt 
lehetett módosítani, de teljesen tekintetbe nem venni nem lehetett. 
Az önkénynek körülöttünk hosszabb és nagyobb történelme van, mint 
nálunk és nagyobb maradandósága is.

A magyar hatalomfogalom különben sem jelentette a puszta erő
szakot, noha az erőszak mint végső szankció természetesen Magyar- 
országon is azt a szerepet játszotta, mint minden más hatalomban. De a 
hatalom ritkán nyilvánult meg a jog, vagy legalább is a törvényesség 
korlátjai nélkül, sohasem vált el tartósan a jogtól. Önkényességek ter
mészetesen előfordultak, a hatalom kísértései nagyok és az emberek 
esendők. Az önkény szervezett és következetes érvényesítése azonban 
alapjában véve idegen maradt. A kormányzat, főleg a közigazgatás, 
általában a hatalom megnyilvánulása talán kemény és rideg, de az ember
telenség programmá nem vált. Amikor a gyűlölet egyre követelődzőb- 
ben és egyre hangosabban hirdette a maga kategorikus imperativuszait, 
a magyar nép nagy többségét nem tudta magával ragadni, ahogyan a 
kormányzat felelős vezetői sem feledkeztek meg a jog és erkölcs alap
vető parancsairól. A népet és az egyeseket az indulat néhol elragadhatta, 
de az indulatkitörések és a programmszerű embertelenség között óriási 
távolság van. A célszerűség sok dolgot kikényszeríthetett, de még akkor 
is a talán jogtalan törvény igyekezett az önkénynek határt szabni. Az 
emberség nagy válságaiban Magyarország mindig elég jól állotta ki a 
próbát. A magyar politikai szerkezet sokszor nem engedi a jót teljes 
mértékben érvényesülni, de mindig meggátolja a rossz teljes kibontako
zását is. Ez is nagyon komoly eredmény, mert az ideig való dolgok 
világában nem lehet abszolút mértékkel mérni.

A magyar politika kockázata nagy, elemi erők kitörése idején ért
hető, sőt egyedül lehetséges törekvés ezt a kockázatot az elviselhető 
mértékre szorítani. A vakmerőség és hetykeség nem a magyar politika 
hagyománya és Széchenyi is inkább a lehető, mint a kívánt jót igye
kezett megvalósítani. A heroikus áldozat sokszor szükséges lehet, ha 
kockázata nem nagyobb a tétlenség veszélyeinél. De a céltalan áldozat
nál talán többet jelent az igazság alapjainak megőrzése, amelyek a 
háború múltán lehetővé teszik majd, hogy szokásunkhoz híven a jog és 
méltányosság folytonosságához visszatérjünk és nagy erőfeszítések árán 
ismét növeljük a nemesfém arányát a kötőanyag rovására.

A magyar politika a nemzet működési területe, de célja és alapja 
a magyar nép. Sőt több is ennél: a tulajdonképpeni hőse is. A nép őrzi a 
leghívebben a magyar szubsztanciát, a politika játékká fajul, ha nincs 
mögötte a nép ereje, áldozatkészsége, hűséges és munkás kötelesség
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teljesítése, a nemzet váltói értéktelenek, ha a nép nem fogadja el azokat. 
A nagy feladat azért a nép nemzetté válása, a nemzet felfrissítése a nép 
ősi tulajdonságai és nagyobb vitalitása által. A nép frissebb, fiatalabb 
ereje és a nemzet kultúrája, hagyományba formált tapasztalatai együtt 
új és szép távlatokat nyithatnak meg. A kultúra és a hagyomány hor
dozói, bármely réteghez is tartozzanak egyébként, hűséggel és odaadás
sal őrizzék azt, ami reájuk bizatott, hogy töretlenül és tisztán adhassák 
tovább annak az egységnek, amely a szellemi síkon már megvan. Petőfi, 
Arany, Ady, Babits, hogy csak néhány holt költőt említsünk, már ezt 
a közös nyelvet beszélik. Itt is tehát a már meglévő folytonossághoz kell 
kapcsolódni, mert a nemzet hagyományai nélkül a népi lét is kétséges. 
Az eddig elmúlt ezer esztendő és annak minden alkotása, így elsősorban 
a magyar állam közös érték, közös tulajdon és közös sors is, amit halálos 
öncsonkítás nélkül egyik oldalról sem lehet megtagadni.

Szegedi Pál.
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A MAGYAR MINIATURAFESTÉSZET KEZDETEI
AZ ÁRPÁDKOR

I.
Amikor a magyarság fölveszi a kereszténységet és ezzel beolvad a 

nyugati vallás- és kultúrközösségbe, a miniaturaművészetnek Európá
ban már nagy múltja van.

A nyugatrómai birodalom bukása után a forrongó Európa két 
legszélső pólusán él tovább, illetve születik újra a könyvírás és a mi- 
niaturafestészet. E két szélső pont Bizánc és Írország. Innen árad 
világhódító útjára a könyv, hogy terjessze a hitet és megadja szellemi 
alapjait a középkori nyugati kultúrának. Bizánc szerepe passzív. Bizánc 
a múltban é l : zárt világában tespedve őrzi a régi pompa halványodó 
fényeit. A papyrustekercset ugyan már elvetette, de az ó-keresztény 
kódexek miniatűréit őrzi, s tovább ápolja a görög-római hagyomá
nyokat. A miniaturák itt a monumentális művészethez igazodnak, 
epikus szövegmagyarázatok ezek : plasztikus képek, amelyek korántsem 
képviselik a miniaturafestészet igazi céljait, a pergamenlap díszítését. 
Nyugaton alakul majd ez ki, Bizánctól, sőt Rómától is függetlenül. 
A középkori Európa kialakulásának korai századaiban Bizánc hatóerőt 
nem képviselhet a «barbárok» számára. Termékenyítő jelentőségre majd 
csak a X. században emelkedik, akkor, amidőn a már fejlődő kultúra 
és művészet a régiből kíván új színekkel való gazdagodást és megter- 
mékenyülést. Ugyanekkor Rómát a körülötte tomboló vihar elszigetelő 
sánccal övezi: Róma elhivatottan őrzi a hitet, az Egyház a latin nyel
vet : az itáliai ó-keresztény művészet nem irányíthatja a barbárokat.

A legfrissebb szellem s az új művészet az ír szigetvilágból áramlik 
Európába. A népvándorlás viharaiban, a földrajzi helyzete révén oly 
kedvező fekvésű Írországban lobban fel legkorábban a hit és a kultúra 
terjesztésének lángja. Az V. században Szent Patrick megjelenik Ír
országban, és ekkor indul el tulajdonképpen a katolicizmus Európának és 
a pogány néptömegeknek meghódítására. Kolostorok alakulnak, rajongó 
szerzetesekkel: a barbár szigeten megszületik az írás, a könyv; Evange- 
liariumok, Psalteriumok, Sacramentariumok, Missalék, Bibliák hirdetik 
Krisztus dicsőségét. A betűre éhes szerzetes azonban nem elégszik meg az 
egyszerű, egymás mellé rótt betűk tömör szürkeségével. A betűk szárnyán 
fölfelétörő lélek, képzeletét kielégítő, szemet és szellemet gyönyörködtető 
művészi megnyilatkozásokra is vágyik. Ahogy az ősember a barlangok 
falát, a honfoglaló magyar a nyeregszerszámait, úgy díszíti, cifrázza az
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írástudó szerzetes a betűket. Az írott sorok között s magában a nagy 
kezdőbetűben megszületnek a fantázia játékos termékei, stilizált állat 
alakokkal tarkított, bonyolult mintájú szalagfonatok. És ezek a díszí
tések lassan gazdagodnak. Feltünedeznek az emberi figurák, de koránt
sem a szöveg illusztrálás céljaira. Ellenkezőleg. Stilizált formában, 
különös diszítőmotívumként jelentkeznek, amint az állatalakok is. 
Állatokból, halakból, kígyókból, madarakból festik gyakran a betűket. 
Űj ez, furcsa ez, egy kicsit még barbár. Semmi kapcsolata nincsen a 
régi kultúrák művészetével. A motívumokat a barbár ötvösségből köl
csönzik, a sodronyos díszítések ornamentikáját vetik a pergamenre.

És ezekkel a könyvekkel a hónuk alatt az ír szerzetesek átkelnek 
a tengeren, kolostorokat alapítani; egy apáttal az élen, többnyire 
tizenketten vannak, mint az apostolok.

Nagy Károly, az új «nyugat-római» császár megérti az idők szavát, 
nemcsak a politikában, a műveltségben is. Az udvarába tömörült ír szer
zetesek a York-Shire-i Alcuin vezetésével hatalmas kódexmásoló és festő
műhelyt alakítanak. Itt születik meg a karoling miniatura. Kitűnő 
kolostorískolák alakulnak : Tours, Metz, Reims, Saint Denis, Lyon, 
Luxeuil, Fleury, Laon, Corbie állnak az élen : kisugárzásaikban majd 
Fulda, Köln, St. Gallen, Reichenau, Salzburg érintődnek. Megjelenik 
Nagy Károly udvarában az itáliai történetíró Paulus Diaconus. A császár 
elveti a gall liturgiát, helyébe a római istentiszteletet vezeti be. Rómán 
keresztül antik díszítőelemek, palmetták, akantuszlevelek türemlenek 
a karoling miniaturaművészetbe. A karoling miniaturában megérlelődik 
az ír miniaturában elkezdődött fejlődési folyamat. A középkor ekkor 
még freskót és táblaképet nem igen alkalmaz. A festészet elsősorban a 
miniaturában él. Több alakos kompozíciók születnek, drámával, belső 
izzással telítve. A dekoratív törekvések nyugtalan hevülettel gazdagod
nak, a síkszerű, finom vonalvezetés a késő karolingkorban egyre moz
galmasabbá válik. «A belső feszültség szinte szét veti az alakokat, a for
mák, kontúrok felbomlanak : a bárok stíl tünetei ezek, melyek minden 
nagy művészeti korszakot lezárnak.»1

A X. században, mikorra megszületnek a nemzeti államok, a karo
ling miniatura is túlélte önmagát. De szelleme tovább él Franciaország
ban, Saint Denisben majd Normandiában és Párisban, akkor, amikor 
Páris a világ közepe, és a francia miniatura Európaszerte hatóvá lesz.

A X. században a karoling művészetben gyökeredző nyugati 
miniaturaművészet új elemekkel bővül. Itália bizantinizáló művészeté
nek közvetítésével is bizánci elemekkel gazdagodik. így találkoznak és 
egyesülnek a X. század végén, a korábban Európa két legszélső pontján 
Írországban és Bizáncban élő stílustörekvések. A karolingokat követő 
Otto-dinasztia alatt jelentős szerep jut a német miniaturának is : ez 
azonban már nem válik oly általános európai jellegűvé, mint amilyen a 
karoling volt. A nemzeti államok születésével, a X. század végén hatá
rolódik el és alakul ki az egyes kolostoriskolák egyénibb jellegű művé

1 Gerevich Tibor: A m iniatűr-festészet, tek in te tte l a Corvin-kódexekre. B uda
pest, 1912. A M agyar Nemzeti Múzeum 1911. évi jelentése. 286. 1.
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szete. De a kolostoriskoláknak az alapja és forrása közös marad : a 
karoling miniatura. Ehhez kapcsolódnak továbbra is az Európaszerte 
működő kolostorok, ennek hatása érződik gyakran még századok múlva, 
így a XII. században is. A Cluny-i benedekrendi monostor és Saint 
Denis mellett, a St. Gallen alapította Reichenau-i bencés iskola, — amely 
miként Köln, Hildesheim és Fulda is még hosszú ideig őrzik e régi 
tradíciókat.

Hiába létesülnek országhatárok : a régi szellem tovább él a közös 
vallásban és a közös nyelvben. A betű ekkor még kincs, a kiváltságosak 
elkülönült kasztjának a kincse. A katolicizmus összefogó egységet 
teremt, egy közösségbe kovácsolja az írni-olvasnitudókat : a szerzetes- 
rendek országhatároktól függetlenül testvéri kapcsolatban állanak egy
mással. A hittérítő szerzetesek, hosszú vándorlásaikon, magukkal hozott 
könyveikkel és művészetükkel kölcsönösen hatnak egymásra. így 
alakul ki az a románkori miniaturafestészet, amelynek általános forma
képzése elsősorban az egyszerűbb, átlagos kolostori termékek díszítései
ben nagyon is egyöntetű : a helyi iskolák elkülönülő jegyei leginkább 
csak a részletekben mutatkoznak. — Ekkor kapcsolódik be a magyarság 
az európai kulturközösségbe. A magyar miniaturafestészet kezdete egyet 
jelent a kereszténység felvételével.

Az árpádkori magyar kultúrának egyik fontos tényezője a kódex 
és a kódexben a miniatura. A kódex a kolostorok szellemi életét fejezi 
ki, a miniatura a kolostorok művészetét. A kettő elválaszthatatlan, 
szerves összefüggésben áll. Később, amikor a kéziratos könyv világi 
jellegűvé válik, s szélesebb körök, a fejedelmi udvarok és magánosok féltve 
őrzött olvasó- és gyüjtőtárgyát képezi, a miniatura ekkor is egységben 
marad a könyvvel. Az iniciálé mindig egybeforr a szöveggel, a miniatura 
sohasem hagyja el a könyvek lapjait : sohasem válik önálló jellegűvé. 
Éppen ezáltal, a miniaturafestészet a művészetek történetében fontos 
szerepet játszik. A szellemet közvetítő, könnyen szállítható fürge kódexek 
nemcsak a hit, a tudás, és az irodalom terjesztői: miniaturáikkal villám
gyorsan közvetítik az új stílusáramlatokat is. A kódexek díszei ahová 
(ljutnak, nyomban felszívódnak és termékenyítőén hatnak. A XIII., 
XIV. században szinte az egész európai művészeti kultúra a francia 
miniaturafestészet ihlető bélyegét viseli. Később, a XV. század elején 
a francia-flamand miniatura új festészeti stílus kezdeteit és elindítását 
fogja jelezni. A miniaturaművészet a XVI. század első feléig, mind
addig, amíg a könyvnyomtatás fokozatosan meg nem öli, az európai 
kultúrának fontos kifejezője.

A miniatura a régi magyar művészetben is jelentős szerepet tölt 
be. Gyakran minden más művészi alkotásnál fokozottabban képviseli 
és érzékelteti kora szellemiségét. A magyar miniatura szervesen kap
csolódik az egykorú művészi termékekhez, sőt többnyire meg is előzi 
korát : gyakran a monumentális művészetre is kihat. A korai magyar 
táblaképek a miniaturától kapnak ihletet, és a freskókon is a velük 
legellentétesebb művészetnek a miniaturának visszhangjai szólalnak meg.

Miniaturafestészetünk történetét ma már nem kezdhetjük a XIV. 
századdal, a Képes Krónikával. Már nem tekinthetjük ezt egy véletlen
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szülte és a semmiből felvillanó alkotásnak. Keresnünk kell a nyomokat, 
kibogozni a szálakat, amelyek egyenesen vezetnek a Képes Krónikáig, 
a magyar miniaturafestészet legmonumentálisabb emlékéig. Amint a 
történetíró a későbbi gesták s krónikák szövegéből visszakövetkeztetett 
az első, elveszett Szent László-kori ősgestára, úgy nekünk is a Képes 
Krónika díszein keresztül vissza kell nyúlnunk a múltba, hogy a miniatura 
történelmének menetét a lehetőségekhez képest tisztázzuk. Ha nem is 
maradtak fenn bőven emlékek, számos figyelmet érdemlő jel árulkodik, 
amelyek e művészet folytonosságáról tanúskodnak.

Az Árpádkor miniaturafestészetéről persze ma még feltételesen 
beszélhetünk. Csaknem teljesen légüres térben mozog a kutató, amikor 
rekonstruálni igyekszik e kor miniaturaművészetét. Gerevich Tibor adta 
meg elsőizben az áprádkori miniaturaművészet iránytmutató össze
foglalását : ő hangoztatja elsőízben, hogy románkori miniaturafesté- 
szetünk — bár korántsem ismerünk elég anyagot ahhoz, hogy róla 
tiszta képet alkothassunk —- semmikép sem maradhatott háttérben 
románkori művészetünk fellendülésében.1 Festett kódexek alig maradtak 
fenn e korból. Még nagy vonásokkal való vázlathoz is rendkívül csekély 
a fennmaradt emlékanyag. Rengeteg kézirat elpusztulhatott a háborút, 
tűzvészt, tatárjárást, mohácsi vészt hozó későbbi századokban : de nagy 
lehet a hazai és külföldi könyvtárakban ismeretlenül lappangó magyar 
kódexek száma is. Ha az emlékek csekély száma ellenére megkíséreljük 
a fejlődést, illetve a stílusok útját felvázolni, ezt azért tesszük, mert 
egyrészt már az ismert alkotásokon keresztül is érdekes folyamatot 
észlelhetünk, másrészt a kor egyéb jelenségei és a más fennmaradt 
művészeti emlékeknek a vizsgálata jelentős következtetéseket enged 
levonni.

II.
Szent István királlyá koronázása után nyomban az Egyház meg - 

szervezéséhez kezd. Egyre-másra születnek püspökségek, monostorok: 
Pannonhalma mellett az esztergomi érsekség, a veszprémi, pécsi, győri, 
váci, egri, marosvári, bihari, erdélyi püspökségek, a bakonybéli, zalavári 
apátságok alapítása következik. Délről, nyugatról egyszerű, hittérítő 
szerzetesek jönnek, buzgón sietnek a nagy király segítségére. Szent 
István külföldi összeköttetéseinek hálózata egész Európára kiterjed.1 2 
Róma, Montecassino, Velence, Dalmácia, Cluny, Chartres, St. Gallen, 
Fulda, Regensburg sugározza a magyarság felé azokat a hullámokat, 
amelyeknek mozaikdarabkái egy nagy közös egységbe forrasztva keltik 
életre a magyar keresztény kultúrát. Franciaország, Bajorország, Itália 
küldöttei egyaránt megjelennek, hogy a Clunyből szétsugárzó térítő
mozgalom a nemzeteken túli egységes keresztény szellembe kovácsolja 
a világot. «A magyar térítés is a francia szellemi sugárzás, a cluny-i

1 Gerevich Tibor. M agyarország rom ánkori emlékei. Budapest, 1938. 229 
235. 1., M agyarország m űvészeti emlékei, I.

2 V. ö. Gombos F. A lb in:  Szent Is tván  a középkori külföldi tö rténetírásban . 
Szent István  k irály-Em lékkönyv. B udapest, 1938. I I I .  kö t., 312— 313. 1.
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reformszellem közvetett hatásának érdeme. Cluny volt az a központ, 
mely a X. század óta a római egyház bomlásban levő szellemét újra 
megtisztította a szimoniától, az erkölcstelenségtől és belevitte a régi 
keresztények szent buzgalmát az egyházi életbe.» és «Szent István 
tanítómesterei és munkatársai egytől-egyig a Clunyben kivirágzott, s 
a XI. század küszöbén már egész Európában szétáradt új szellemi 
irányzat képviselői voltak.»1 A Cluny-i reformmozgalom kihat teljes 
egészében árpádkori műveltségünkre. Az udvari szellemre, a magyar 
liturgikus művekre s a miniaturára is.

A magyar egyházi művészet az Egyház megszervezésével párhuza
mosan alakul. A katolicizmus Szent István teremtőegyéniségén keresztül 
lesz a magyar királyság államvallása : Szent István művészetpártolása 
pedig a magyar egyházi művészet elindulását is jelenti. Az itáliai térítők 
mellett kőfaragók és építőmesterek érkeznek Olaszországból, akik az 
első bazilikák építésével megvetik románkori építészetünk alapjait. 
Az itáliai mesterek Róma és Dalmácia stílusát közvetítik : az első 
bazilikák az ó-keresztény művészet szellemiségének tiszta áhítatában 
születnek. Ugyanekkor a magyarság vezető, szervező egyéniségei szoros 
kapcsolatot tartanak Nyugat kultúrnépeivel. Szent István Szent Odilo- 
val, a híres Cluny-i apáttal levelez. Pécs első püspöke, a francia Bonipert, 
Fulbert de Chartres-től kér könyveket. A velencei Szent Gellért pedig 
egy erdei kunyhóba vonul, hogy megírja elmélkedéseit. Pannonhalmán 
egy buzgó bencés szerzetes már évkönyveket készít, korának egyházi 
eseményeit örökíti meg. Magyar földön ekkor már anthiphonák is szü
letnek : Arnold bajor szerzetes írja ezeket Szent Emmerám tiszteletére. 
A királynak egy ismeretlen, valószínűleg bajor származású udvari 
papja megírja az «Intelmeket», amelyben ez a tudós pap és nagyszerű 
gondolkodó «a nyugati hagyományok, királyi urának politikai tervei 
és a magyar viszonyok valósága közt pompás kiegyenlítést teremt».1 2 
Egy dijoni szerzetes, Rodolphus Glaber «Rex christianissimus»-nak 
nevezi Szent Istvánt, mivel megnyitotta a Szentföldre vezető legalkal
masabb utat a jámbor zarándokok előtt, sőt, azokat testvérei gyanánt 
minden jóval is elhalmozta.3 A zarándoklatok folytán Magyarország a 
nyugati szellemi áramlatok állandó vibrálásában é l : egyre-másra ér
keznek a Szent Sírhoz vándorló zarándokseregek, különösen franciák.4

1 Az első idézetet lásd Eckhardt Sándor: A francia szellem. Bp. 1938.193. 1. 
— A második idézetet lásd Hóman B álin t: Szent Is tv án  keresztény királysága. 
H óm an—Szekfű M agyar T örténet, I I I .  k iadás, I. kö t., IX . fejezet, 191. 1. — Cluny 
jelentőségére nézve lásd Galla Ferenc: A cluny-i reform  hatása  M agyarországon. 
B udapest, 1931.

2 Balogh József: Szent Is tv án  «Intelmeinek» forrásai. Szent István  k irály  
Em lékkönyv, B udapest, 1938., II. kö t., 262. 1.

3 Gombos F. A lb in:  id. m. 282. 1.
4 I. R ichard , Angouléme hercege és R ichard  angoulém e-i a p á t zarándok

csapata , am elyben R ichard verduni a p á t is résztvesz, 1026-ban vonul á t  M agyar- 
országon. — R ichard verduni a p á t egy önállóan vezetett zarándokcsapattal, am e
lyen Eberw inus tr ie ri bencésapát is résztvesz, 1035-ben ism ét megfordul hazánk
ban . —  A norm ann R ichard  herceg 700 főből álló  zarándoksereggel vonult á t  az 
országon 1026-ban. A következő évben, 1027-ben Poppo tr ie ri érsek, a Szentföld-
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Szent István, uralkodása második felében elrendeli, hogy minden 
tíz falu plébánia-templomot építsen,amelynek liturgikus felszereléséről, 
szertartási könyveiről az egyházmegyei püspök gondoskodik. Ezidőben 
Szent István díszes aranykeresztet küld Monte-Cassinoba, ahonnan 
szerzeteseket hív új kolostor alapítására.1 Az egyházak alapítása, a 
plébánia-templomok létesítése óriási könyvszükségletet jelent : amint 
a kolostori műveltség alapjait is a könyv jelképezi. A bevándorló szer
zetesek saját nemzetük könyveit és művészeti kultúráját hozzák maguk
kal. Az első könyvek így külföldről jönnek, de lelkes és áhítatos kezek 
gyorsan másolják szövegeit, s követik a díszítéseket. Bár a könyv ekkor 
nagy kincs, és az írás nehéz mesterség, a fiatal keresztény magyar
ság gyorsan pótolja a hiányokat. Pannonhalmán a század v.égén 
1093-ban 80 kódex található.2 Meglepően nagy ez a szám, ha elgondol
juk, hogy pl. a VIII. századi alapítású Würzburgnak a IX. század 
elején csak 36 könyve van, ámbár ugyanekkor Kölnben már 100 kódex 
volt. Kremsmünsternek a XI. század elején mindössze 60 kódexe van, 
számuk mintegy harminc év alatt 20 darabbal növekedett csupán. S 
Klosterneuburgban a’XIII. század végén 122 kódexszel rendelkeznek, 
míg a bakonybéli apátság 1240 előtt már 84 kódexet mondhat 
magáénak. 3

Szent István korából származó kódexet ma még nem ismerünk. 
A Pannonhalmi Évkönyvek a XII. századvégi Pray-kódexben maradtak 
fenn ; Gellért püspök egyetlen megmaradt munkáját a «Deliberationes»-t
XI. századvégi dísztelen másolatban őrzi a müncheni állami könyvtár, 
az ((Intelmek» (De institutione morum) és a szent király törvényei is 
csak a későbbi korok emlékei között szerepelnek. Szemléltető kép helyett 
így a Szent István-kori könyvkultúránkra csak következtethetünk. 
Maga Szent István gazdag könyvadományokkal gyarapíthatta az egy
házakat és a monostorokat. Szent István udvarában már készültek 
oklevelek is : II. Henrik udvarából érkezik első kancellárja és oklevél

ről való hazatérése alkalm ával hosszabb idő t tö lt Szent István  udvarában. 1036-ban 
Jo tsaldus szerzetes Hugo ap á t kíséretében já r t  M agyarországon. Lásd Balogh Albin : 
Szent Is tv án  kapcso la tai Csehországgal, Ném etországgal, Franciaországgal, Bel
gium m al. Szent Is tv án  k irá ly  Em lékkönyv. B udapest, 1938., I. köt., 463—464. 1.

1 Pauler Gyula: A m agyar nem zet tö rté n e te  az Á rpádok a la tt . I. köt. 99. 1.
2 A pannonhalm i kön y v tá r állom ánya Szent Lászlónak az apátság  kincseit 

m egerősítő okleveléből ism ert : i t t  többek közö tt 6 Missale, 1 B ibliotheca, 4 Noc
turnale, 4 A ntiphonarium , 4 G raduale, 2 Passionale, 1 Breviarium , 1 Psalterium  
gallicanum  stb . m arad t fönn. (Lásd Zoltvány Irén : A m agyar bencés irodalom  a 
ta tá r já rá s  elő tt. A pannonhalm i Szent Benedek-rend tö rténete , B udapest, 1902. 
I. köt. 350. 1.) — A pannonhalm i könyv tár állom ányából messzebbmenő következ
te téseket von le M ályusz Elemér: Á rpádházi Boldog M argit. A m agyar egyházi 
m űveltség problém ája. K árolyi Á rpád Em lékkönyv. B udapest, 1933., 348— 351. 1

3 Szentpétery Im re: Az Á rpádházi k irályok  okleveleinek k ritik a i jegyzéke. 
1. köt. B udapest, 1923— 27., 9. 1. Zoltvány Irén  i. m ., 356. 1. — W ürzburgra és 
Kölnre vonatkozólag lásd M ilkau, Fritz—Leyh, Georg: H andbuch  des B ibliotheks
wissenschaft. Leipzig. I II . köt. 164., 162. 1. — K rem sm ünsterre és K losterneu - 
bu rg ra vonatkozólag lásd Czerny, A lbin: Die B ibliothek des Chorherrenstiftes 
St. F lorian . Linz. 4., 25., 26. 1. — Hajnal István: írá s tö rté n e t az írásbeliség fel- 
újulása korából. B udapest, 1921., 15. 1.
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írója, Heribert C.1 Fel kell tételeznünk, hogy az oklevelek mellett köny
veket is másoltak a királyi udvarban. A külföldről importált kódexek 
mellett az udvari műhelyben és az új bencés monostorokban is szorgal
masan másolhatták a kódexeket, hiszen a tíz egyházmegye püspökségei
nek és plébániatemplomainak teljes könyvellátását nem elégíthették 
ki külföldről származó kódexekkel. A XI. században odakint is csak 
hosszú évek fáradságos munkájával készültek még a könyvek. Az 
itthon írott első kódexek is minden bizonnyal díszítésekkel voltak el
látva. A X., XT. században a kódexek természetes tartozékai a cifrázott 
kezdőbetűk. A legkorábbi hazai munkák egyszerű növényornamentiká
val ékes betűket tartalmazhattak : nem lehetetlen, hogy a díszesebb 
kiállításúak között hierarchikus szentek, figurális ábrázolások is voltak. 
Az itt élő görög szerzetesek és apácák bizonyosan használtak az evan
géliumokat író apostolok ábrázolásával gazdag, aranycsillogású bizánci 
kódexeket, mint amilyen a Széchényi-Könyvtár Négy Evangéliuma,1 2 
avagy a budapesti Egyetemi Könyvtárnak állítólag Vitéz János könyv
tárából származó kódexe.3 Gizella királyné regensburgi kapcsolatai, s
II. Henrik német-római császárnak a magyar kereszténység iránt táplált 
rendkívüli érdeklődése folytán is eljuthattak a sokalakos illusztrációkkal 
ékes Ottó-kori, s trieri, reichenaui német kódexek is, avagy egy olyan 
karoling Ada-csoporthoz tartozó kódex, mint a gyulafehérvári Batthyány- 
Könyvtár X. századi Codex Aureusa, amelynek egy része a Vatikáni 
Könyvtárban van.4 Ugyanekkor a francia bencések pedig a maguk tiszta 
zártságukban áttekinthető, finom növényi levélornamentikával képzett 
betűkkel, s még a karoling nyugtalanságot őrző ideges szentekkel gazdag 
kódexeiket hozták magukkal. Ott álltak mindezek a magyar miniatura- 
festészet elindulásakor. Adatunk van különben arra, hogy már a XL 
században Magyarországból külföldre is kerültek kódexek : A szász- 
országi új-corbei bencés apátság könyvtárába 1094-ben egy arab könyv 
jutott el hazánkból.5 Szent Erzsébet egy Cividale-ben levő kódexe az 
ú. n. «Psalterium Gertrudis» X. századvégi pompás trieri munka, amelyet 
a XI. században egy magyar királyleány, Gertrud orosz fejedelemné 
minden bizonnyal Magyarországról vitt magával Oroszországba.6

A magyarság fogékony lélekkel, gyorsan szívta s dolgozhatta fel a

1 Szentpétery Im re: M agyar O klevéltan. B udapest, 1930., 38—39 .1. A M agyar 
Történettudom ány Kézikönyve. II . kö t., 3. füzet.)

2 Cod. Graec. 2. K épét közli Hoffmann Edith: A Nem zeti Múzeum Széchényi 
K önyvtárának illum inált kéziratai. B udapest, 1928. 1. kép.

3 Cod. Graec. 1. Berkovits Ilona: A B udapesti Egyetem i K önyv tár feste tt 
kéziratainak egy csoportja. M agyar Könyvszemle, 1931. 1. 1. K lny. is.

4 K önyvkiállítási K alauz, 1882. No. 299. 107. 1. — Czobor Béla: M agyar- 
ország T örténeti Emlékei az ezredéves országos kiállításon. B udapest, 1898—99., 
77— 78. 1. — Varjú Elemér: A gyulafehérvári B atthyány-K önyv tár. Negyedik 
Közlemény. M agyar Könyvszemle, 1900., 21— 24. 1. K lny. is. — M ilkau, Fritz: 
i. m ., I. köt., 166— 168. 1. — Gerevich T. i. m ., 231. 1.

5 Zoltvány I. i. m., 360. 1.
6 Fraknói Vilmos: Á rpádházbeli Szent Erzsébet im ádságos könyvei Civida- 

leban. M agyar Könyvszemle, 1882., 175— 178. 1. — M ihalik, Alessandro: Gioielli 
d i S an ta E lisabetta  d ’Ungheria a Udine ed a Cividale. Róm a, 1936. (Miscellanea 
Francescana. vol. XXXVI. K lny.) Gerevich T. i. m., 231. 1.
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külföldről jött indításokat. Ha kódexek nem is maradtak fenn Szent 
István korából, megőriztük a korabeli kolostori művészeti kultúrának 
egyik fényes bizonyítékát, a koronázási palástot. Ezt, az 1031-ben 
eredetileg miseruhának készült pompás munkát valószínűleg a veszprém- 
völgyi görög apácák kolostorában hímezték. A remekül megszekesztett 
sokalakos díszes palást kitűnő művésze a római-nyugati és a bizánci
keleti elemeket szerencsésen egyesíti.1 A legalsó sávban, a medaillonokba 
illesztett félalakos szentek dekoratív motívumait dús indaornamentiká
val és állatalakokkal ékes díszítés határolja. Ennek finom lendületű • 
formaképzése később felcsendül majd a magyar miniaturafestészet leg
korábbi ismert termékeiben. A koronázási palástnak európai viszonylat
ban is elsőrendű művészete alapján joggal tételezhetjük fel, hogy a 
kolostori kódexfestő iskolák színvonala sem állott alacsonyabb fokon.
A külföldről érkezett kódexek mellett más műalkotások is megtermé
kenyíthették a magyar miniatur át. így a Szent Koronának az ír minia - 
turákra és stílusleszármazottaira emlékeztető apostollemezei,1 2 is minden 
bizonnyal visszahatottak miniaturafestészetünkre.

A Szent István-kori kultúra alakulására élénk fényt vett egy 1028 
körül írott oklevél.3 Ez közli velünk, hogy Arnold bajor szerzetes, Szent 
Emmerám életrajzírója Magyarországra hajózott a viharos Dunán. 
Szerencsésen Esztergomba érkezett, ahol hat hétig Szent Anasztáz érsek 
vendége volt. Esztergomban Arnold szerzetes antiphonákat ésresponso- 
riumokat írt Szent Emmerám tiszteletére, amelyeket a szerzetesek és 
kispapok (klerikusok) nyomban megtanultak, és Szent Emmerám napján 
a templomban énekeltek.

A bécsi Nemzeti Könyvtárban őriznek egy Budáról származó zenei 
tartalmú művet, amely a XV. század elején még a budai dominikánus 
kolostorban volt. Ez Boethius és Hugbaldus Elnonensis munkáit ta r
talmazza.4 A kódex X. századvégi, XI. századeleji, valószínűleg dél
német munka, amelyet a XIII. század elején nyolc, zenei instrumen
tumokat ábrázoló tollrajzzal ékesítettek. A korábbi szövegmásoló még 
a karoling hagyományokat őrző átlagos románkori könyvdiszítő modor
ban pirossal és barna pontozással festett egyszerűbb iniciálékkal díszí
tette munkáját. A későbbi, kiegészítő tollrajzokat már minden bizonnyal 
magyar munkának tekinthetjük. Valószínű, hogy a kódex már a XI. 
században Magyarországon volt. Talán Arnold szerzeteshez hasonlóan 
egy a Dunán lehajózó bajor szerzetes hozta magával. De nem lehetetlen,

1 Gevevich T. i. m ., 248 . 1.
2 Gevevich T. i. m., 237 . 1.
3 K nauz Nándor: M onum. Eccl. S trig . 1. k ö t., 42. 1.
4 Cod. L at. 55. i —92. lap  : A . M . T. S. Boethius, G eom etria et a rith m etica  , 

93— 167. la p  : A . M . T. S. Boethius, De m usica ; 168—208. lap  : Hugbaldus E lno
nensis, Musica E n ch iriad ise t scholia E nch iriad isde A rte musica. A 208. b. lapon b e 
jegyzés : «Liber p raedicatorum  in Buda» — Hermann, Ju liu s H . : Die F rü h m itte l
alterlichen H andschriften  des Abendlandes. 190-—191. No. 74. (Besch. Verz. der 
Illum . H andsch. in Ö sterr. Neue Folge I. Bd. I. Theil.) és Hermann, Ju lius H. : 
Die Deutschen Rom anischen H andschriften. 311— 312. 1. No. 205. (Besch. Verz 
der Illum . H andsch. in Ö sterr. Neue Folge I. Bd. 2. Theil.)
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hogy'a XI. század elején magyar földön másolták, amint Arnold szer
zetes antiphonai is már itt születtek.

Szent István a nemzet jövőjét meghatározó örökséget juttatott 
utódainak. De halála után nehéz évtizedek következnek : háborúk és 
belső küzdelmek, folytonos királyharcok. I. András az első uralkodó, 
aki méltó folytatója Szent István művének : új templomokat és kolos
torokat létesít.. A francia Anianus tiszteletére megalapítja a tihanyi 
bencés kolostort : itt az apátsági templom altemploma ma is méltóan 
emlékeztet korának magas művészetére. I. András utódai, I. Béla és 
I. Géza is követik a példát : Hernádon, Kolosmonostoron, Garamszent- 
benedeken létesülnek újabb bencés kolostorok. Ekkorra már felnőtt az 
új magyar papság, amely a külföld élesztgető erejétől táplálva magyar 
földön nevelkedett és művelődött ; ők már maguk is ápolják és irá
nyítják kultúránkat. A pogányokkal folytatott küzdelmes és győzedel
mes harcok után, amikor Európában fellobban a keresztes hadjáratok 
egyre erősebb hittel telített lángja, a magyar szellemiség is egységesen 
emelkedik a mélyről fakadó hit magasabb szféráiba. Új, erőteljes hul
lámokban sugárzanak a francia szellemi áramlatok : abból a Francia- 
országból, amely a Cluny-i térítőmozgalommal egységbe kovácsolta 
Európát ; abból a Franciaországból, amelynek Magyarországgal való 
kapcsolata állandóan fennáll Szent István óta, és szent buzgalom
mal, majd nagy harci készséggel támogatja, s valósítja meg az 
egyetemes Egyház vágyát, a keresztes hadjáratokat. A francia bencés 
térítő szerzetesek mellett korán telepednek meg vallonok Magyar- 
országon. A földmíveléssel foglalkozó szepesi vallonok 1050-től kezdve 
külön tartományban élnek.1 Verdun elestekor (1047) huszonnégy kanonok 
menekül Magyarországra.1 2 I. András udvarában a francia származású 
bihari püspök, Liedvinus, Szent László király nevelője. Köztudomású, 
hogy Szent László a szentjobbi, bátai, kolosi bencés monostorok, a 
zágrábi püspökség alapítása mellett francia bencéseket telepít Somogy- 
várra (1091) : ennek a St. Gillesi kolostor alá rendelt apátságnak tagjai 
a XIII. század közepéig franciák voltak.

A magyar műveltség a XI. század utolsó negyedében, Szent László 
uralkodása alatt már teljes egészében kibontakozott csiráiból. Még 
az 1060-as években megszületik az első írói alkotás magyar földön. 
Szent Mór pécsi püspök megírja a lengyel földről jött Szent Zoerard 
András és Vértanú Benedek zoborhegyi remeték mártiromságát. De a 
nép ajkán is terjednek az első magyar királynak, annak fiának, és vér
tanú püspökének csodálatos cselekedetei... Szent László pedig hama
rosan megíratja Szent István legendáját. És kanonizálják az első magyar 
szenteket. 1083-tól kezdve már nemcsak az idegen szenteket tisztelik 
a magyarok, hanem dicsőítik a hazaiakat is. A magyar szentek a művé

1 Pais Dezső: F rancia hatás M agyarországon 700 évvel ezelőtt. Napkelet,.
1923., 188. 1.

2 Laurentius Leodiensis: G esta episcoporum  V irdunensium  e t abbatum  S. 
V itoni. A. 1047— 1144. Lásd Gombos A . F .:  Catalogus fontium  H istoriae H unga- 
ricae aevo ducum e t regum ex stirpe A rpad descendentium  ab anno Christi DCCC 
usque ad annum  MCCCI. B udapest. 1938. TI. köt., 1395.
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szét és irodalom ihletői lesznek. Antiphonák és himnuszok születnek : 
s terjed a legenda, a szerzetesek és az apácák mély hitben fogant, cso
dákkal és szent mártiromságokkal telített költői olvasnivalója. A kolos
torokban másolgatják a legendákat, s írják a himnuszokat. És Szent 
László udvarában megszületik az első írott magyar történelem, az ős- 
gesta, amely azután uralkodóról uralkodóra folytatódik tovább. A Ják 
nemzetséghez tartozó magyar pap írta : munkája a középkori nemzeti 
történelmi művek egyik legjobbja.1 Egyéni szemlélettel, és írói készség
gel alkot, s a műveltsége elsősorban francia. — Ez az eredeti ősgesta 
azonban elveszett, amint a magyar szentek korai legendái is csak későbbi,
XII., XIII. századi másolatokban maradtak fenn.

III.
A «Litteratura Hungarica... — írja Horváth János irodalmunk 

megindulásának jellemzésekor —- mikor a XI. században szerényen 
megindul, nem is egyéb, mint egy magyarországi különítménye a közép
kori Európa egyetemes irodalmának, a latin nyelven folyó s írásbelileg 
közvetített keresztyén műveltségnek».1 2 Ugyanígy jellemezhetjük az 
írással és irodalommal párhuzamosan fejlődő magyar miniaturafestészet 
kezdeteit. Babits Mihály írja az európai irodalom történetének be
vezetésében, hogy a «világirodalom egységes, összefüggő folyamat, 
egyetlen hatalmas vérkeringés», amelyen belül az egyes nemzeti iro
dalmak úgy különültek el, «mint állam az államban, külön nyelveik 
védőbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve». így az árpád
kori magyar miniaturafestészetben is a középkori szerzetesművészet 
vérkeringése lüktet, az táplálja. A kolostori miniaturafestészetet a XI— 
XII. században a bencés művészet képviseli: a magyar miniaturafesté
szet ennek lesz fokozatosan elkülönülő hajtása. A magyar keresz
ténység első évtizedeiben hiába keresnénk itt nemzeti sajátságokat ; 
a kódex, ugyanúgy, mint díszítése egyetemes európai szellemben készül
hetett. Mégis a XI. század második feléből és a következő két század
ból ismert kódexeink díszítése nem idegen munka : még kevésbbé 
utánzata, vagy jellegtelen másolata a külföldi mintaképeknek. Miniatura- 
festészetünk szerves összefüggést mutat a magyar művészet egyéb 
termékeivel. Már az Árpádkorban megtaláljuk a miniaturának más 
művészeti alkotásainkkal való összefüggését. Árpádkori miniatura- 
festészetünk egyszerre születik a magyar művészettel, annak szerves 
része és egy vonalban fejlődik vele. Ha találunk is egyezéseket és ana
lógiákat a külfölddel, nem azt jelentik ezek, mintha a magyar minia
tura alárendelt utánérzése volna a külföldnek. Az indítások idegenek : 
a lökő erő külföldről jön. így van ez nálunk, de így van ez mindenütt, 
■és ugyanígy az irodalomban, s a költészetben is. De amint a költők

1 Hóman Bálint: A Szent László-kori G esta U ngarorum  és X II—X III 
századi leszárm azói. B udapest, 1925.

2 Horváth János: A m agyar irodalm i m űveltség kezdetei B udapest, 1931 
17. lap.
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versei is különböznek európai példaképeiktől, ugyanígy művészetünk. 
Nem azon van a hangsúly, hogy miben találkozik művészetünk a kül
földdel, hanem hogy hazai termékek ezek, amelyek nemcsak egyen
rangúak az európai termeléssel, hanem velük párhuzamosan alakulnak, 
s a történelem egyes szakaszaiban olykor túl is szárnyalják őket.

Az árpádkori miniaturafestészet a bencés-rend művészeti kultúrá
ját őrizte meg a számunkra. E korból fennmaradt liturgikus kódexeink 
bencés monostorokban születtek s Franciaország felé mutatnak : a 
Cluny-i térítő mozgalom nyomait őrzik hagyományosan. — Mályusz 
Elemér véleménye szerint XI. századvégi «bencés műveltségünk nagyon 
kezdetleges volt és semmiképpen sem állott a XI. sz.-i nyugati szín
vonalon, hanem körülbelül a Meroving-kornak felelt meg» és a «Karoling- 
reneszánsz gondolat kincse bár kezdetleges alakban, úgy látszik, a
XIII. sz. elejére jutott el hozzánk és lett általánossá a bencések köré
ben.»1 Az árpádkori miniaturafestészet — amint más művészeti emlé
keink vizsgálata is —- e feltevésnek éppen az ellenkezőjét bizonyítja. 
Miniaturafestészetünk nem évtizedekkel, avagy századokkal későb
ben, hanem egyidőben s párhuzamosan alakul s fejlődik a nyugati 
kultúrával.

A legrégibb magyar liturgikus kódex az 1060-as években — fel
tétlenül 1073 előtt —• készült Szelepchényi Evangelistarium.2 A leg
újabb kutatások hozták felszínre ; a nyitrai káptalan egy díszes 
kötésében — a magyar ötvösművészet e XIV. századi remekében 
rejtőzött. A Szelepchényi Evangelistarium, amint a vagy tíz évvel 
később készült, s ugyancsak az utóbbi években felfedezett Hahóti 
Sacramentarium, továbbá a Halotti beszédet tartalmazó s több mint 
egy évszázaddal fiatalabb Pray-kódex bencés munkák : francia mintá
kat, frank-bencés monostorok liturgikus könyveit követik ; a régebben 
bevándorolt francia bencésekkel érkezett kódexek nyomán készültek. 
Egy ilyen mintakézíratot, másoláshoz használt francia bencés kódexet 
az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár egyik Evangelistariumában 
ismerhetünk fel.3 Ez a kézirat a Szelepchényi-kódexnél valamivel ké
sőbb, 1078-ban készült. Sanctoraleja, miként a Szelepchényi-és Hahóti- 
kódexnek is, észak-frank jellegű s egy a Liege-Maastricht-i egvház-

J M ályusz E. i. ni., 351—35-. 1.
2 Radó Polikárp: H azánk legrégibb litu rg ikus könyve . A Szelepchényi- 

kódex. M agyar Könyvszemle. 1939., 352—412. 1.
3 Esztergom i Főszékesegyházi K önyv tár Mss. I II . 180. Kniewald Károly • 

A Pray-kódex ta rta lm a , kora, jelentősége. M agyar Könyvszemle, 1939., 440. 1. — 
Radó Polikárp: Esztergom i K önyv tárak  liturgikus kézirata i. No. 14. Az Oláh-féle 
Evangelistarium . (Klny. a Pannonhalm i Főapátsági Főiskola 1940—41. Évkönyvé
ből.) 40— 45* h

Az esztergom i kódexszel rokon stílusú a gyulafehérvári B a tthyány -K önyv tá r
nak  egy X I. századi Lectionarium a, am ely valószínűleg a laventvölgyi (karinthiai) 
Szent M ártonról nevezett Benedek-rendi zárdából szárm azik. K épét és leírását 
lásd Varjú Elemér i. m. M agyar Könyvszemle, 1900., 26— 27. 1. — A X I. század
ban ugyancsak használatos vo lt M agyarországon egy Biblia cum A nnotationibus, 
az ú. n. Biblia Radonis, am ely 800 körül készült St. V aast d ’A rrasban. Kniewald, 
D ragutin: Zagrebacki litu rg ijsk i kodeksi X I—XV. stoljeca. Zagreb, 1940. 2. 1.
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megyében lévő bencés monostor számára írták : díszítései elsőrendű 
mesterről tanúskodnak.

A liturgikus kódexek hazai származását a bennük szereplő magyar 
szentek hitelesítik a kutató számára. A Szelepchényi Evangelistarium 
magyar szentek tiszteletét még nem tartalmazza. E szerint még szent
jeink kanonizációja (1083) előtt kellett készülnie, lehet, hogy Esztergom
ban. Nem találhatók fel a kódexben Mór pécsi püspök 1060-ás években 
írt legendájának szentjei, Zoerard és Benedek remeték sem, s így 
keletkezésének még Boldog Mór halálát (1073) is meg kellett előznie. 
A zágrábi Hahóti Sacramentarium törzsében viszont már megtalál
ható Szent Zoerard és Szent Benedek, ez a kódex így már 1073 után 
készült, viszont a másoló még a magyar szentek kanonizációja előtt 
fogott munkához. A Hahóti Sacramentarium a veszprémi egyházmegyé
hez tartozó zalamegyei hahóti bencés apátságban készült. A hahóti 
apátság még Szent László uralkodása előtt létesült — s később Szent 
László rendeletére került a somogyvári apátság fennhatósága alá.1 A ma
gyar szentek tisztelete csak a Hahóti Sacramentarium másolása közben 
alakult k i : a másoló munka közben bővítette a kódexet a magyar 
szentek votivmiséivel. A Hahóti Sacramentarium Sanctoraleja a Szelep
chényi Evangelistarium mintakézíratánál is korábbi frank-bencés réte
get tartalmazó IX. századi francia kódexet követ. A XI. századi hazai 
kolostorok miniaturaművészetét a fentiek alapján a Szelepchényi Evan
gelistarium és a Hahóti Sacramentarium képviseli.

A Szelepchényi és a Hahóti kódexek díszítései korántsem tarta l
maznak gazdag, duzzadó, figurális kompozíciókat. Egyszerű iniciálé
kat lelünk itt, de ízléses fölépítésük, s finom kivitelezésük miatt 
egyenrangúaknak tarthatjuk az európai kolostorművészet rokon te r
mékeivel. Az első magyar földön született irodalmi alkotást, Szent 
Zoerard és Benedek legendáját Mór püspök «röviden, egyszerű tömör 
előadásban» és «szép renddel, különösebb szerkesztő mesterkedés nélkül, 
nyugodt, tárgyilagos hangon» írta meg.1 2 Ugyanígy jellemezhetjük a

1 A kódex jelzete : MR. 126. — Kniewald K ároly: A zágrábi érseki könyv
tá r  MR. 126. (XI. szd.) jelzésű S acram entarium ának  m agyar rétege a MR. 67. sz. 
zágrábi Breviarium  (X III. szd.) m egvilágításában. A m agyarországi litu rg ia  leg
régibb emléke. Pannonhalm i Szemle, 1938., 36— 54. 1. — Kniewald Károly: A 
«Hahóti kódex» (zágrábi MR. 126. kézirat) jelentősége a m agyarországi litu rg ia 
szem pontjából. Kühár Flóris kiegészítésével. M agyar Könyvszemle, 1938., 97-— 
112.1. — A kódex egy Szent M argit-bencés apátságban  készült, am ely K iihár F loris 
m egállapítása szerin t a zalam egyei hahóti Szent M arg it-apátság  volt. A zágrábi 
püspökség alap ításako r (1094) Szent László első püspökként D uh-ot küldi Zág
rábba két zala- és somogymegyei szerzetes kíséretében. Valószínű, hogy Düh püs
pök m aga is egy somogyi vagy zala i apátsághoz ta r to z o tt  és a Som ogyvár a lá  ren
delt zalam egyei hahóti apátság  egyik m isekönyvét így v itte  m agával. Erdélyi László 
fölveti, hogy a kódex nem  a hahóti, hanem  a garáb i Szent M argit bencés apá tság
ban  készült. Erdélyi László hozzávetését és Kühár Flóris v álaszát lásd P annon
halm i Szemle, 1938., 303., 393. 1. — A H ah ó ti Sacram entarium m al egyidőben még 
egy m ásik X I. századi kódex, az Esztergom i B enedictionale kerü lt Zágrábba (Lásd 
Kniewald Károly: E sztergom i B enedictionale (XI. század). M agyar Könyvszemle,
1941., 213— 231. 1.), ez azonban  dísztelen, am in t H artw ick  püspöknek Zágrábban 
levő A genda Pontificalis-a is. (V. ö. 33. jegyzet.)

2 Horváth J . i. m ., 18. 1.
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két első magyar kódex díszítéseit. Tiszta, világos modorban, tömören 
festették a pergamen lapra. Mestereik nyugodt, józan vonalakkal he
lyettesítik a külföldi munkák bonyolultabb formáit, de az irodalom 
tárgyilagos hangján túl egyénibb, magasabb művészi kifejezésre is 
törekszenek. Mindkét kódex, ha a liturgikus rétegben részben a francia 
kódexekhez igazodik is, díszítésük, bizonyos mértékben már el távo
lodik azoktól. Olyan jelenségek is észlelhetők — amelyek talán éppen 
a hazai jelleg térnyerése folytán — másutt csak a XII. század közepén 
jelentkeznek, például a jelentős Regensburg-Prüfening-i benedekrendi 
kolostor művészetében.1 A Szelepchényi-ésa Hahóti kódexben az indák 

lendületes vonala nyugodt, nélkülözi a francia díszítések ideges, nyugta
lan szaggatottságát. Tanulságos egybevetni őket például az előbb 
említett francia mintakézírattal, a liége-maastrichti kódexszel. Ez 
utóbbi diszítéseiben megnyilvánuló, belső nyugtalanságokkal fűtött 
hév, a karoling izzás az, ami a hazai munkákban teljesen hiányzik, 
ugyanúgy, mint az indák bonyolult egymásbaszövődő, szaggatott 
ritmusa. A hazai munkákon továbbá teljesen mellőztetik a legkimagas
lóbb német iskolának a Reichenau-i bencés kolostornak művészete : 
így az Egbert-Psalterium, a III. Ottó-Evangeliarium, vagy II. Henrik 
Perikopenbuch-jának az ír-angolszász-karoling motívumokból alkotott 
bonyolultszövésű fonatdíszei, amint a salzburgi iskolának nyugtalanul 
fodrozódó, csipkézett szélű levélkéi is. Ugyancsak nélkülözik az itáliai 
művészetnek hurkolt, szalagfonato? diszítéseit, amelyek a lombard 
építészetben s kódexfestészetben egyaránt használatosak, és amelyek 
a korai magyar építészetben is mutatkoznak.

A Szelepchényi- és a Hahóti-kódex díszítése részleteiben a XI. 
századi miniaturafestészet nemzetközi egységébe engedelmesen be
illeszkedik, de — amint láttuk — részleteiben elkülönül attól. A kódexe
ket ekkor általában nem festették vastag fedőfestékkel, tobzódó színek
kel. A kolostoriskolák termékei színhatásukban halkak, egyszerűek, 
tompák, a minium mellett halvány színek dominálnak; zöld, liláskék 
és sárga. A betűk belsejét színezik csupán, többnyire szakaszokra osztva. 
Plasztikusan érvényesül így a kacskaringós indák eredeti pergamen
színe. Ez a jellege a két hazai kódexnek is. Nálunk a karoling izzásnak, 
az ideges, szeszélyes vonalak nyugtalan lendületének művészi tra 
díciója nem volt meg, amint karoling tradíciók nem is létezhettek. 
A magyarság a karoling műveltséget utórezgéseiben már csak a XI. 
századi külföldi áramlatokon keresztül nyerhette. Talán ezzel magya
rázható, hogy az árpádkori miniaturaművészetünk legkorábbi munkái
ban a karoling művészet erőteljesebb befolyása már nem lelhető fel. 
Ma már mindjobban erősbödik az a felfogás, hogy egyrészt a honfoglaló 
magyarság, másrészt a már régóta itt virágzott antik elemek is befolyá
solták árpádkori művészetünk kialakulását. Ha a miniaturafestészetünk 
nem is hazai földben sarjadt motívumokból született, hanem a keresz

1 V. ö. Boeckler, Albert: Die Regensburg—Prüfeninger Buchm alerei des 
X II. und X III . Jahrhunderts. (M iniaturen aus der H andschriften  der Bayerischen 
S taa tsb ib lio thek  in München. Bd. V III.) München, 1924. C I1., CV., stb . tá b lá k k a l .
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ténység általános művészeti kultúrája terjesztette, s honfoglaláskor! 
művészetünknek, s a közvetlen antik elemeknek hatása nem ismerhető 
fel, nem lehetetlen, hogy a hazai miniatura leegyszerűsítő törekvéseiben 
a honfoglaláskori ötvösművészet kiegyensúlyozott, nyugodt kifejezés- 
módja jut érvényre.

Az árpádkori miniaturafestészet nagy időközökben készült, ismert 
termékei erős kapcsolatban állanak egymással, állandó folytonosság 
mutatkozik közöttük. Két század távlatában is sokkal fokozottabb 
Összetartozás mutatható ki bennük, mint a magyar és az egykorú kül
földi termékek között. Festett kódexeink ugyanekkor összhangban álla
nak a korabeli magyar művészettel. A liturgikus kódexek templomi 
használatra, egyházi szertartásra készültek, csak természetes, hogy 
készítőjük alkalmazkodott kora építőművészeiéhez, temploma díszítései
hez. Ügy a Szelepchényi Evangelistarium, mint a Hahóti Sacramen- 
tarium szerves egységbe forr a XI. századi magyar románkori művé
szettel. Ornamentikája fellelhető a bazilikák oszlopfőinek, pillérjeinek, 
s párkánytöredékeinek díszítéseiben. Nem annyira az olasz, a lombard 
kőfaragók készítette palmettás, akantuszleveles s hurkolt szalagfonatos 
díszekben, mint inkább a század végén erősbödő s a XII. században 
kifejlődött franciás hatásokat érvényesítő munkákon. így különös
képpen egy még XI. századvégi somogyvári párkánytöredéken és fal- 
meződiszítésen, egy XII. századi pécsi oltártöredéken, továbbá már 
szőlőfürtökkel gazdagított pécsi párkányrészleten s mellvédlapon ; s 
a XIII. századi emlékek között a halmágyi templom fülkéjén is él még.1

A Szelepchényi-kódex díszítése a Hahóti Sacramentariuménál 
pompázóbb. Kitűnő mestere a díszes kezdő iniciálék festésével nem 
elégszik meg. A kezdőbetűt úgy képezi, hogy az csaknem a lap felét 
betöltő dekoratív díszt alkot,de ezentúl kiemelia kezdő szót is, s ezáltal 
a betűk díszítőelemekké válnak, a lap gazdag, dekoratív díszítésévé 
lesznek. A szövegkezdő szó ezzel különleges hangsúlyt, szimbolikus 
jelentőséget nyer. Az egyik lapon a díszesen festett Maria szónál a 
miniaturista a második A betűt a kezdő M betűbe illeszti, s így meg
valósítja a Nyugaton oly kedvelt szokást, hogy több betűt egymásba 
szerkeszt. Külföldön gyakori, hogy egész feliratokat, több szót, mint 
a «Beatus vir», vagy az «In principio erat verbum» betűit szétszórva, 
vagy furcsán egymásba illesztve a kódexlapot egészen betöltő díszítéssé 
képezik. ASzelepchényi-kódex miniátorának nem célja, hogy a betűkből 
gyakran a felismerhetetlenségig bonyolult mintázatú díszítést fessen. 
A megadott területhez túlméretezett M betű áttekinthető ornamentiká
jába a kisebb A betű tisztán, felismerhetően ileszkedik be, ellentétben 
a külföld, egész lapot betöltő, s ornamentális díszekké átalakult betűivel. 
A Szelepchényi-kódex mestere különben ugyanezen a lapon elhelyezett 
másik két kis I iniciáléval még erőteljesebben hangsúlyozza a lap köze
pén díszítéssé varázsolt Maria névet.

A Szelepchényi-kódexben az iniciálék típusa mindvégig egyöntetű. 
Az indák hurkolását kerüli a miniátor, ehelyett szíjpántokkal kapcsolja

1 K épüket közli Gerevich T. i. m. CLIV.2, C X IX ., C X L V III., CLX. táblákon.
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őket össze. A Hahóti Sacrameiftarium mestere ebben eltér a Szelep- 
chényi-kódextől. A Hahóti Sacramentarium mestere bár alkalmaz 
szíjpántokat is, az indaszárakat egymásba hurkolja : de azonosan 
mintázza a két színnel alapozott iniciálékat,amelyekben ugyancsak a 
fehérindaornamentika és betűtest dominál. A Hahóti Sacramentarium- 
ban különben kétfajta iniciálét festett mestere. Az indaornamentikával 
díszített nagy kezdőbetűk mellett, még több színnel festett, de ornamen
tikától mentes nagy iniciálékat találunk. A kétféle iniciálék ilyen formá
ban való alkalmazásával a XII. században is találkozunk hazai munkák
ban, még pedig az Ernst-kódexben. A Hahóti Sacramentariumban jelenik 
meg egyébként az első figurális elem, egy szerény kis férfifej, az egyik 
betű lendületes indaszárának lezáródásaként. Ama karoling nyomra 
utal ez, amely a francia miniatura vidám és groteszk figuráinak, a drő- 
leriek-nek képezi alapjait. Általában a Hahóti Sacramentarium kissé 
franciásabb a Szelepchényi kódexnél; az indaszárak stilizált finom 
kis levélfejeiben a francia példák még erőteljesen élnek.

Ha figurális díszítésű kódexeink a XI. századból nem is maradtak 
fenn, minden bizonnyal készültek e korban nálunk, hiszen már fenn 
állottak első székesegyházaink, amelyek nem egyikét freskók díszítették,, 
amint ezt a feldebrői templomnak falképei példázzák. A templomokat 
a kőfaragók már figurális plasztikával díszítik : a pécsi s esztergomi 
bazilikák oszlopfőin vannak már figurális jelenetek, sőt Pécsett már 
Ádámot és Évát, Somogyvárott Szent István protomartir vértanuságát 
is ábrázolták. A XI. század más hazai műemlékein is maradtak fenn 
figurális alkotások. Az aracsi emlékkő mellett egy pécsi síremléken.1 
Az utóbbinak grafikus modorban rajzolt figurája egyenesen a miniatűré
ből kívánkozott a márványra. Az elveszett hazai kódexek sorában nem 
egy XI. századi figurális jelenetekkel díszített munkát kell feltételez
nünk. De egyelőre meg kell elégednünk a Szelepchényi és Hahóti kó
dexek díszítéseivel, amelyek, ha egyszerűbbek is, teljes mértékben 
meghatározzák a magyar miniatura további alakulását. Általuk alapo
zódik meg árpádkori kódexfestészetünk, amely innét kezdve egy vonal
ban él és fejlődik a XII. században.

IV.
Románkori művészetünk a XII. században a tetőpontján állott. 

A bencések mellett új szerzetesrendek alakultak : ezek friss erőket,, 
új stílusáramlatokat közvetítenek a század második felében. A Bene- 
dek-rend új Citeaux-i ágának francia tagjait alig három évvel a Heiligen- 
kreutz-i kolostor alapítása után már II. Géza telepíti Heiligenkreutz-ból 
Topuszkóra (1138), míg II. Béla uralkodása alatt közvetlenül Francia- 
országból érkeznek Cikádorra (1142). A ciszterciekkel egyidőben jö
hettek már az északfrancia Laon mellől a premontreiek is. A kolostorok 
mellett új templomok épülnek, a régebbi székesegyházak pedig tovább 
bővülnek. Esztergomban, Pécsett, Egerben, Gyulafehérvárott, Szepes-

1 K épüket közli Gerevich T. i. m. CLXV., CLXVII. táblákon.
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h ilyen, Felsőőrsön, Vártesszentkereszten születnek szebbnél-szebb monu
mentális alkotások, plasztikai munkákkal s azóta megsemmisült fal
festményekkel. Fejlődik s gazdagodik irodalmi műveltségünk is. Már 
Kálmán király uralkodása alatt játszanak liturgikus színjátékot, dra
matizált bibliai jeleneteket. (A Szent István király legendáját feldolgozó 
Hartvik győri püspök újonnan felfedezett Agendis Pontificale-ja ilyen 
liturgikus színjátékot tartalmaz, a Vízkeresztkor játszott Stellát).1 
Az egyes kolostorokban idegennyelvű kódexeket fordítanak. Cerbanus 
szerzetes 1131—1150 között lefordítja a pannonhalmi apátság részére 
a pásztói bencés monostor egy görög kódexét. E munkáját Dávid pan
nonhalmi apátnak ajánlja. Kezdősorai élénk fényt vetnek a bencés 
kolostorok kultúrájára : «Midőn a minap szentséged engedélyével, mint 
előre mondottam, a pásztói monostort meglátogattam, ott szent Maxi
mus bölcselő és szerzetes néhány könyvét találtam ; elhatároztam, 
hogy ezekből Isten segítségével néhány fejezetet lefordítok és a szent 
nyájnak, melyet legeltetsz, átadom. Ha ez a szorgoskodás valaki előtt 
fölöslegesnek látszanék, azért, mert szent Mártonnak azon konventje, 
melynek élén állasz, az atyák életében, rendelkezéseiben és mindennemű 
szentírási könyvekben bővelkedik, bocsássa meg, kérlek, a szeretet 
egyszerűségének, amely ha valakiben meg van, nem tétlen, amit a te 
és testvéreid Isten és embertársaitok iránt való szeretete nagyon sok 
példával bizonyít...» — írja fordítása előszavában.1 2

Ekkor már nemcsak az idegen szerzetesek jutnak el Magyarországra, 
megkezdődik a magyarok külföldi vándorlása is. A magyarok külföldön 
iskoláznak, többen ott maradnak és ott is halnak meg. Egy Firenzében 
őrzött kódex tanúsága szerint Magister Thaddeus Ungarus spanyol 
földön, Toledóban Ptolomaeus Pheludiensisnek, egy görögből arabra, 
majd ismét latinra visszafordított művét másolta és revideálta 1175-ben.3 
Lehet, hogy Thaddeus Párisban szerezte a magisterséget. A század 
közepén az európai kultúra főforrása és szellemi gyújtópontja Páris. 
Egyeteme tömegével vonzza a külföldi hallgatókat. A XII., XIII. 
századnak minden nevezetesebb pápája francia egyetemen tanult.4 
A XII. század közepén több magyar diákot is találunk Párisban. A Sainte- 
Geneviéve kolostor kertjébe magyar diákot temetnek, Bethlent. (1140).5

1 A kódexet ism erte ti Kniewald K ároly: H artw ick  győri püspök «Agenda 
Pontificalis»-a. M agyar Könyvszemle, 1941., 1— 21. 1. — A S tella jelentőségéről 
lásd Kardos Tibor: K özépkori ku ltú ra , középkori költészet. B udapest, 1941 , 
37—40. 1.

2 Cerbanus m unká ját ism erteti Zalán M enyhért: Á rpádkori m agyar vonat
kozású kéziratok  az osztrák  kolostorok kézirattáraiban . Pannonhalm i Szemle,
1926., 46— 60. 1. Az idézetet lásd 48—49. lapon. K iad ta  Szigeti Remigius: T rans
la tio  la tin a  Ioannis D am asceni (de o rthodoxa fide L. I I I .  C. 1—8.) saeculo. X II 
in H ungária  confecta. B udapest, 1940.

3 M agyar Könyvszem le 1879., 297. 1. írod . T ört. Közi., 1899. V III., 192— 
195. lap.

4 H ajnal István  i. m ., 117. 1.
s Jakubovich E m il:  P. m ester. K lebelsberg-Em lékkönyv. B udapest, 1925., 

185. 1. — Jakubovich i t t  fölsorolja a X II. században Párisban iskolázott m agyaro
kat. Összefoglalóan foglalkozik a  kérdéssel Gábriel Asztrik: M agyar diákok és 
tan áro k  a középkori Párisban. Egyetem es Philologiai Közlöny, 1938. Klny. is.
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Párisban tanul Lukács esztergomi érsek (1154,)x míg III. Béla uralkodása 
alatt Péter préposton, az Anonymus krónika szerzőjén kívül Adorján 
későbbi kancellár, s Jakab és Mihály diák,1 2 míg Elvin zenei tanulmá
nyokat folytat Párisban (1192).3 így a külföldi szellemiséget és stílus- 
áramlatokat már nemcsak a külföldről jött idegenek, hanem a kint járt 
magyarok is közvetítik, akik Franciaországból könyveket hozhattak 
magukkal. Egy francia középkori kolostor XII. századi könyvtár
jegyzékében számos Magyarországra vitt kódex szerepel.4

Sok XII. századi festett kódexszel nem dicsekedhetünk : s ami 
fennmaradt, minden bizonnyal mind a bencés művészet terméke. A kolos
torokban szorgalmasan másolgatják ugyan a szentek legendáit és más 
prózai termékeket, de ezek a kódexek ritkán díszítettek. Elsősorban a 
liturgikus műveket, az Isten dicsőségére írottakat látják el pompázó 
díszítésekkel. A szerzetesek olvasnivalójában, a legendáknál a szöveg 
a fontos, a mondanivalón van a hangsúly : művészi szempontból több
nyire harmadrendű alkotások ezek, legtöbbször teljesen dísztelenek, 
így találkoznak ezek szellemben a későbbi XV. századi kolostori 
kultúra magyarnyelvű termékeivel, amelyekben ugyancsak a szövegen, 
a latinnal szemben a magyar nyelvűségen van a hangsúly. Ezek is 
egyszerűek s mellőzik a díszítéseket.

A Szent István legendának legrégibb másolatát és a Szent Márton 
életét is magában foglaló Ernst-kódex az egyetlen díszesebb kivitele
zésű legendákat tartalmazó kódexünk. Ezt a XII. század első felében 
írott kéziratot finom iniciálék díszítik.5 E díszítések egyenes leszár
mazottjai a Szelepchényi- és Hahóti-kódex iniciáléinak. A betűk 
belsejének sárga, zöld színekkel való tagolása, a miniummal határolt 
fehér indák hurkolt egymásbaillesztése,' s a betűszárakhoz szíjpántokkal 
való kapcsolása, a díszítés kifejező tömörsége, szerkezeti zártsága azo
nos. A szoros összefüggés egyező sajátosságokat mutat mindhárom 
kódexben és ugyanekkor együtt és egyenként pedig a külföldi termé
kektől különböznek. Az Ernst-kódexről az a felfogás, hogy nem sokkal 
Szent István kanonizációja után, a XII. század közepén cisztercita 
kolostorban íródott, mint a legtöbb Szent István-legenda.6 Tanulságos 
egybevetni az Ernst-kódex díszítéseit a Heiligenkreutz-i kolostorban 
a század végén készült Passionale Szent István legendáinak iniciáléi

1 Marczali Henrik: Á rpádkori E m lékeink  külföldön. Történelm i Tár, 1878., 
*71— 172. 1.

2 Jakubovich E. i. m ., 185— 186. 1 .
3 Szentpétery Imre: Az árpádházi k irályok  okleveleinek k ritik a i jegyzéke 

i. m. 9. 1., 153. sz.
* Lovass Gyula: Egy középkori francia kolostor könyvei M agyarországon.

E gyetem es Philologiai Közlöny 1938. 224— 226. 1 .
6 Orsz. Széchényi-K önyvtár. Cod. L at., 431. A kódexet E rn s t Lajos fedezte 

fel, ak inek hagyatékából vétel ú tján  1934-ben az Orsz. Széchényi-K önyvtár tu la j
donába kerü lt. A kódexet ism erteti Varjú Elem ér: Legendae S ancti Regis S tephani. 
S zen t Is tv án  k irály  legendái. B udapest, 1928.— Scriptores Rerum  H ungaricarum . 
B udapest, 1938., I I ., No. IX . —  Bartoniek Em m a: Codices M anu Scripti L atin i 
vol. I. Codices L atin i Medii Aevi. B udapest, 1940., 431., 387— 388. 1 .

• Varjú E. i. m ., 77. 1 .
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val. Hiszen az első magyarországi ciszterciek Heiligenkreutzból szál 
maztak. Az egybevetésnél nem zavar, hogy a Heiligenkreutz-i munka 
pár évtizeddel későbbi. Egy helyi kolostoriskola korábbi stílusára 
valamivel későbbi termékéből is következtethetünk. Az Ernst-kódex 
és a Heiligenkreutz-i Passionale díszei, az általános formaegyezésen túl 
nem sok hasonlóságot mutatnak. A Heiligenkreutz-i kódex iniciáléi 
cifrázottabbak, a vékonyabb, törékeny indák menete kimért, terv
szerűen konstruált ; az indák nem egyszerű háromszirmú levélkékben, 
hanem palmettás díszekben végződnek. Az egyik S betű teste sárkány 
bői képezett. Mindez egészen más. A Heiligenkreutz-i Passionale a ciszter
cita kolostorművészetnek jellegzetes alkotása. Az Ernst-kódex a ma
gyar bencés kolostorfestészethez igazodik. Három festett, indaorna
mentikával képzett iniciáléján kívül, miként a Hahóti kódexben is 
több, egyszerűbb, kisebb-nagyobb, miniummal és zölddel festett kali- 
grafikus jellegű iniciálét is találunk. Ezek típusukban sokkal közelebb 
állnak a XV. században még Sopronban használt, s valószínűleg magyar 
származású Rein-i (Reun-i) Szent István- s Szent Imre-legendához,1 
mint az indaornamentíkájú iniciálék a Heliligenkreutz-i Passionaléhoz 
E Rein-i kódex azonban egyszerű kivitelezésében művészi szempontból 
nem méltó említésre.

Ezzel szemben a Szent István törvényeit tartalmazó Admonti- 
kódexnek1 2 egyszerűen csak miniummal festett iniciáléi határozottan 
művészi munkának tekinthetők. A betűknél ugyan elmaradt a két 
színnel, sárgával, zölddel vagy kékkel festett alapozás : ettől eltekintve 
a szíjpántokkal és levélornamentikával rajzolt betűk a Szelepchényi-, 
Hahóti- és Ernst-kódex iniciáléinak díszítő modorában készültek. 
Szemmel látható, hogy nem a scriptor festette őket. A rubrikálással 
egyszerre, a szöveg másolása után készültek. Bizonyítja ezt, hogy 
festőjük nem elégszik meg a kezdőbetűk számára üresen hagyott terü
lettel.— A szövegkezdő R betű alsó széle rászalad az írásra. Az iniciálék 
szerkesztésükben s művészi mértékükben is az előbbi munkákhoz iga
zodnak. Ugyanígy, ugyanezen művészi körhöz kapcsolódik a gyula- 
fehérvári Batthyány-könyvtár egyik kódexe, a «Haymonis episcopi 
Homiliae super Epistolas et Evangelia», amely a XIII. században a 
kassai domonkosok tulajdonában volt.3 És ezen kívül valószínűleg 
még sok más, külföldi könyvtárban felismeretlenül lappangó hazai 
bencés termék.

A XII. századi hazai kódexek számát különben még egy eddig

1 A reini cisztercita apá tság  X III . századi Szent István  és Szent Im re legen
d á it ta rta lm a zó  kódexét ism erteti Zalán M. i. m ., 60— 62. 1 .

2 Orsz. Széchényi-K önyvtár. Cod. L at., 433. A kódex az adm onti apátsági 
könyvtár tu la jdonából véte l ú tján  1934-ben k erü lt az Orsz. Széchényi-Könyvtár 
b ir to k á b a .— Bartoniek Emma: A M. N. Múzeum Orsz. Széchényi K önyvtára nem 
zeti kincseinek hasonm ásai. I. Szent Is tv án  törvényeinek X II. századi kézirata, az 
Admonti-kódex. B udapest, 1935. — A tö redéket közli még M agyar Művelődés 
tö rtén e t, szerk. : Domanovszky Sándor, I. kö t., 100— 101. lapok között. — Barto 
niek Emma: Codices L atin i Medii Aevi i. m ., No. 433., 390. 1 .

3 V arjuE .: A gyulafehérvári B atthyány -K önyv tá r i. m ., 26— 28. 1. — Varjú 
E .: Legendae Sancti Regis S tephani i. m ., 75. 1 .
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ismeretlen, értékes töredékkel egészíthetjük ki, amely tartalmánál 
fogva egyedülálló árpádkori kézirataink között. A XII. század első 
felében készült Lectionarium Missae hat folióból álló töredéke ez. Radó 
Polikárp, liturgikus kódexeink kiváló kutatója fedezte fel nemrégiben 
a soproni Városi Levéltár egy kötéstáblájában.1 A töredék hat lapja 
két diszes iniciálét tartalmaz a XII. századi hazai kódexfestészet díszítő
modorában : így nyilvánvalóan a kézirat eredetileg számos díszes 
iniciáléval rendelkezett. Radó Polikárpnak ez az értékes új lelet je is 
élénk bizonyság a mellett, hogy nemcsak a külföldi, de a hazai könyv
tárak is meglepetéseket tartogatnak számunkra.

V.

Nemcsak az egyszerűbb kolostori termékeket nélkülözzük e 
korból, ugyancsak hiányoznak a pompázó liturgikus művek, Missalék 
és Gradualék is. Elvesztek, vagy föl nem ismerve lappanganak? Erre 
csak az eljövendő idő tudományos kutatásai adhatnak majd feleletet. 
A hiányok áthidalására szerencsére fennmaradt e korból egy monumen
tális kétkötetes Biblia, amely egyúttal az első nagyszabású megnyilat
kozása hazai könyvfestészetünknek. Ez a Csatári-Biblia. A zalamegyei 
csatári bencés monostort 1138-ban II. Béla idejében alapította a Guth- 
keled nemzetségbeli Márton comes, akinek özvegye később II. Géza 
uralkodása alatt is gazdag javadalmakat juttatott a monostornak. Ez 
időben készülhetett ez a kétkötetes Biblia, itt a monostorban. A kódexre 
nézve egyetlen biztos adat az, hogy a XIII. század közepén még a csatári 
apátság tulajdonában volt. 1263 körül az apátság kegyura a Gutkeled 
nemzetségbeli Wyd a kódexet elzálogosította. A Biblia értékét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy elzálogosításáért a kegyúr két faluval, a 
jövedelmező muramenti és somogyi birtokokkal kárpótolta a csatári 
apátságot. Egy évszázaddal az elzálogosítás után a kódex már Admont - 
ban volt.

Az adrnonti kolostor könyvtárában levő Csatári Bibliát az osztrák 
irodalom a salzburgi miniaturafestészet legremekebb termékeként em
legeti; éppoly tévesen, amint hosszúidéig azt is állították a kódexről, 
hogy az adrnonti kolostort alapító Gebhard salzburgi érsek ajándékozta 
az új apátságnak. — Ezért nevezik az osztrák irodalomban Gebhardt- 
bibe!-*nek is.1 2 Gerevich Tibor érdeme, hogy a Csatári Bibliát ma már a

1 A kódextöredék jelzete No. 154. — Ezúton is köszönetét m ondok Fő
tisztelendő dr. R adó Polikárp ta n á r  úrnak, hogy nagybecsű felfedezésére figyel
m em et felhívni szives volt, s a  töredék fényképeit rendelkezésemre bocsáto tta .

2 Buberl, Paul: Die illum inierten  H andschriften in S teierm ark. Leipzig, 
1911., 17—33. 1 . (Beschr. Verz. der. illum . H andsch. in Ö sterr. Bd. IV.) — Swar- 
zenski, Georg: Salzburger Malerei. Leipzig, 1913., 72— 79. 1 . — Swoboda, K . M .:  
Neue Aufgaben der K unstgeschichte. B rünn—W ien, 1935., 47., Hofmann-Heck, 
A n n e :  Die österreichische B uchm alerei des X I. Jah rhunderts . W ien, 1937., 132.1 .

A m agyar irodalom ban a kódexet első ism ertetője nyom án, G utkeled-Bibliá
nak nevezték ; Gerevich Tibor v á lto z ta tta  nevét Csatári-B ibliára. Lásd Fej ér - 
pataky László: A G utkeled-B iblia. M agyar Könyvszemle, 1892/93., 5—22. 1 . — 
Gerevich T. i. m ., 232— 233. 1 .
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hazai termékek közzé soroljuk. Döntő stíluskritikai érvekkel cáfolja a 
kódexnek a salzburgi művészethez való tartozását, a salzburgi analógiák, 
a michelbeuerni Walthersbibel, a salzburgi Antiphonarium, az erlangeni 
Gumpertsbibel vagy a müncheni Perikopenbuch diszítéseivel való 
közelebbi kapcsolatát. «Nem szabad elfelejtenünk — írja többek között -  
hogy bizonyos stílusjegyek, ikonográfiái sémák, morfológiai részletek, 
technikai fogások közösek voltak ekkor az egész európai miniaturában, — 
kolostorról-kolostorra vándoroltak s különösen gyorsan jutottak el 
ugyanazon rend monostoraihoz. A csatári műhelynek a salzburgitól el
térő vonása mindenekelőtt a mozgalmasabb, cselekvőbb, drámaibb elő
adás, az elbeszélés elevensége s bősége ellenére érthetősége, a néhol meg
lepően friss és közvetlen természetszemlélet, a plasztikai megmintázás 
határozottsága, az erőteljes rajz, amely gyakran áttöri az öröklött bizánci 
formulákat, a nyersebb, szabadabb technika. Ezek a tulajdonságok a 
magyar művészi gondolkodás mélyéből fakadnak és különböző adagolás
ban jellemzőek egész középkori művészetünkre.»1

Románkori művészetünk magas színvonala indokolttá teszi, hogy 
miniaturafestészete is hasonló színvonalat képviseljen. Ha szegények 
is vagyunk e korból festett kódexekben, de művészetünk más, kitűnő 
termékei meggyőzően bizonyítják a Csatári Bibliának a magyar mű
vészetből való sarjadását. így Gerevich rámutat, hogy az aranyborjú 
imádásának két képén (I. kötet 44a, 150b lap) a csavarosán diszített 
oszlop az egykorú díszesen faragott pécsi és székesfehérvári, továbbá a 
későbbi esztergomi és horpácsi oszlopokre emlékeztet.2 De az építészeti 
motívumok hasonlóságán túl a miniaturák a korabeli magyar művészet 
szellemét teljes mértékben képviselik ; formaképzéseikben más művészi 
alkotásainkkal függnek össze : elsősorban a XI. és a XII. század fennma
radt freskóival, a feldebrői templomnak díszeivel. Itt a kalászokat fogó 
Káinnak, vagy Krisztusnak és az angyalnak töredékes feje, mély árnyé
kokkal plasztikusan festett arca, a nagy szemekkel, felismerhető a Csa
tári Biblia számos alakjában. A pécsi székesegyház XII. századi freskói 
sajnos megsemmisültek, de rekonstruáló elképzeléséhez talán éppen a 
Csatári Biblia vezethetne el bennünket? Hiszen ez a kódex teljes mér
tékben jelképezi azt, ami a XIII. században, érettebb formában ugyan, 
a jáki és a veszprémi freskókban mutatkozik. A feldebrői freskók mel
lett, a XII. századi plasztikánkban találkozunk azonos művészi törek
vésekkel ; így Pécsett a Sámson mester (1140—1150) figuráinak moz
gásában s lendületében, az ornamentális díszítések alkalmazásában, 
amint a Jézus születése mester művein, a betlehemi pásztorok jeleneté
nek növényi motívumaiban. Meglepő ez utóbbi párkánydiszítése, 
amely korántsem stilizált palmettákkal, vagy indákból képzett, 
mint általában a többiek. Furcsa, talajból nőtt különszárú növények
kel találkozunk itt, amelyek között madarak láthatók. A Csatári Biblia 
festői madár- és növényvilágának kőben való életrekeltése ez. De egy, 
az esztergomi kőtárban levő figurális díszű márványberakásos kartámla 
töredékén a hajladozó törzsű fa s indák alkalmazása, a figura test

1 Gerevich T. i. m ., 233. 1. 2 Gerevich T. i. m ., 233. 1.
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tartása, ruharedőinek esése, a test hajtása, amint a veszprémi múzeum 
XII. századi zománcveretének két apostola is akár a Csatári Bibliából 
lehetnének ; amint az esztergomi régi bazilikából származó figurális 
töredékek, a kőbekarcolt, kifejező fejek is.1

A Csatári Biblia növényi indadíszű iniciáléi korántsem salzburgi 
hatásokra születtek meg. Ezek az iniciálék egyenes folytatói a Sze- 
lepchényi, Hahót i. s Ernst kódexek díszítéseinek. Már Buberl észreveszi 
az iniciáléd kissé nehézkesebb jellegét, amit a dús aranyozásnak s ezüsttel 
való festésnek tulajdonít : a háromszirmú levélkéket viszont «még» 
egyszerűeknek tekinti.1 2 Ez az egyszerűség éppen a hazai munkákat 
jellemzi, s elsősorban éppen ebben különböznek a salzburgi munkáktól. 
A salzburgi festészetben mindenkor díszesebb, nyugtalanabb palmettás 
levélkékre bukkanunk.

Ha a Csatári Bibliához megfelelő külföldi mintaképeket akarunk 
felmutatni, nem a salzburgi könyvfestészetben kell azt keresnünk. 
Salzburg ekkor, épp úgy mint Magyarország, a francia szellem fönnható
sága alatt állott. A XII—XIV. században a középeurópai intellektuális 
osztály Párisban nevelkedett : német területen is a francia szellemi
ség hatása érvényesült.3 A nyugati miniaturafestészetben már Bizánc 
és Montecassino művészetének visszhangja is felcsendül, erősen hat a 
limogesi ötvöszománc, s ez utóbbinak egész Európára kiható jelentő
sége a miniaturafesztészetben is mutatkozik. A Csatári Biblia pompás 
mimaturái nem Salzburgban s nem is a salzburgi kolostor művészet be
folyására születtek meg ; rokonságot csak azért mutatnak, mert a 
Magyarországon készült miniaturák a salzburgival közös forrásra, a 
franciára vezethetők vissza. Salzburgot és Magyarországot is egyszerre 
érintik a Franciaországból áradó indítások, a miniaturafestészet német 
és magyar területen egyszerre fejlődik és alakul tovább a helyi keretek 
viszonylatában. A Csatári Biblia és a salzburgi munkák előzményeivel 
egyaránt Franciaországban találkozunk, a Cluny mellett a legjelentő
sebb francia bencésapátság egyik legkitűnőbb kolostoriskolájában, 
Saint Denis-ben. Hogy a német miniaturafestészetre hatott a francia, 
Saint Denis-i miniatura azt már Albert Boeckler is említi.4 Saint Denis- 
ben már a XI. századi munkákban megtaláljuk azokat a példaadá
sokat, amelyek a Csatári Bibliához elvezetnek. A párisi Nemzeti Könyv
tárban levő Saint _Denis-i Sacramentariumban (Ms. lat. 9.436) fel
ismerhetjük a Csatári Biblia figuráinak, angyalainak, Krisztusának 
őseit. A «Le Christ dans sa Gloire» mesteri ábrázolásában a mandor-

1 K épüket közli Gevevich T. i. m. CX CIIL, CCLVIII., CXCII., táblákon.
2 Buberl, P. i. rn., 33. 1.
3 V. ö. Hajnal I. i. m. 85. 1. és H ajnal I .:  írásbeliség, in tellektuális réteg és 

európai fejlődés. K árolyi Árpád Em lékkönyv. 1933., 192. 1.
4 Boeckler, Albert: Die Buchm alerei. Lásd : M ilkau, Fritz:  H andbuch 

Der B iblioteksw issenschaft, 1931. I . köt. 180— 181.I. — A Sain t Denis-i m in ia tu ra  
festészetre vonatkozólag  lásd A. W. Friend: The Carolingian A rt in the  Abbey 
of S t. Denis (E x tra  N um ber of the Americ. Journal of Archaelogy. P rinceton, 
1923. — A . W. Friend: Two M anuscripts of the School of St. Denis. (Speculum, 
a Jou rna l of M ediaeval S tudies I. 1926. 59. 1.)
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Iában trónoló Krisztus, az angyalok meghajló, összecsukló, ívben len 
dűlő testtartása, s mozgásuk, kifejező gesztusaik stb. mind a Csatári 
Bibliában megnyilatkozó francia ihlető erőt igazolják.1 Ennek szelleme 
kissé nehézkesebb, józanabb formában él a magyar alkotásban tovább. 
Ugyanígy érezzük mindezt, ha Limoges-i, vagy Citeaux-i munkákkal 
vetjük össze a Csatári Bibliát. A párisi Nemzeti Könyvtár egy Limoges-i 
kódexe (Ms. lat. 9438)1 2 3 hasonló egyezéseket mutat, bár itt a francia 
finom, könnyed vonalvezetés már lényegesebb eltérésekre is utal. Egy 
XII. századeleji s a ciszterciek vonalas művészetében készült citeauxi 
Bibliában, zölddel árnyékolt, alig színezett kaligrafikus rajzban meg
találjuk a Michaelbeuerni és a Csatári Bibliának azt a jellegzetes ikono
gráfiái ábrázolását, amint az oroszlánok közt levő Dávidnak Habakuk 
próféta ennivalót ád, s a próféta fejét a fölötte röpülő angyal fogja.2 
A Csatári Biblia stílusa a francia bencések közvetítette művészet le
csapódása, miként a salzburgi miniturafestészeté is. Innen az ikono
gráfiái egyezések, innen a verisztikusabb, naturalisztikusabb növények, 
virágok, madarak mesteri, lírai ábrázolásai.

A Csatári Biblia — amelynek pompázó miniaturái európai viszony
latban is a legelsőbbrendű termékek közé tartoznak — a festői irányzat 
megjelenését képviselik Magyarországon. Nemcsak míniummal, sárgá
val, zölddel festett díszítések már ezek. Dús aranytól csillognak, szi
várványszínekben pompáznak : az ezüstdiszítések már megfeketedtek 
az idők távlatában. A miniaturák mestere széles elbeszélő kedvvel 
Örökíti meg az ótestamentumi jeleneteket, amelyek között nem egyszer 
ritka ikonográfiái ábrázolást is találunk. Az első kötet 28 nagy minia
tur át, továbbá 7 egész lapos és 33 kisebb iniciálét tartalmaz. A díszes 
miniaturák és iniciálék a következők : a Genesis (3b lap), Jákob és József 
találkozása; Jákob utazása Egyiptomba (27b lap), Jákob fiaival a fáraó 
előtt (28a lap), Mózes eltöri a frigytáblát (43b lap), Az aranyborjú imá- 
dása (44a lap), A frigytábla átadása a Szinaj hegyen (70b lap), Mózes a 
frigytáblával (71a lap), Josua elhivatása; Jerikó ostroma (86a lap), 
Gedeon elhivatása ; Gedeon győzelme a midiániták fölött (96b lap), 
Boas és Ruth ; Ruth a szántóföldön (107b lap), Sámuel anyja 
Hanna és Pennina ; Hanna áldozata ; Heli főpap két fiával ; Heli 
vigasztalja Hannát (m a  lap), Az izraeliták és filiszteusok harca; Saul 
és Jonathan halála (126a lap), Dávid és Abisag (138a lap), Az arany
borjú imádása (150b lap), Ezechiel látomása (207a lap), Dániel az 
oroszlánbarlangban ; Habakuk próféta ennivalót visz Dánielnek (228a 
lap), Joel próféta a sáskákkal (238b lap), Amos próféta látomása ; 
Damaskus város (240a lap), Abdias próféta és egy ifjú (242b lap), Jónás 
a cethal szájában (243b lap), Micheas próféta (244b lap), Habakuk

1 15. b. lapon. K épét lásd Leroquais, V. abbé: Les S acram entaires et les 
Missels M anuscrits des Bibliothéques publiques de France. Planches. X X X . tábla

2 K épét lásd Leroquais V. i. m. XXXV. táb la .
3 K épét lásd Oursel, C .: L a m in iatu re a l ’abbaye de C iteaux d ’aprés les 

m anuscrits de la B ibliothéque de Dijon. D ijon, 1926. — A Michelbeuerni Biblia 
leírását és képeit közli Tietze, H ans: Die illum inierten  H andschriften in Salzburg. 
90—93. 1. No T22. (Besch. Verz. der illum . H andschr. in Ö sterr. TT. Bd.)
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prof éta (247b lap), Sophonias próféta (248a lap) Aggeus próféta (249a 
lap), Zachariás próféta (250a lap), Malachias próféta áldozatot mutat 
be Istennek (253a lap), a szenvedő Jób (255b lap).

A Biblia második kötete sokkal egyszeiűbb : 3 nagy miniaturát, 
4 egész lapot diszítő kánonívet és 78 iniciálét tartalmaz. Még az előző 
kötethez tartozik, de hibás kötés folytán a második kötet első lapján 
látható a hárfázó Dávid király (ia lap), továbbá O iniciáléban egy férfi 
és egy fiatal leány (36b lap), Saulus elfogatása ; Saulust Damaskusba 
vezetik (199b lap), és végül az apokalipszis jelenete, Ev. János Patmos 
szigetén ; a pokol (229a lap).

A Csatári Biblia kitűnő mesterének munkássága mellett még három 
más kéz munkája ismerhető fel a kódexben : ezek azonban nem sok 
miniaturán dolgoztak. A második miniátor az első kötet végén a 245b 
lapon jelentkezik, ahol Abdiast festi, továbbá Mícheas, Habakuk, Sopho
nias, Aggeus és Malachias prófétákat, és a szenvedő Jóbot 
ábrázolja (244b, 247b, 248a, 249b, 253a, 255b lapokon). A harmadik 
miniátor a második kötetben, az O iniciáléba illesztett férfit és leányt 
(36b lap), a negyedik miniátor pedig ugyancsak a második kötetben 
Saulust és az apokalipszis jeleneteit (199b, 229a lapok) festette. A több 
miniaturista, a segéderők foglalkoztatása amellett szól, hogy nem egy 
egyedülálló miniátortehetséggel állunk szemben, hanem komoly mű
hellyel. A Csatári Biblia kitűnő miniátorának tanítványai is voltak, 
akiknek bizonyára nem ez volt az egyetlen munkájuk, hanem komoly 
kolostoriskolát alkottak, és más kolostorok művészetére hatottak.

E mellett bizonyít egy későbbi kódex is, amelynek egyszerűbb 
díszítései a Csatári Biblia diszítő modorában készültek. Ez a kódex az 
esztergomi főszékesegyházi könyvtárban őrzött «Expositiones in Cantica 
Canticorum»,1 amelyet III. Béla fiának Imrének olasz nevelője, a későbbi 
spalatói érsek, Perugiai Bernát (f 1217) ajándékozott az esztergomi 
Adalbert-székesegyháznak. A XII. század utolsó évtizedében készült 
kézirat arannyal, megfeketedett ezüsttel, s miniummal szegélyezett 
zöldszínű indaornamentikával s állatalakokkal díszített iniciálékat ta r
talmaz, amelyek a korábbi hazai munkákban virágzó irányokat foly
tatják, a Csatári Biblia festő modorában. Az iniciálék nemcsak formailag, 
de színezésükben is a Csatári Bibliához kapcsolódnak. Már a Csatári 
Bibliában is találkozunk miniummal szegélyezett zöld indákkal s arany 
s megfeketedett ezüsttel díszes iniciálékkal.1 2 Az esztergomi kódexben 
különben, amint a korábbi hazai munkákban is a betű szárához szíj- 
pántokkal kapcsolódnak a betű belsejét kitöltő s kis levélkében végződő, 
egymásbahurkolódó indadíszek. Perugiai Bernát kódexe egyike azok
nak az átlagos, jó munkáknak, amelyek ekkor már szép számmal készül
hettek Magyarországon.

1 Csontosi János: Az Esztergom i Főegyházi K önyvtár kéziratai. M agyar 
Könyvszemle, 1882., 308. 1. — Varjú Elemér : B ernát, spalató i érsek kódexe az 
esztergom i főegyházmegyei könyvtárban . M agyar Könyvszemle, 1902, 199—201 .1. 
és Varjú E . : Szent István  legendái i. m ., 75. 1. — Gerevich T. i. m ., 234. 1.,

2 V. ö. a Csatári-B iblia első kötetének 4“ lap jával. K épét és leírását közli 
Buberl, P. i. m., 20. 1.



Ugyancsak a XII. század végén születtek a Pray-kódex díszítései 
a boldvai bencés kolostorban ; egyszerre az első magyarnyelvű írással, 
a Halotti Beszéddel.1 Miniátoruk nagy terveket akart megvalósítani, 
de gyenge eszközei és művészi képessége a megvalósításra nem nyújtott 
elegendő támpontot. Még színes festék sem állott a rendelkezésére. Tintá
val rajzolta a nagyméretű kompozíciókat, amelyeket a kaligráfia színei
vel, miniummal és kékkel színezett, bizarr módon. A kódex négy lapján 
találunk tollrajzokat, a mikrológus után és a kalendárium előtt. Ezek 
közül kettő betölti az egész lapot : ezek a Krisztus a keresztfán (XXVIIa 
lap) és a Keresztlevétel (XXVIIb lap) : a következő lap díszítése a 
Csatári Bibliához hasonlatosan egymás fölött két jelenetet örökít meg 
Krisztus sírbatételét, és a Három Mária megjelenését a Szent Sírnál 
(XXVIIIa lap). Végül a Trónoló Krisztus ábrázolása a kínszenvedés 
eszközeit tartó angyallal csak a lap felső részét tölti be. (XXVIIIb lap). 
A glóriákat többnyire vörössel, néhol kékkel festi a miniátor. Általában 
a ruhaszegélyeket s a szentek lábait vörössel, míg a Keresztlevételnél a 
kereszt felső három szárát kékkel ábrázolja. Iniciálékat egyáltalán nem 
fest, pedig elsősorban ez lehetett a mestersége. A rajzok egyszerűek, kissé 
kezdetlegesek, és mégis, a Pray-kódex teljes egészében a hazai művészet 
szellemében készült. A díszítések a Csatári Biblia stílusát követik, s a 
pécsi domborművek hatását érzékeltetik. Meglepő, hogy a rajzok kez
detlegesek, de a kompozíciójuk mesteriek. Elsősorban a Keresztlevétel
nél. Ä létra kitűnő perspektívával megoldott elhelyezése, a létrán le
felé jövő, Krisztus testét vivő szent alakjának megoldása s a többi 
figurával való tömör egységbefoglalása virtuóz, és ugyanekkor a háttér
ben álló Szent János kezének megrajzolásánál naív hibákat észlelhetünk. 
Még inkább feltűnő ez az első tollrajznál, ahol a pompásan rajzolt 
keresztrefeszített Krisztus egyszerű kontúrvonalakkal mintázott teste 
mellett éles kontrasztként hat a háttérben egy Krisztus felé tekintő 
emberi figurának és egy röpülő kakasnak szinte a népművészet fokán 
álló kezdetlegesebb rajza. Ezért nem tudunk szabadulni attól a gon
dolattól, hogy a Pray-kódex tolirajzai egy korábbi hazai kódex — talán 
bencés munka —■ díszítéseinek egyszerű másolata, avagy némi egyéni 
átértékeléssel készült utánzata. A miniaturista nem törekszik a ruha- 
redők érzékeltetésére, alig jelzi azokat, csak a test körvonalait rajzolja. 
Nyugtalanabb, hurkolt redőzetet csak a Trónoló Krisztusnál fest, az

1 A Pray-kódex újabb irodalm a : Zalán M enyhért: A P ray-kódex forrásai
hoz. M agyar Könyvszemle, 1926., 246— 278. 1., — Zalán M enyhért: A P ray-kódex 
benedictiói. M agyar Könyvszem le, 1927., 44. 1. — Ernyey József: A Pray-kódex 
term őhelye és eredeti rendeltetése. M agyar K önyvszem le, 1927., 67—83. 1. — 
Heilig K om ád:  A P ray-kódex néhány problém ája. Századok, 1933., 55—60. 1. — 
Kniewald Károly: A P ray-kódex Sanctoraleja . M agyar Könyvszemle, 1939., 
1—53. 1. — Kniewald Károly: A P ray-kódex ta r ta lm a , kora, jelentősége. Magyar 
Könyvszemle, 1939., 413—455. 1. — Bartoniek E . i. m ., 1— 3. 1. MNy. 1. — H off
mann E. i. m ., 66— 67. 1. — Gerevich T. i. m ., 235. 1. — Az első to llra jzon  kívül a 
to llrajzok színes képeit közli A Pannonhalm i Szent Benedek-rend Története, I. kö t., 
512., 516., 519. lap  u tán . — A Pray-kódex te lje s b ib liográfiáját lásd R adó P. : 
Index codicum M anu Scrip torum  L iturgicorum  Regni H ungáriáé. (Az Orsz 
Széchényi K önyv tár K iadv. XIV.) 5— 7. 1.
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ülő test formáinak érzékeltetésére ; itt szükségesnek tartotta, hogy 
mintaképének ruharedőzetét a részletekben is kövesse. A Szent Sírnál 
a koporsó tetejének több síkban való elhelyezése, a három Mária be
állítása, amint a Keresztlevétel vág)'’ a Trónoló Krisztus ábrázolása is, 
egy gyengébb tehetségű és kezdetlegesebb rajztudású művész kezétől 
ily mesterien megoldva önállóan meg nem születhetett. Feltétlenül fel 
kell tételeznünk, egy elveszett díszes munkának, a Pray-kódex eredeti 
mintaképének létezését, amelyik még a század közepén, a Csatári Bibliá
val egyidőben készülhetett. A Pray-kódex díszítése mindenképpen még 
a XII. századközepi magyar művészet szellemében készült : így a 
pécsi Jézus születése mester egyes figuráival való kapcsolata első 
pillantásra nyilvánvaló.

A Pray-kódex díszítéseihez kapcsolódik még egy, a XIII. század 
elején készült Missale a németújvári ferencrendi könyvtárban,1 amelyet 
egy egyszerű, ugyancsak miniummal és sárgával színezett Kánonkép 
díszít. Továbbá a már előbb említett budai dominikánusok tulajdoná
ban volt X. századi kódexnek a X III század elején készült zenei instru
mentumokat és citerán játszó figurákat ábrázoló tollrajzai.2

VI.

Ezzel be is fejeztük az ismert árpádkori festett kódexek tárgyalását. 
De belenyugodhatik-e a kutató, hogy a XIII. század csaknem teljesen 
nyomtalanul, minden nagyobbszabású termék megszületése nélkül 
múlt volna el a magyar miniaturafestészet történetében? Vájjon a 
tatárdúlás megsemmisítette volna az egész század miniaturafestészetét? 
Avagy belső okok idézték volna elő ezt a pangást, hogy amíg az előző 
századokból komoly értékeink maradtak fenn, addig a XIII. századot 
egyetlen méltó darab sem reprezentálja? Hogy mennyi könyv pusztult 
el a tatárdúláskor, arra nézve adataink nem maradtak fenn. Tudunk 
olyan esetekről, midőn tűzvészek, máskor fosztogatások pusztították el 
kódexeinket. A veszprémi és székesfehérvári tűzvész a XIII. században 
megsemmisíti a két székesegyház könyvállományát. Kun László ural
kodása alatt Ottokár cseh király katonái kirabolták a pozsonyi káp
talant,3 míg Kun László nádora, Csák Péter a veszprémi székesegyház 
sekrestyéjét. Veszprémben 3000 márkát érő könyv pusztult el, továbbá 
magánosok könyvei, így Pál mesternek és még a káptalan 15 tagjának 
gyűjteménye 10,000 márka értékben.4 Ebben az időben már egyének 
is rendelkeztek könyvekkel. Az 1279-i budai zsinat határozata szerint 
minden papnak meg kellett, hogy legyen a keresztség és egyéb szent
ségek közszolgáltatásának módjait tartalmazó kézikönyv.5 De már a

1 Fejérpalaky László: A ném etú jvári sz. ferencrendi zárda könyv tára . M a
gyar Könyvszemle. 1883., 107. 1. M agyar vonatkozású kéziratok . No. 1.

2 V. ö. 492. lap, 4. jegyzet.
3 K nauz Nándor: A pozsonyi káp ta lan  kéz ira ta i. Esztergom , 1870,. 3. 1.
* Zoltvány Irén  és Gyulai R udo lf: Irodalm i és m űvészeti viszonyok. A P an 

nonhalm i Sz. Benedek-rend tö rténe te , II . k ö t., 209. 1.
* U. o.
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XII. században találkozunk egy magyar főnemessel, Adalberttel, II. 
Géza követével, akinek több könyv volt birtokában. Adalbert 1153-ban
II. Rogerius sziciliai királyhoz tervezett követsége előtt úgy végren
delkezik, hogy a követjárás alatt bekövetkezendő halála esetén birtokát 
és könyveit a pannonhalmi bencés apátság örökli.1 Mind e könyvek 
nem semmisülhettek meg. Az eddig ismertetett hazai kódexek szeren
csésen mind elárulták magyar voltukat, de hány lehet még a fel nem 
ismerteknek s magyar vonatkozásaikat el nem áruló kódexeknek a 
száma külföldi könyvtárakban. A legújabb kutatások is három korai 
magyar kódexet vetettek föl Zágrábban.1 2 Lehet, hogy a hazai ter
mékek akkor már magas színvonalat képviseltek. XIII. századi építé
szetünk és freskófestészetünk mindenképpen indokolttá teszi, hogy az 
árpádkori miniaturafestészetben is ehhez méltó alkotásokat tételez
zünk fel.

A XII. század végén, III. Béla uralkodása alatt a magyar szellemi 
élet új fényekkel gazdagodik. Franciás egyházi kultúránk mellett az 
udvari műveltség is mind fokozottabban franciás jellegűvé válik. A király 
fiatalkorában mint Mánuel bizánci császár trónörököse a franciás szel
lemű bizánci udvarban nevelkedik. Trónraléptekor a magyar udvari 
életet francia mintára formálja ; megszervezi az udvari méltóságokat és 
franciás bizánci módra írja elő a megszólításokat.3 Kétszer házasodik 
s mindkét felesége francia. A királyi udvarban ott élnek a királynékkal 
érkezett francia kísérők és vendégek, akiknek műveltsége, szokásai és 
öltözködése gyors utánzásra talált. III. Béla udvarának műveltsége 
meghatározza az egész XIII. századi magyar kultúrát : minden mű
vészeti megnyilvánulás az ő kezdeményezésének szellemét tükrözi vissza.
III. Béla az ország fővárosában, Esztergomban díszes palotát, trón
termet, kápolnát építtetett, megújítja a székesegyházat. Szent László 
kanonizációjával új magyar szent művészetetihlető tiszteletével, him
nuszaival gazdagodik műveltségünk. III. Béla udvarában él a francia 
iskolázottságú óbudai Péter prépost, az Anonymus krónika szerzője.

III. Béla maga is könyvbarát lehetett. Bizánci neveltetésének 
nyomai biztosan föllelhetők voltak könyvtárában. Talán feltételez
hetjük, hogy a később magyar tulajdonban volt pompás XI. századi 
bizánci kódexek között van olyan is, amelyet ő hozott be az országba : 
így a Corvina-könyvtár bizánci kódexei is származhattak az ő könyv
tárából, hacsak nem még Szent István idejéből. Hiszen a királyi könyv
tárak régebben nem tűnhettek el első birtokosuk halálával, hanem nem- 
zedékről-nemzedékre szállhattak. A középkorban nagy érték volt a 
könyv és az örökösök óriási becsben tartották. Az Anjouk idejében 
kezdődött az oklevelek regisztrálása ; az erre szolgáló könyveket a 
kancelláriákban vezették, és conservatorok őrizték, a befejezett királyi 
könyvek pedig a budavári tárnoki házba kerültek.4 Valószínűleg ekkor

1 A Pannonhalm i Szt. Benedék-rend tö rtén e te  1. köt. 118.. 244. 1.
2 V. ö. 496. lap , i. jegyzet.
3 Kardos T. i. m ., 68. 1.
* Szentpétery I .:  M agyar O klevéltan. I. m ., 182— 183. 1.
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már nemcsak a kancelláriai iratokat tartották becsben, hanem a kódexe
ket is külön teremben, hasonlóan őrizhették. Nagy Lajos és később 
Zsigmond is szépen gyarapíthatta a királyi könyvtárat, csak Albert 
királyról tudjuk, hogy halála után könyvei fia, V. László gyámjához, 
II. Frigyeshez kerültek. De ezeknek egy része később ismét visszakerült 
Magyarországba. Fel kell tételeznünk, hogy a királyi könyvek a többi 
királyi kincsekkel együtt már Szent István kora óta öröklődtek. Mátyás 
könyvtárából származó XI. századi bizánci kódexek például vagy 
Corvina-kötésbe vannak kötve, vagy ha ez már elpusztult, a későbbi 
kötés mellett a budai műhely aranymetszése felismerhető rajtuk.1 
Mátyás elsősorban humanista műveket vásárolt. A díszes, régi bizánci 
kódexeket örökölhette, s a budai könyvkötőműhelynek egyik feladata 
az lehetett, hogy a régi, foszladozó kötéseket újakkal cserélje föl.

III. Béla támogatja a lovagrendeket : ő alapítja a Szent János- 
lovagok táti konventjét, s valószínűleg a betegápoló Szent Lázár-lovagok 
esztergomi kolostorát és templomát.1 2 A premontreiek mellett különösen 
a ciszterciták pártfogója. Egyre-másra gazdagítja az országot cisztercita 
monostorokkal. Az új monostorok alapításával a kolostori kódexfes
tészet is felfrissültén fejlődik tovább.

A XI. és XII. században műveltségünk irányítója az Egyház, s 
elsősorban a bencésrend. A XIII. században azonban a bencésrend 
hanyatlásnak indult. Az elszórt bencéskolostorok már korántsem a régi 
cluny-i térítőmozgalom szellemében, élnek ; meglazul a fegyelem a pan
nonhalmi monostorban is. A csanád egyházmegyei ittebői bencések 
1219-ben az egyházi kelyhekből hamis pénzt vertek.3 Talán ekkor 
keletkezhetett az első törés a hazai miniaturafestészet fejlődésében. 
V bencés rend hanyatlása folytán kolostori művészetükben is vissza

esés következhetett be. Párhuzamosan ezzel, az új szerzetesrendek 
művészetéről nem sokat tudunk. Első adatunk a XIV. század elejéről, 
a karthauziak kódexfestészetére vonatkozólag maradt fenn. A ciszter
citák művelődési szerepére vonatkozólag a XIII. század elejéről értékes 
adatot és emlékeket őrzünk, a francia származású zirci apátnak Johannes 
Lemovicensis-nek (1208—1218) jelentős irodalmi munkásságát.4 Az 
első magyar főiskolát,a veszprémi egyetemet párisi mintára szervezték, 
és III. Béla ciszterciekkel tölti be a tanszékeket.5

1 A bécsi Nemzeti K önyvtár tu la jd o n áb an  több  díszes bizánci kódex m arad t 
fenn am elyek a M átyás-kori budai könyvkötőm ühely kö tését vagy aranym etszé
sét viselik. íg y  a Theol. gr. 154 je lzetű  X I. századi kódexnek, továbbá a Suppl. 
gr. 4. jelzetű X I. századi kéz ira tnak  van  Corvina-m etszése, míg a Suppl. gr. 4 je l
zetű, X I. századi kódexnek Corvina-kötése van . (E kódexek a Bibliotheca C orviná
ban B udapest, 1927. a Fógel József á lta l összeállíto tt Corvina-jegyzékben nem 
szerepelnek.) E  kódexek részletes le írásá t lásd : Buberl, Paul—Gerstinger, H ans : 
Die Byzantinischen H andschriften  2. Die H andschriften  des X —X V III. Ja h r
hunderts . No. 5., 21.I. ; No. 92., 128.1. ; és No. 60., 109.1. (Beschr. Verz. der illum . 
Handschr. in Ö sterr. Neue Folge IV. B d., 2. Theil.)

2 Gerevich T. i. m ., 74. 1.
3 Zoltvány I .— Gyulai R . i. m ., 2x1. 1.
4 Horváth C .: Johannis Lem ovicensis A bbatis de Zirc 1208— 1218. Opera 

om nia. (Veszprém, 1932.) Zirci könyvek, I I —IV.
5 Ábel Jen ő :  Egyetem eink a középkorban. 4. 1.



A cisztercita rend egyik főfeladata a kódexek készítése volt. Min
den kolostorban a könyvtár mellett külön íróterem volt. A hazai cis- 
terciták kódexkészítő tevékenységéről adataink nem maradtak. De 
hogy a bevándorló szerzeteseknek milyen szerep jutott osztály
részül egy nemzet miniaturaművészetében, azt a bécsi Nemzeti Könyv
tár egy kódexe bizonyítja, amely a XIII. század első évtizedében a 
Grác melletti Reun-i (Rein-i) cisztercita monostorban készült.1 E reuni 
kódex első tizenhárom lapja egy ritka művet, egy miniaturista minta
könyvet tartalmaz. Franciás tollrajzai minden bizonnyal egy Francia- 
országból jött miniátor mintakönyvének másolatai. Az első lapok, a 
francia művészetben igen korán jelentkező realisztikus törekvéseket, 
a polgári élet, a mindennapi foglalkozások ábrázolásait tartalmazzák : 
a családi élet, a szántás-vetés, szövés-fonás, kovács, ács és varga mes
terség, a halászat, vadászat, konyhaművészet, írásművészet és tábla
képfestészet képeit. Majd fiziológus illusztrációk mellett pompás natura
lizmussal festett állatok, teve, ló, szarvas, béka, rák, gyík, denevér, 
kakas stb. és iniciálék, levelek és virágmotívumok, szalagfonatos orna
mentika mintái. Bizonyítja ez azt, hogy a bevándorló szerzetesek nem
csak hazájuk műveltségét közvetítik, nemcsak kódexeket hoznak maguk
kal, hanem miniatura-mintakönyveket is. A kolostorokban könyv
másoló- és festőiskolákat létesítenek ; tanítványaik másolják a min
tákat s tovább terjesztik a megismert művészetet. így lehetett ez már 
a XI. században. Ezzel is magyarázható, hogy különböző országok 
kolostorfestészete annyira egyező alaptulajdonságokat mutat.

így a külföldi munkák vizsgálata folytán nálunk is feltételezhetjük a 
ciszterciták fejlett könyvfestészetét : valószínű, hogy hozzánk is érkeztek 
a reuni kódexhez hasonló mintakönyvekkel miniátorok, akiknek mű
ködése felfrissítően hathatott a hazai könyvművészetre. Ugyanekkor a 
nagyszabású építkezések, a jáki templom, a pompás szepesdaróci freskók 
művészi életünk magasrendűségére, s a miniaturának a továbbvirág- 
zása mellett is bizonyítanak. Hiszen a jáki, a szepesdaróci templomban 
minden bizonnyal pompájukhoz méltó liturgikus kódexeket használtak.

Díszes kódexeket nem ismerünk e korból, de fennmaradtak okleve
lek. Az oklevélírás egy formája már Szent István uralkodása alatt 
kialakult. A királyi udvar szellemét és műveltségét az udvari papok 
jelképezték. Az udvari papság az egyházi férfiaknak legmagasabb mű
veltségi rétegét jelentette : ők voltak az uralkodók diplomatái és jogi 
tanácsadói. Jelentősebb jogi ügyekben okleveleket írnak, amelyeket a 
művelt papok maguk fogalmaznak, sőt ők is másolnak.1 2 Az oklevél 
általánosságban egyszerű, szerény kiállítású, a díszesebbek azonban 
kivitelezésükben már a miniaturafestészet területét érintik. «Szokásban 
volt az egyes mondatok vagy szakaszok kezdőbetűit díszesebben kiraj

1 Cod. la t. 507. Schlosser, Ju lius  von :Zur K enn tn issder K ünstlerischen Ü ber
lieferung im  M ittelalter. Jahrb . der K unsth ist. Sam m l. der A llerhöchsten K aiser
hauses. W ien, 1902., 324. 1. — Hermann, Ju liu s  H .:  Die D eutschen Romanischen 
H andschriften. 352—362. 1. (Beschr. Verz. der Illum . H andschr. in Österr. Neue 
Folge II . Bd., 2. Theil.)

2 Hajnal I .:  írá s tö rtén e t, az írásbeliség felújulása korából, i. m ., 70. 1.
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zolni. Ezt néha elmulasztották, s a betűk helye üresen maradt».1 Ez azt 
jelenti, hogy az oklevélíró mellett már kaligrafikus művészek is dolgoztak, 
akiknek művészete áthajlik a miniaturafestészetbe s ehhez kapcsolódnak 
technikájukban s munkamenetükben is. A XIII. századi árpádkori 
okleveleken a kódexek díszeivel rokon iniciálékat találunk, azzal a 
külömbséggel, hogy az oklevél betűfestője alkalmazkodik az oklevél
írás törvényeihez és egyszerű, fekete tintával dolgozik. A XII. századi 
Conradus de Mure szerint az okleveleket fekete tintával kell írni, de elő
fordult, hogy kezdőbetűket, sőt egyes szavakat is arannyal vagy színnel 
festettek.1 2

A XI. századból való okleveleink teljesen dísztelenek : ekkor, az 
«írásreakció korában» sülyedt az oklevélírás a legmélyebbre. A XII. 
század közepéig bizonyos rendszertelenség és szabálytalanság uralkodik 
az oklevelekben. A magyar királyi oklevél szerkezete tulajdonképen 
csak III. Béla idejében alakul ki,3 ekkor véglegesül a királyi kancel
lária és a káptalani s konventi hiteles helyek is. Hajnal István az okle
veleken keresztül egész árpádkori műveltségünkre érvényes új ered
ményekre jutott. A «XII. és XIII. század írásai egy közös európai fel
sőbb műveltség emlékei, egy szellemi mozgalomé, amelynek nagy része 
van abban, hogy az európai népek egységes civilizációban forrtak össze».4 
Franciaországtól Magyarországig az oklevélírás egy szellemben készült. 
Francia, német és magyar területen a XII. és XIII. századi oklevél
írásban olyan meglepő egyöntetűség mutatkozik, hogy az csakis egy
séges iskoláztatásnak lehet az eredménye. Ez az egységes iskoláztatás 
pedig másutt nem történhetett mint a párisi egyetemen. Páris diktálta 
az írásfejlődés menetét egész Középeurópának. A magyar királyi okleve
lek francia mintára születnek ; díszítésük és kivitelezésük azonos az 
egykorú francia királyi oklevelekkel; tehát nem hosszú évtizedek után 
követik a francia mintaképeket, hanem azokkal párhuzamosan készül
nek. Angliából, Németországból, Magyarországból sőt Itáliából egyaránt 
mentek diákok a párisi theológiai fakultásra ; itt szerezték műveltségü
ket a későbbi udvari papok, akik idehaza a kancelláriákban dolgoznak 
és innen jutnak el a legmagasabb papi méltóságokra. Az ő műveltségük 
jellemzi a királyi udvar szellemét ; ők vezetik a kancelláriát, sokszor 
maguk írják az okleveleket, tőlük származnak a gesták és a krónikák. 
A XIII. században a magyar oklevelek már díszesek. Nagy iniciáléval 
kezdődnek, sőt az első szót gazdagon felcifrázott kaligrafikus betűkkel 
kezdik ; ezáltal nagyobb hangsúlyt adva a kezdőszónak, rendszerint a 
király nevének. A század vége felé a betűk között a kaligrafikus cifrá
zatba emberi és állati alakok rejtőzködnek. Hajnal meglepő analógiákkal 
bizonyítja a magyar királyi okleveleknek az egykorú francia királyi 
oklevelekkel való egyezését,5 ami kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a 
világi papok a párisi egyetemen tanulták, és Franciaországból hozták 
magukkal azt az oklevélfestőmodort.

1 Szentpétery I. i. m ., 12. 1. 4 Hajnal I. i. m., 7. 1.
2 Szentpétery I. i. m ., 11— 12. 1. 5 Hajnal I. i. m., 49—55. 1.
3 Hajnal I. i. m., 59. 1.
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Díszesen készülnek már II. András oklevelei. Egy 1233-ban kelt 
oklevélen (Pannonhalmi levéltár)1 növényi indákkal ékes kezdőbetűkkel 
találkozunk. IV. Bélától az utolsó árpádházi királyig, III. Andrásig az 
oklevelek egy díszítőmodorban készültek, egyöntetű kiállításuak. IV 
Béla felesége Mária királyné 1243-ban udvari ötvösének Szemöcs mes
ternek nemességet adományoz. Ez oklevél díszes invocatioja, két 
művészies betűje, ha nem is kapcsolódik szervesen a hazai miniatura 
eddig ismertetett termékeihez, a miniaturaművészet szellemében készül
tek. Finom, kaligrafikus vonalak díszítik, s emellett gazdag növényi 
ornamensek. V. István egy 1273. évi oklevelének finom S betűje s 1265 
és 1270 években kelt oklevelei2 mind fejlett tudással és ízléssel készültek. 
Az oklevéldíszítés tetőfokát éri el Kún László okleveleiben. Kún László
nak egy 1274-ben kelt oklevele még az egykorú francia királyi oklevelek 
díszítésénél is pompázóbb. Kun László oklevelein kis emberi állati figu
rák (drőleriek) jelentkeznek ; Kun László okleveleinek díszítései tovább 
élnek utolsó árpádházi királyunk III. András udvari kancelláriájában is.3 
A XIII. századból ismerünk egy kódexet, amely az udvari kancelláriá
ban készült, annak oklevéldíszítő modorában. Ez az Anonymus krónika,4 
Péter prépostnak III. Béla udvarában írott munkája. A fennmaradt 
kódex az eredetinek valószínűleg IV. Béla idejében készült másolata. 
Két színnel, vörössel és zölddel festett egyetlen díszes kezdő P iniciáléját 
az udvari kancellária franciás betűművészetének szellemében festették.

A szerzetesek és a világi udvari papok gondolkozásában lényeges 
különbségek mutatkoznak e korban. A Szent Domonkos legenda tanú
sága szerint a szerzetesek megvetik és a sátán táplálta földi hiúságok 
kárhozottjának tartják a Párisban tanuló világi papot, aki tanulmányai 
befejeztével magas egyházi méltóságok elnyerésére törekedett.5 Az udvari 
papok az okleveleket írják a kancelláriákban, a szerzetesek pedig a 
kódexeket a kolostorokban. Bár a szerzetesek elkülönülnek az udvari 
papságtól, egyezések mégis találhatók a kolostorok és a kancellária 
kódex és oklevéltermékei között, hiszen kódexek — miként az Anonymus 
krónika — a kancelláriában is Íródtak. Pannonhalmán, 1240 előtt 
készült egy oklevélmásolat könyv a «Libellus Ruber»6 ennek kis iniciáléi

1 K épét lásd Szentpétery I. i. m., 4 .b) ábra.
2 K épüket lásd Szentpétery I  i. m ., 7. ábra . — Szabó K ároly: Kun László. 

Budapest, 1886. (Magyar T örténeti É letrajzok), 1., 6., 7. 1.
3 K épét lásd Szabó K . i. m., 71. 1. — H ajnal I. i. m. 52., 55. 1.
4 Orsz. Széchényi K önyv tár Cod. L at., 403. — Szabó Károly— Fejérpataky 

László: Béla k irá ly  névtelen jegyzőjének könyve a m agyarok te tte irő l. B udapest, 
1892. — Scriptores R erum  H ungaricarum . B udapest, 1937., I ., 15— 117. 1. B u d a
pest, 1938., II., No. IX. —  Bartoniek E. i. m. No. 403., 365. 1. — Jakúbovich 
Em il: P. m ester. Gróf Klebelsberg Em lékkönyv, i. m ., 169— 213.1.— Jakúbovich E  
Jelentés a M agyar Nem zeti Múzeum K önyvtári osztályainak állapotáró l az 1931— 
33. évben. M agyar Könyvszemle 1932/1934., író.  1. — Szilágyi L .:  Anonymus- 
kérdés Századok, 1937. 177. 1. — Györy János: P. m ester franciaországi o lvas
m ányai. M agyarságtudom ány, 1942., 8— 25. 1.Hoffmann E dith: A Bécsből haza 
hozott m agyar m űkincsek k iá llítása  a M agyar Nem zeti Múzeumban. III . A kéz 
iratok. M agyar M űvészet. 1933., 289. 1 .-— Gerevich T .:  i. m., 234. 1.

5 Horváth J .  i. m ., 15. 1.
" Egyik lap jának  képét lásd : A Pannonhalm i Szent Benedek-rend tö rté

nete. T. köt., 99. 1.
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egyszerűbb kivitelben a kancellária franciás kaligrafikus oklevéldíszítő 
stílusát követik. Ez kettőt bizonyít : egyrészt az udvari kancellária 
oklevélfestészetének hatását a kiapadó bencés művészetre, másrészt az 
oklevél és könyvfestészet párhuzamos alakulását.

A XIII. században Páris, szellemi egyeduralmát Európában a 
könyvön keresztül is megszerzi. Az egyetemi élet rendkívül sok könyvet 
igényelt. A díszes egyházi kódexek mellett elkezdődik a tankönyvek írása. 
A könyv már nemcsak a kiváltságosaké, hanem közkincs. Párisban az 
egyetem fönnhatósága alatt működnek a könyvkereskedők és könyv
másolók. Nemcsak az oklevél díszítése alakul itt k i : az oklevélművészet
nél is sokkal erőteljesebben virágzott a miniaturafestészet. Az oklevél
írás fellendülése, az okleveleknek díszes betűkkel cifrázása éppen a 
miniaturaművészet következtében alakulhatott ki a párisi egyetemen. 
Az egyetemre különben már nemcsak papok, szerzetesek járnak, hanem 
világiak is. — Ugyanekkor már nemcsak tankönyveket és liturgikus, 
egyházi, és scholasztikus munkákat írnak, — hanem megörökítődnek 
a trouvére-ek ajkán felcsendülő szerelmes történetek az udvari és a 
troubadour költészet remekei, a chansons de geste-ek, a lovagregények : 
a Roman de la Rose, a La Somme de Roi, a Lancelot et Guinevre, a 
Roman d’Alexandre,a Roman de Renart, a Tristan et Iseult, az Aucassin 
et Nicolette,a Chanson de Roland. A század végén egyre nagyobbá világi 
könyvgyűjtők és kódexrendelők száma. Királyok mellett hercegek 
lovagok, főúri asszonyok, gazdag polgárok szerepelnek már. Párisban, 
ekkor kezdődik meg a szűzpergamenre, apró gyöngybetűkkel írott kis 
Bibliák készítése, amelyek már szinte tömeghasználatra íródnak. Ezek
nek számtalan apró iniciáléjába pompás többalakos kis bibliai jelenetet 
festenek, csaknem könyed lírával. A vallásos témák fokozatosan világias 
jelleget öltenek ; az ó-testamentumi harcosokat kereszteslovagoknak, 
a bibliai királyokat elegáns karcsú Szép Fülöpöknek, Ruthot vagy Noémit 
pedig francia előkelő hölgyeknek festik a miniaturisták. így a bibliai 
jelenet világi képpé alakul. Lassanként a lapszéleken a polgári, minden
napi élet apró jelenetei, népies genre figurák tűnnek fel a furcsa drőle- 
riek társaságában. Megjelennek az egyes foglalkozások ábrázolásai, 
amelyek ott élnek a kathedrálisok falain is, a hónapok jelképein. A 
kicsiny Bibliák pedig már nemcsak az egyháziak, hanem a magánosok 
és világiak számára is elérhetők. A világi lovagregény tömegszórakoztató 
lesz, s az egyházi művészet kifejező ereje világi jelenségekkel gazdagodik

Párisban ekkor világi miniaturisták is festenek kódexeket, név 
szerint ismert, kitűnő mesterek. A század végén, egy 1292-ből való 
adat közli,hogy tizenhét világi miniaturista működött Párisban, közülük 
tizenkettő a jobb parton dolgozott, a mai Rue Boutebrie-ben a Saint 
Severin templom mellett, a század legnagyobb miniaturaművészének 
Honoré-nak vezetése alatt.1

Fel kell tételeznünk az előbbiek alapján is, hogy ekkor minálunk 
nemcsak a királyi oklevelek készültek egyidőben s azonos művészi

1 M artin, Henrv: La m in iature framjaise du X III . au XV siécle. P a ris , 
1924., r2— 14. 1.
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szellemben a francia oklevelekkel, — nemcsak a pogány és művészet
romboló Kun László kancelláriája díszít pompázó okleveleket Szép 
Fülöp francia király udvari kancelláriájával párhuzamos stílusban, 
hanem a francia világi miniaturistáknak művészetével egyidőben, hasonló 
szellemben készülhettek kódexek is. Párisban állandóan iskoláznak 
magyarok. Igya századvégén az ágoston-rendi Alexander de Hungária, 
aki majd a Sorbonne tanára lesz.1 Párisban tanult világi papjaink, diák
jaink a francia miniaturaművészet ismeretével és csodálatával érkezhet
tek haza a század végén : a francia miniaturák hatására fejlődhet a hazai 
kódexek díszítése. A XIV. századi magyar kódexek díszítéseinek vizsgá
lata ilyen előzmények feltételezését mindenképen indokolja és megkí
vánja : a XIV. századi kolostorművészetünk termékeinek egy része is 
az árpádkori franciás műveltség és miniatura szerves folytatója lesz.

Párisból a XIII. század végén hazatért magyar világi papok és 
diákok a francia gótikus műveltség ihletadó szellemét közvetítik to
vábbra is. A francia szellem hatása azonban nemcsak az oklevél és 
miniaturaművészetünkben mutatkozott. így az árpádkori kultúránk, 
amint tudjuk a XIII. században még más, egyre erőteljesebben érvé
nyesülő francia szellemi befolyásokat is elárul. Már a XII. században 
templomépítészetünk francia mintaképeket követ, s még fokozottabban 
a XIII. században. Ekkor két kitűnő francia építész dolgozik Magyar- 
országon, hogy működésével fejlessze hazai építészetünket. Az Amiens 
mellől származó Villard de Honnecourt 1235 körül IV. Béla hívására 
érkezik Magyarországra, s valószinűleg részt vett a király budai várá
nak építésében. Ő az elsők egyike, aki a francia gótika szellemét el
hozza Magyarországra.1 2 De Villard de Honnecourt nemcsak kitűnő 
építész, hanem virtuóza a figurális rajznak, amint ezt fennmaradt 
vázlatkönyve tanúsítja.3 Rajztudásával is hatást gyakorolhatott a mű
vész környezetére, s az udvari művészetre. A másik francia építész a 
Saint Dié-ből származó János mester 1287-ben a gyulafehérvári székes- 
egyház helyreállításában vesz részt.4

Ezek szerint a XIII. században nemcsak a magyar királyi kancel
lária oklevéldíszítéseiben mutatkozik francia hatás. Más állandóan fog
lalkoztatott művészek is dolgoznak különben ekkor a magyar udvarban. 
Mária királyné ötvöse, amint láttuk nemességet kapott. Az udvari mű
vészek tervezik a pénzeket és készítik a pecséteket. Már a X II—XIII. 
századfordulón Imre király új tipusú pecsétjét francia minta szerint 
vésték.5 6 Franciás maga az udvari élet is. A lovag-alakulás nemcsak belső, 
de külső megnyilatkozásaiban is francia mintára történik. II. Endre 
keresztesvitézei alig különböznek a syriai franciáktól (1217) és a király

1 Gábriel Asztrik: M agyarországi Sándor m ester, a középkori Sorbonne 
tan ára . Egyetem es Philológiai Közlöny. 1941., I. fűz. K lny. is.

2 Gerevich T .:  id . m ., 121— 122. 1.
3 A vázla tkönyvet lásd Hahnloser, Hans R . : V illard  de H onnecourt. K ritische 

G esam m tausgabe des B auhüttenbuches ms. fr. 19,093. der P ariser N ational Bib-
iothek. W ien, 1935.

* Gerevich T. i. m ., 73. 1.
6 Bartoniek Em ma: Az Á rpádok ércpecsétjei. Turul. X X X V III., 14. 1.
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i. A Szelepchényi Evangelistarium egyik lapja, 
1060— 1073 között.

2. A Hahóti Sacramentariam egyik lapja. 
1083 körül.
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Meilékíet Berkovits Ilona cikkéhez.

3 Somogy vári falmeződiszítés, X II. század. 
Somogyvár, gróf Széchenyi kastély.

4. Iniciálé a Szelepchényi-kódexben. 
1060— 1073 között.

5. Iniciálé az Ernst-kódexben. 
X II. század első fele.

6. Iniciálé az Admonti-kódexben. 
X II. század első fele.
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13- P ra y -k ó d e x : K  r tsz tle v é te l . 
1200 körü l.

14. Jézus szü le tése -m este r : A ngyal. 1140— 1150. 
Pécs, Székesegyházi k ő tá r .
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Melléklet Berkovits Ilona cikkéhez.

15. Iniciálé Szemörs mester nemesi 
oklevelén. 1243.

16. Iniciálé az Anonymus-krónikában. 
X III. század közepe.
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mellett a Kán, Csák, Száh, Rátold, Huntpázmán, Gutkeled nemzetség 
tagjai francia módra beretválkoznak, amint francia mintaképekhez 
igazodnak fegyverzetükben is. II. Endre második feleségének Alice nevű 
udvarhölgye is francia volt.1

Már Imre király udvarában megjelennek a troubadourok. Peire 
Vidal provence-itroubadour ajkán felcsendülnek a chansons-de geste-k, 
s a lovagregények új ideálokat teremtenek. A XIII. és a XIV. században 
számos magyar viseli a Roland, Olivér, Olivant keresztnevet.1 2 A lovag
világ romantikus levegője egyre fokozottabban válik a világi élet és 
kultúra éltető elemévé : egyre jobban előtérbe nyomul a világi szellem. 
Vájjon nálunk is készültek-e világi tárgyú díszes kódexek : lovagregé
nyeknek, eposzoknak pompás miniaturákkal festett másolatai? Erre ma 
még igenlő feleletet adni nem lehet. Népies világi elemek ekkor már 
jelentkeznek művészetünkben : a kisbényi oszlopfőn a XIII. század első 
felében már vadász jelenettel találkozunk; Bagamér ispán fiainak 
birtokügyekben használt vörös pecsétjén, 1290-ben pedig egy erdőírtó 
telepes alakjával. Miniatura- és táblaképfestészetünk a fennmaradt 
emlékek szerint az egyházművészet szolgálatában állott. Miniatura- 
művészetünkben mégis meglepő világi megnyilatkozások mutatkoznak 
már Nagy Lajos idejében. A XIV. századból az egyszerűbb kiállítású 
Secretum Secretorumon kívül egyetlen világi emlék maradt reánk, amely 
a maga nemében egyedülálló a magyar miníaturafestészet történetében. 
De ez nem lovagregény, hanem a legteljesebb magyar történelem, a 
ragyogó Képes Krónika. A Képes Krónika keletkezése azonban elkép
zelhetetlen a lovagregények díszítéseinek ismerete nélkül,3 s való
színű, hogy már korábban is készültek magyar földön világi tárgyú 
miniaturákkal ékes művek ; talán a régebbi gesták. A Képes Krónikát 
az Anjou-kori magyar kultúra hozta létre, de gyökerei az árpádkori 
udvari lovagkultúrába kapcsolódnak. Amint egész Anjou-kori kultúránk 
is szerves egészében a XIII. századi árpádkori műveltségben gyökeredzik.

A XIV. századi magyar miniatura egyenes folytatója az árpád
kori miniaturafestészetnek. A XIV. századeleji kolostorművészetünk 
termékei az árpádkori franciás műveltség szellemében készültek és a 
francia hatás folytonosságát bizonyítják : a kancellária kaligrafikus 
diszítőmodorának továbbfejlődését is felismerjük e munkákban. Az 
Anjou-uralkodók idejében az egyre erősbödő olasz hatások mellett ez 
az árpádkori hagyományok franciás jellegének megőrzését bizonyítják. 
De késő árpádkori műveltségünkben már jelentkeznek azok az olasz 
hatások is, amelyek kiéretten felismerhetők majd Anjou-kori művé
szetünkben. A már Szent István óta fennálló olasz kísérő kapcsolatok 
a XIII. században fokozatosan erősödnek. A XII. század végén III. 
Béla udvarában él a nagyműveltségű, bolognai iskolázottságú volt 
bencés szerzetes, Perugiai Bernát, későbbi spalatói érsek, aki az

1 Pais D. i. m., 188 1.
2 U. o.
3 Részletesebb kifejtését lásd Berkovits Ilona:  A Képes K rónika és Szent 

Is tv án  k irá ly t ábrázoló m in iaturái. M agyar Könyvszemle, 1938. 1—20. 1. K lny. is.
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esztergomi székesegyháznak kódexet adományozott, s akinek nagy 
befolyása volt a magyar szellemi életre. László király szenttéavatása 
ügyében érkezett Budára Crescencio bíborossal1 és több éven át neveli 
itt Béla fiát Imre herceget az itáliai műveltség, a bolognai iskoláztatás 
szellemében. Európa színterén a párisi egyetem mellett egyre fokozottabb 
vonzó erőt jelent a bolognai jogi fakultás. Szép számmal keresik fel a 
magyarok is. Már a század első felében magyar professzora van Magyar 
Boldog Pál f 1241, a hazai domonkosrend megalapítója. A domini
kánusok hamarosan megerősödnek Magyarországon. Az 1252-i bolognai 
capitulum generale-n a következő nagygyűlés székhelyére IV. Béla 
kérésére Budát jelölik ki. A király leánya Boldog Margit dominikánus 
apáca, s V. István és III. Endre leányai is az apácáknál nevelkednek. 
De IV. Béla nemcsak a domonkosokat pártfogolja, áhítattal áldoz az 
óriásivá nőtt Poverello rendjének is. Alig tiz évvel Szent Ferenc 
halála után díszes arany kelyhet ajándékoz az assisi minoritáknak a 
Szent fejereklyéinek befogadására (1238).1 2 — Bologna «divatba jött» 
Magyarországon. A XIII. század második felében, 1263-tól számtalan 
magyar nevére bukkanunk a bolognai egyetem Chartulariumában.3 
Az itáliai szellemi kapcsolatok erősbödése a művészetben is érezteti 
hatását, de még nem annyira az udvar világias, franciás műveltségében. 
Az új színeket ismét az Egyház közvetíti. Gerevich Tibor írja, hogy XIII. 
századi románkori freskófestészetünkben a római monumentális festé
szet, míg másutt — a francia miniatura befolyása mellett — az észak
olasz, bolognai-velencei kódexfestészet hatása csendül fel.4

^Utolsó árpádházi királyunk, III. András (1290—1301), István herceg 
utószülött fia, olasz anyától származott, s Velencében nevelkedett. III. 
András tíz éves uralkodása alatt az udvar szellemi élete a korábbi hagyo
mányokat őrzi. III. András oklevelei is — amint írtuk — Kun László 
kancelláriájának franciás szellemében készültek. De valószínű, hogy 
rövid uralkodása alatt előreveti már árnyékát az Anjouk alatt olaszossá 
kifejlődött udvari műveltségünk.

III. András korából egy érdekes és értékes emlékünk maradt fenn 
a berni történeti múzeumban : a király házi oltárkája. Ez a pompás 
ötvösmunka az eskükereszt modorában a XIII. század utolsó évtizedé
ben készült Magyarországon.5 Benne drágagyöngyökkel ékes keretezés

1 É le tra jzá t m egírta Spalató i Tam ás, aki 1221-ben iskolázott Bolognában. 
H ist. Salonitanorum  pontif. atque Spalatens. Schw andtner föl. k iad ., I II . k ö t., 
567— 74. 1.

2 Gerevich T. i. m. 242. 1. —  M ihalik, Alessandro: I  m aestri orafi P ie tro  
e Niccolo Gallicus di Siena in  Ungheria. Bolletino Senese di S to ria  P a tr ia . 1926/27.

3 Veress Endre: O laszegyetem eken já r t  m agyarországi ta n u ló k  anyakönyve 
és ira ta i. 1221— 1864. B udapest, 1941., 2— 19 .1. Olaszországi M agyar Em lékek III .

4 I. m ., 224;—228. 1.
6 Stammler, Jakob: Der sogenannte F e ld a lta r  K arls  des Kühnen von B ur

gund im  historischen Museum zu Bern. E ine a l t  venezianische A lta rtafe l ) D ipty
chon) aus dem  Nachlasse der K önigin Agnes von U ngarn  und  ih r W ert für K unst 
und  Geschichte. Bern, 1888. — Czobor Béla: Egy Á rpádkori D yptichon. Archaeo- 
logiai É rtesítő . 1890., 334— 339. 1. —  Gerevich T. i. m ., 240. 1. — Delmár E m il:  
Középkori m agyar em lékek Svájcban. B udapest, 1941. 18. 1. 1—6. kép.
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ben kristálylapokkal védett miniaturák vannak elhelyezve, amelyek 
Mária és Krisztus életéből vett jeleneteket,s félalakos szenteket, közöttük 
Szent Istvánt, Szent Imrét,Szent Lászlót és Szent Erzsébetet ábrázolják.1 
Ezek a velencei stílusban készült különböző méretű miniatűrök szerves 
egységbe forrnak a többi díszítésekkel: lehet, hogy egy már meglévő 
kódex miniaturáit használták fel, de feltehető az is, hogy egyenesen a 
házi oltárka számára készültek az általánosabban használt zománc
lapok alkalmazása helyett. Ez utóbbi esetben nem lehetetlen, hogy egy 
velenceiiskolázottságú miniaturista festette őket III. András udvarában.1 2

A XIII. század végén, az utolsó árpádházi királyok uralkodása alatt 
előreveti már árnyékát az a műveltség, amely majd, az Anjou-korban a 
késő árpádkori udvari kultúránk beteljesedését fogja jelképezni. A XIII. 
századi árpádkori lovagkultúra, ez a franciás-olaszos magyar szellemiség 
a legmagasabb fokon érlelődik majd ki a Képes Krónikában, amely így 
korántsem lesz egy váratlanul felbukkanó mű — hanem egy nagy 
művészegyéniségnek a múlt eredményeire építő nagyszerű alkotása.

Berkovits Ilona.

1 A házioltárka mérete (440x380 mm) egy nagy folio kódex nagyságának 
felel meg. K ét szárnyát 12 m in iatura díszíti, továbbá 44 prófétának, aposto lnak 
és szentnek az alakjai s ez u tóbbiak  közül tiz en k e ttő t egész álló alakban , a  tö b b it 
pedig félalakban festi a m in ia tu rista . A balszárnyon a  következő m in ia tu rák  lá t
hatók  : i. Angyali Üdvözlet, 2. Jézus születése, 3. K irályok im ádása, 4. K risztus 
ostoroztatása, 5. Keresztle vétel, 6. S írbatétel, 7. K risztus a pokol to rnácában , 
8. K risztus feltám adása. A jobbszárnyon pedig a négy evangélista szim bólum ai 
m elle tt 9. K risztus és az apostolok, 10. K risztus m ennybem enetele, 11. A Szentlélek 
eljövetele, 12. M ária m ennybem enetele.

2 A velenceiekkel m ár II. A ndrás k irály  erősebb kapcsolatokat ta r to t t  fenn. 
Velencéből általában  sok ötvösm unkát és ékszert szállíto ttak  a k irály i udvarba ; 
sőt 1224 tá já n  egy velencei ötvös, D onato Aulivo, is dolgozott nálunk. A velencei 
kapcsolatok részletes ism ertetését lásd Gerevich T. i. m. 240— 242. 1.

A diptychon m iniaturái ikonográfiái ábrázolásaikban zavar nélkül kapcsolód
nak  a  hazai művészet termékeihez. A szé ttá rt kezű M ária a zsegrai tem plom  M ária- 
freskójával rokon, Jézus születésének ülőalakjai a szepesdaróci Angyali Üdvözlet 
ü lőalak jára em lékeztetnek. A K eresztlevétel meglepő egyezést m u ta t a P ray-kódex 
azonos tá rgyú  kompozíciójával, azzal a különbséggel, hogy a házio ltár kán egy 
nőalakkal gazdagodott a jelenet.
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MAGYAR KÖZÉPKOR. II.1
A polgári szellem .

i.
Ha a késő középkor városi életét vizsgáljuk, mintha csak a mély

tengerek sajátos törvényeknek engedő, különös, megszabott formákat 
öltő világát vennők szemügyre. Ahogy ott a felszín ár-apálya, hullám
zása, vihara alig hat le a mélybe és alig érinti a kusza árnyalakok életét, 
s ahogy ez az élet, ezek az alakok mind a mélységhez alkalmazkodásból 
születtek, a nagy történelmi változások mélyén, az országos események 
sodrában így lapul meg a város, ott, mint itt, az irtózatos nyomás ellené
ben fejlesztve ki önálló és maradandó jellegét. Védőfalai a karavánok 
útján, jogrendszere az önkény csapásaival szemben, tanácsa az egymást 
keresztező egyházi és világi szervek ütközőpontjában, szigorú belső 
fegyelme a hatalmi túlkapások aranykorában, iparűzése a nagybirtokok 
árnyában, polgári szelleme a rendiség uralma alatt, demokráciája a 
hűbériségben, megannyi ellenkezés a korszellemmel szemben, a változó
val és bizonytalannal a konokul átszármaztatott hagyománynak szembe- 
szegése, vallásos erény, mint maga a vallás ügye is, amelynek ekkor 
szintén polgárok a legfőbb istápolói. Szervezete korábbi századokban töké
letessé formálva, alapjaiban változatlanul marad meg a legújabb időkig, 
akár az egyházé, egyszerre modern és ősrégi, arisztokratikus és demokra
tikus, egyszerre anyagi hatalom és lelki valóság, magatartás és kényszer, 
erkölcs és törvény. Kifelé zárt testület, befelé árnyalt és jóltagolt, sok
rétű rendszer, tudatos gazdasági célokkal és gondosan ápolt, szabályok
ban rögzített szellemiséggel. Teljes világkép az övé, önmagából táplál
kozó, a rendi fogalmaktól önként és dacosan eltérő. A polgár szelleme 
ez, ahogy találmányában, a városban kifejlődött, hogy lassan és szívó
san birtokba vegye a környező ellenséges világot.

Hogy megvan és a középkoron át is jelentős tényező, ez a felismerés 
egyre erősödik a pusztán történetitől a szociológiai szemlélet felé forduló 
tudományban. Úttörőként klasszikus értékű munkáiban a nagy belga 
társadalomtörténész HenriPirenne fogalmazta meg a té te lt: minél jobban 
megismerjük a középkort, annál tisztában látjuk, a polgárság nagy befo
lyását a társadalmi szervezetre.1 2 Ez a hatás nem volt tisztán politikai, —

1 Megelőző tanu lm ány  a  Magyarságtudomány 1937-es évfolyam ában.
2 L. összegyűjtö tt é rtek ezése it«Lesvilleset les institutions urbaines» című m űvé

ben (1939). A fentebbiekben elsősorban ism erte te tt tan u lm án y  «.L’origine des con
stitutions urbaines au moyen äge», a Revue Historique 1895-ös évfolyam ában je len t 
meg először.
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mondja —inkább alegnagyobb mértékben civilizáló. Átformálta nemcsak 
az államot, de az eszméket és erkölcsöket, művészetet és irodalmat, keres
kedést és ipart.1 A városi szellem pedig nem véletlenül született meg, 
a szükségletek formálták azzá, ami. «A városok kereskedők művei és 
csak általuk léteznek.» (p. 47.) A kereskedés nem fejlődhet szolgaságban, 
így és nem az emberi méltóság parancsszavára született meg a szabad
ság igénye, a városi élet alapja. A városi jog őse a jus mercatorum. 
Innen a városokban féltékenyen őrzött béke is, «une sorte de droit per
manent d'état de siege» (p. 78.), innen a szabadon cserélhető birtok 
eszméje és a kifejlődött jogi institúciók, az önálló törvénykezés, az 
esküdtek. Innen a szigorú feltétel is : a polgárnak tulajdonnal, házzal 
kell bírnia. A fejlődés nemzetközi és (nyugaton) már a középkor első 
felében végbemegy ; a középkor második része lényeges vonásokat már 
nem változtat.

Egy későbbi értekezésében (Les anciennes démocraties des Pays 
Bas, először 1910) éles szemmel elemzi ki mégis a középkorvégi szellemi
ség újságát ; a vagyongyűjtő és arisztokratikus hajlandóságot a 14. 
század folyamán antikapitalista és demokratikus tendenciák váltják 
fel ; kifejlődik az érzék a munkás sorsának biztosítására, kialakulnak 
a métier-k, a kézművesnek soha olyan kedvező helyzete nem volt, 
mint ebben a korszakban. A vagyongyűjtők ráeszmélnek kötelezett
ségeikre és veszedelmükre is a feléjük sugárzó kispolgári gyűlöletben. 
Tapogatózva megkezdődik a demokratikus fejlődés, ami persze még 
nagyon sokáig, Pirenne kitűnő szavával, «démocratie de privilégiés». 
lesz, de mindenesetre mélyreható változás a feudális berendezkedésben. 
A város tehát itt úttörő, kezdeményét csak századok múlva fogja követni 
az ország.

Gondolatait legérettebb formában egy magisztrális kis könyvben 
foglalta össze, amely 1925-ben, Amerikában elhangzott előadásaiból 
született meg.1 2 Pompás képet rajzol itt a nagy történeti munkáiban is 
visszatérő megfigyeléséről, a kereskedés és vele a városiasság ritmikus 
feléledéséről és hanyatlásáról. A kilencedik században az izlám betörése 
sorvasztja el a virágzó Földközi-tengeri kereskedést, az agrárgazdaság 
veszi át a szerepét, a birtokok önmagukra hajlanak vissza, csak a közvet
len fogyasztást látják el. A tizenegyedik században Velence, Lombardia, 
a tizenkettedik században Flandria fellendülésével megindul a keres
kedés renaissance-a. A kereskedés és ipar nemcsak felnyomulnak a föld- 
mívelés felé, hanem a maguk életnyilvánulását rá is kényszerítik; a 
közvetlen fogyasztáson túl belékapcsolják terményeit az általános kör
forgásba, mint csereanyagot, vagy nyersterményt. A merev földesúri 
rendszer megtörik és a hajlékonyabb, mozgékonyabb új szellemnek ad 
helyet. Mint az ókorban, a vidék megint a város felé fordul. A régi római

1 V. ö. Paulinyi Oszkár íté le tével a középkori városról. «Benne, nem  pedig 
az állam ban  ta lá lju k  meg ekkor egy tu d a to s és következetesen átgondolt gazdaság- 
po litikai rendszer k ia lak ító já t és hordozóját is.» (M agyar művelődéstörténet, II . k. 
«Ipar, kereskedelem» fej.-ben, 163. 1.).

2 Les villes du Moyen Age. Ö nállóan Bruxelles, 1927, továbbá az összegyűj
tö t t  m unkák első kötetében.
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városok helyén újak támadnak, a várak alján telepek szélesednek ki, 
folyók, utak keresztezéseinél piacok támadnak, amelyek mágnesként 
vonzzák magukhoz a környék lakosságát. A tizenharmadik században 
felvirul a nagykereskedés, megszületnek a nagyvagyonok jellegzetes 
kapitalista törekvéseikkel, hogy egy újabb század megint megindítsa a 
bizalmatlan reakciót és a tizenhatodik, a kezdődő újkor, a kora középkor 
nagybirtokos, földesúri világába hajlítsa vissza a fejlődést.

A középkor végén az urbánus élet törvényszerűségeit követő pol
gárság végkép kialakult rendként áll az egyháziak és a nemesség oldalán. 
Szelleme is végkép megérett. «Egyszerre világian és hívőn, a középkori 
polgárság tökéletesen felkészült szerepére, amelyet a jövő két nagy 
szellemi áramlatában játszani fog : a renaissance-ban, a világi szellem 
gyermekében és a reformációban, amely felé vallásos miszticizmusa 
vezette.» (p. 431.j.1

Még a múlt század végén, 1894-ben jelent meg J. R. Green alapvető 
munkája a tizenötödik századi városi életről,1 2 amely az angol viszonyokon 
igazolja a szociológiai fejlődés nagyjában Európaszerte azonos menetét. 
Külön vizsgálja a királyi, főúri és egyházi birtokokon kialakult városok 
helyzetét, küzdelmeiket és jogfejlődésüket. Ő is elhatárolja a városi 
oligarchiát és demokráciát, foglalkozik a munkáskérdéssel és megálla
pítja a városi szabadság fokozatos hanyatlását a tizenharmadik század
tól a tizenhatodikig. Belső változatai ellenére «a városban új világ nőtt 
nagyra sajátos szervezettel és felfogással, amely teljesen elütött az 
országétól.» (II. p. 2.)

Kora történetírásának csupán a közjogi fejlődés iránt kiéleződött 
érzéke még szkeptikussá tette őt a városok szellemi befolyásával szemben; 
ennek bőséges igazolása angol vonatkozásban, de egyetemes érvénnyel 
a nagy modern mediévalistára, G. G. Coultonra várt.3 Pompás össze
foglalása a falvak életétől a királyi udvarig ad keresztmetszetet a feudá
lis világról, benne a városok önálló, magukba zárt szigeteivel.

A városokban a jövendő erőforrását látja, kis kollektív csomó
pontokat, amelyek a feudális rendetlenséggel és individualizmussal,egy
házi konzervativizmussal és királyi önkénnyel szemben törnek a maguk 
lényegének kifejtésére. De a hatalmasokkal vívott küzdelmek mellett 
figyelmeztet egymással villongásaikra, a külcsönös féltékenységre és 
versengésre, jogi rendszerük mélyén az önzésre, a polgári erények 
kapzsi, elzárkózó visszájára is. Ipar- és mezőgazdaság életformáját nem 
választja el oly élesen, mint Pirenne ; rámutat a középkori város mező
város jellegére, a polgári lakosok által is űzött földmívelésre, (amit egyéb
ként a középkor végén Pirenne is kiemel).

Huizinga közismert műve mellett, amelynek tanulságait éppen város

1 A polgárság szerepére a renaissance világnézetének kiformálásában v. ö.
Alfred y. M artin: Soziologie der Renaissance. Zur Physiognomik und Rhytmik 
bürgerlicher Kultur. Stuttgart, 1932. c. munkáját. Az olasz renaissance «eine 
idealtypische grossbürgerliche Kulturepoche».

3 Townlife in  the Fifteenth Century, I—II. London, 1897.
3 Medieval Panorama, Cambridge, 1938.
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történeti vonatkozásban már nálunk is szerencsésen hasznosították,1 
Willy Andreas2 megfigyeléseit kell még tekintetbe vennünk, amelyek 
többé nem nyugati, hanem középeurópai állapotokat rögzítenek és már 
a német kultúrhatás folytán is analógiát szolgáltathatnak a hazai fejlő
déshez. ő  is figyelmet szentel a városok mezőgazdálkodásának, a nemesi 
ellentétnek éppen úgy, mint az egymásközti partikularizmusnak, a bonta
kozó osztályellentéteknek, elsősorban a bányamunkásság körében, a 
kiéleződő gazdag és szegény viszonynak, egyszóval a korakapitalizmus 
kísérő jelenségeinek.

Kereskedést és ipart, a városi gazdálkodás tényeit, mint egységes 
gazdasági «stílust» vesz szemügyre Heinrich Bechtel érdekes, bár kissé 
eltúlzott műve.3 4 A szellemtörténet határokat egybemosó módszerével 
a művészi fejlődést is bevonja a gazdasági jelenségek sorába és adataik
kal egymást világítva sokszor meglepő eredményekhez jut el. Szempon
tunkból különösen érdekes a fejtegetés, melyet a hivatásrendi szerveze
tek «Gruppenbewusstsein»-jének szentel, különösen a bányászok, a 
középkorvég német (és magyar) viszonylatban elit munkásainak szinte 
modern értelemben vett öntudatosodását mutatva meg. Az összetartás, 
együttes fellépés korán munkásjóléti intézményeket biztosított a bánya
városok jogilag is privilegizált lakosainak ; a verseny és a monopolium, 
de a bérkérdések, bérharc, a munkaadóval folytatott testületi alkudo
zások is sorra megjelentek életükben és vele az újjá fejlődő gazdasági 
rendben.

Mind e burgundi, flandriai, angol, német városi szellemiséget meg
rajzoló munkák egyformán bőséges forrásanyagra és gazdag, társadalom- 
és gazdaságtörténeti részletkutatásra támaszkodhattak. Nálunk mind
kettő rendkívül hiányos. Az oklevélpublikáció rendszertelenül és első
sorban az országos történet, vagy a végnélküli birtokügyek figyelembe
vételével történt, a társadalmi és magánélet szempontjai, bonyolítva a 
már akkor oly fontos szerepet játszó nemzetiségi együttélés különlegesen 
hazai problémáival, csak újabban nyomulnak előtérbe, így Iványi Béla 
felvidéki publikációiban és Házi Jenő nagyszerű soproni corpusának 
köteteiben. (Sajnos, éppen a színmagyar városok elpusztult levéltárai 
pótolhatatlan veszteséget jelentenek). A magán- és kereskedelmi levele
zés, amelyből pl. Eileen Power 4 egy tizenötödik századi angol kereskedő
ház egész izgalmas életét rekonstruálhatta, nálunk — legalább is az 
eddig előkerült anyagban — úgyszólván a semmivel egyenlő. Remény
kedjünk abban, hogy talán a bőbeszédű olasz faktorok, a firenzei bankok 
budai exponensei jelentéseket küldözgettek az itteni viszonyokról és 
ezek egyszer egy szerencsés kutatónak a kezébe kerülnek? A Fugger- 
iratok és velük kapcsolatban a Thurzók gazdasági szerepe Wenzel Gusz

1 Horváth Henrik: Zsigmond k irá ly  és kora, Budapest, 1937 (4 - fej.), főleg 
B udáról; Hoffmann Edith: Pozsony a középkorban. Magyarságtudomány, 1937.

2 Deutschland vor der Reformation. E ine Zeitenwende. S tu ttg a rt, Berlin, 19341 2.
3 Wirtschaftsstil des deutschen Spätmittelalters. München, Leipzig, 1930.
4 Medieval people. A study of communal psychology. London, 1924. 7. kiad. 

1937. (Pelican Books).
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táv1 úttörő kezdeményén túl még alig kapták meg a kellő magyar mél
tánylást és csak német monográfiák szűkszavú elismerése eleveníti meg 1 2 
az első magyar nagyvállalkozók érdekes alakját. A városjog, a kiváltsá
gok, a rájuk vonatkozó törvények,3 a királyok várospolitikája már több 
figyelemben részesült, de mindez merev, formalisztikus, részben idegen 
mintákat másoló (jogszabályok), részben a tényleges történeti valóságot 
csak későn és vázlatosan rögzítő (kiváltságok) anyag ; a mindennapi 
élet gazdag áramlását alig sejteti. Ezt az életet, inkább külsőségeiben, 
az ú. n. művelődéstörténeti irány próbálta szorgalmas adalékokkal vala
mennyire megközelíteni, néhány sikerültebb tanulmányában.

Mindezek után a következő kísérlet, amelyet mégcsak nem is szak
történész próbál meg, a lehető legszerényebb. Nem is vázlatot, csupán 
néhány ceruzavonást kíván adni az egykori városlakó szellemi arcához, 
amennyire az az oklevelek morzsalékaiból kivehető. Beszámolni az 
örvendezésről, amellyel a keresőmunka já rt: a levelek és memoire-ok 
modern segítsége nélkül, a hivatalos, peres iratok, törvények rendeletek, 
jogszabályok, legjobb esetben végrendeletek tömkelegéből kiolvasni a 
személyes, emberi élményt, a típust és szellemiséget, a középkorvégi 
magyar polgár lelkét. Irodalmár feladat, mégha a történész nyersanyagá
val történik is ; portré egy közösségről.4

2 .

Ez a lélek, ahogy nemzetközi megfigyelői megegyeznek, mindenek- 
felett békevágyó. «Viderwillen, uneinigkhaitt és khrieg» kerülésére teszi 
le polgári esküjét a soproni lakos, ezért fogad hűséget és engedelmessé
get királyának és a felsőbbségnek, polgármester, bíró és tanácsnak. 
Létének alapja a nyugalom és a szabadság, amelynek épségben tartásán 
féltékenyen őrködik. Az erőszakos külső rendbontók ellen napirenden 
vannak a panaszok és a királyi orvoslások ; de önmaguk között is szabá
lyok és szokások serege gondoskodik, hogy a viszály, bosszú, gyűlölet 
érzése lángra ne kapjon. Így a polgárt, kit valamilyen vétkéért a tanács

1 Wenzel Gusztáv: A Fuggerek jelentősége M agyarország tö rténetében . 
B udapest, 1883 (okm ánytárral). W enzel m unkássága különben is több  elism erést 
érdem elne, m in t am ennyiben része van. Ő gazdasági érdeklődésével valóban az 
élet oldaláról nézte a  tö rtén e te t, bányászati, mezőgazdasági összefoglalásai avu l
h a ttak , de m áig sem kerü lt ú jabb a helyükre ; a m a éledő gazdaság történeti k u ta 
tá s  (Kovách Ferenc, P aulinyi Oszkár, H uszti Dénes) reá m in t m éltó  elődjére te 
k in the t.

2 íg y  legutóbb Ernst Hering könyve : Die Fugger. Leipzig, 1939. 75. és 
köv. 1.

3 Kolosvári—Óvári: Corpus s ta tu to ru m  H ungáriáé m unicipalium . B uda
pest, 1904. Alapos összefoglalás K irály János: Pozsony város joga a középkorban. 
B udapest, 1894. ; ú jabban  Iványi Béla: A városi polgári jog keletkezése és fejlő
dése. Statisztikai Közlemények, 84. k.

4 B átorításu l szolgál Thienemann Tivadar példája (Városi élet a m agyar 
középkorban, M inerva, 1923) és Kardos Tiboré (Középkori k u ltú ra . B udapest, 
1941. ; az udvari és lovagi k u ltú ra  nagyszabású ra jza  m elle tt a polgári szellemre 
is értékes utalások.). A filozófia oldaláról gróf Révay József ad o tt m in tá t a jólsike
rü lt közösségéletrajzra : Kisnemesek T ajnán. Budapest, 1942.
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büntetéssel sújtott, írásban meghiteltetik, hogy az elszenvedett sérele
mért semmiféle visszatorlásra nem gondol. «Ich obemelter Caspar Garer 
unnd all mein frönndt, helfer, gunnar, füdrar oder wie sy genant sein zu 
den vorbstymbten herrenn burgermaister, richter unndratt, noch zu der 
gannczen gemainn der stat Odenburg unnd alliden, dy in zugehörennd 
auch zuuersprechen stenn, noch zu den, dy an meiner fanngknuss schuld 
haben oder verdacht wären...» — vezeti be az ünnepélyes fogadkozást 
az egyik ilyen oklevél, (i486, jún. 12.).1

E békevágy alapja a pirennei tételt igazolva, legfőbb létforrásuk, a 
kereskedés szabadságának féltése. Ez a szabadság a közösség érdeke ; 
nem zavarhatja meg az egyéni haszonlesés sem, amely egyesek számára 
fölözné le a hasznát. Soproni városi statutum intézkedik 1507-ben, az 
eladásra kerülő gabona, liszt és más áru csak a piacon legyen árusítható, 
«soll man nit haymblich in den Heüsern verkawffen».1 2 Nem zavarhatja 
meg főleg az idegen konkurrencia ; a királyoktól kivívott rendeletek 
tömege zárja ki a külföldi vagy belföldi idegen kereskedők versenyét. 
«Quia expediens et racione censetur fore dignum, ut cives seu homi
nes quarumlibet civitatum in loco suo residencie pre alys extraneis ad 
eadem loca accessum dirigentibus speciali prerogativa uti debeant et 
gaudere» — mondja a kolozsvári tanács határozata az itteni szűcsök 
panaszára (1369)3 Nem zavarhatják a királyi hatalom exponensei, a 
várnagyok, vámszedők, ispánok ; számtalan intézkedés védi a lakos
ságot a szokatlan és túlzott adóztatástól, idegen bíráskodástól, régi 
szabadságjogaik csorbításától. Nem zavarhatják, legalább elméletben 
és a törvény betűi szerint,a föídesurak rajtaütéseikkel, erőszakoskodások
kal, a szomszédos városok foglalásaikkal stb. Az élet természetesen 
bőven szolgál alkalmakkal, melyek ezt az elképzelt nyugalmat meg
zavarják.

Mindenekelőtt maga a kereskedés ösztöne nemcsupán polgári erény, 
hanem jócskán haszonvágy és önzés is, kicsiben a feudális birtokhódítás 
megfelelője. Küzdelemre kel egymással a két elv : a távkereskedésé, 
amely lehetővé teszi, hogy távoli termények is eljussanak a piacra és az 
elzárkózásé, amely kenyerét félti az átvonuló kereskedelmi forgalomtól. 
Az igények növekedtével a távkereskedés nélkülözhetetlenné válik, de 
az ellentétes intézkedések az ellentétes városi kívánságoknak megfelelően 
továbbra is kergetik egymást. így 1404-ben Zsigmond Kolozsvár pol
gárainak vámmentes jövés-menést, szabad kereskedést enged országá
ban, továbbá Velence, Bécs, Morva- és Lengyelországban. Bárhová 
mehessenek, quamdiu proficisci valeant... libertate Civitatis nostre 
Budensis que dicitur sonare in contrarium, non obstante. Minden ispán
nak, bárónak, szabad városnak et signanter Judici et Juratis Civibus 
nostris Budensibus figyelmébe ajánlja ezt a rendelkezést.4 1435-ben

1 v. H ázi Jenő: Sopron szabad k irá ly i város tö rténete . I ., 6. O klevéltár. 
39. sz.

2 Kolosvári— Óvári i. m. V. 2. 12. 1.
3 Jakab E lek: O klevéltár Kolozsvár tö rténete  I. kötetéhez. Buda, 1870. 

36. sz.
4 U. o., 73. sz.
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viszont Kolozsváron megtiltja a megnemtelepedett kereskedők (extranei 
et forenses) járás-kelését, nehogy quadam nociva dolositatis astucia 
excogitata magukhoz kaparintsák a forgalmat és a hasznot, amely a 
bennlakókat illetné.1

A legtöbb panasz és tiltó rendelet az idegenek ellen a csalás kész
ségét emlegeti, amelyre persze e vándormadarak előbb hajlottak, 
mint az otthoniak és szem előtt levők. 1454. máj. 3-án Kassa város 
tanácsa Perényi János tárnokmesterhez írt levelében leírja az idegen 
kereskedők fogását, akik ideiglenesen felvétetik magukat valamely 
szabad város kötelékébe és így károsítják meg a várost és az országot ; 
amire azonban a város a polgárrá avatás megszigorításával és más váro
sokkal kötött egyezséggel felel.1 2 De a tisztességes konkurrencia és vele 
a kereskedés élénkülése, más rétegekre, feltörekvő kisebb helyekre való 
kiterjedése ellen is megszólal a tiltakozás, a régi kiváltság védelmében. 
1472. jún. 25. Diósgyőrött Mátyás megengedi a diósgyőri paulinusoknak, 
hogy miskolci házukban évente 10 akó bort adhassanak el. Már aug. 
i-én Budán utasítja a diósgyőri várnagyot, hogy mivel ő nem ismerte a 
miskolciak régi szabadságát az idegen borárusítás eltiltásáról, a paulinu
soknak mégse engedje meg az árusítást, dacára előbbi rendeletének.3 1499. 
szept. 2-án Trencsén megye igazolja a Bán községet birtokló Podma- 
niczky Mihály és István panaszára, hogy a tőlük alig negyedmérföld- 
nyire lévő Podluzsán község új hetivására nagy károkat okoz a bániak
nak. Eskü alatt vallották, hogy Podluzsánban sohasem volt piac, Bán
ban régen és hogy különösen káros a szomszédok mesterkedése, mellyel 
a báni vásárt megelőző napra tették a maguk vásárát.4

A diósgyőri paulinusok példájából nyilvánvaló, hogy az egyház sem 
vetette meg a kereskedést (a pénzgazdálkodás lehetőségeit még ke- 
vésbbé, mint ismeretes), de lassanként felismerte jelentőségét a birtokos 
nagyúr is, s erőszakos kisajátítás helyett maga kapott kedvet a hasznosí
tásához ; vásárjogot kért és kapott a birtokára. így 1391. okt. 9-én 
Mária királyné Lendvai Bánfi Jánosnak, Istvánnak és Lászlónak Szabar 
nevű birtokukon vásártartást engedélyez, sub iisdem libertatum preroga
tives, quibus nundine liberarum civitatum nostrarum celebrantur... 
absque tamen preiudicio nundinarum liberarum aliarum. Felszólítja 
hát a kereskedőket, hogy secure et absque omni pavore seu formidine 
rerum et personarum szánjanak ki a birtokra és bonyolítsák le adás
vételüket.5 6

Persze a községek nem nézték jó szemmel a váratlan helyről támadt 
versenyt olyan területen, amelyet ők polgári privilégiumnak éreztek. 
Különösen a bányavárosokban volt éles az ellenállás, ahol ősi jogok

1 U. o., 99. sz.
2 Iványi Béla: B ártfa  szab. kir. város levéltára. B udapest, 1910. 735. sz.
3 Szendrei János: Miskolc város tö rténete . Miskolc, 1890. I II . k. Oklevél

tá r , 67. sz.
4 Lukinich Im re: A Podm anini Podm aniczky-család ok levéltára. Budapest,

1937- I- k., 177. sz.
6 Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy Gyula: Zala várm egye tö rténete . B uda

pest, 1890. II. k. O klevéltár, 91. sz.
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biztosították a bányamunkásság önellátását. 1481-ben Selmecbányái 
városi határozat mondja ki, kein Keyserlicher Officerer, Ambtman, 
oder Diener sol mit wein handlieren J  amint látszik, a királyi tisztségek 
viselői is szívesen próbálkoztak a polgári keresetforrással, de a vissza
hatás nem maradt el. A küzdelem néha hosszúra nyúlott. Beszterce
bányán a bányászok élelmiszer-ellátása a régi szokásjog alapján a városi 
polgárok kiváltsága volt. A bányabérlő Thurzók felismerték, hogy új 
jövedelemforrás kínálkozik, ha a maguk kezelésében gondoskodnak 
munkásaikról, pékműhelyt, mészárszéket, sörfőzdét állítottak fel és a 
vevők elmaradtak a városból. A besztercebányai tanács a királyhoz, 
II. Lajoshoz fordult sorozatos beadványaival és orvoslást sürgetett. 
A jogsértés kétségtelen volt, sőt a Thurzók nemcsak a fogyasztókat 
vonták el, hanem a bűnösöket is, saját hatáskörükben ítélkeztek vétkes 
alkalmazottak felett, megcsúfolva a városi hatóságok szerepét. Eladni 
sem, de büntetni, fegyelmezni se lehessen ez tűrhetetlen volt a polgár
uraknak. Döntsön a király, aki a jog őre és a városok védelmezője!

Szegény Lajos király nagyon kínos helyzetbe került ; a hagyo
mányt kellett megvédelmezni a tényleges hatalommal, méghozzá pénzes 
hatalommal szemben, amelyre annyira rá volt maga is szorulva. Jelen
téstételre szólította fel a Thurzókat, s ezek nagyszerűen meg tudták 
indokolni álláspontjukat. A városi piac messze van, oda-vissza útban az 
egész munkanap elveszne (in ipso eundi et redeundi actu dies ipse 
absumeretur); náluk viszont a bányászok minden szükségest meg
találnak, még hozzá olcsóbban és jobb minőségben, mint másutt. 
A munkásaik feletti bíráskodást sem engedhetik át idegeneknek ; külön
ben, ha nem hagyják őket békében, felhagynak az egész bányászattal. 
Ez a jogi érv döntött. Lajos király tanácskozott báróival és 1519-ben 
meghozta régen halogatott ítéletét a Thurzók mellett, akik nem a maguk, 
hanem az ország és a városok jogait védték. «Cives vero Bistricenses 
privatum solummodo civitatis sue commoditatem respicere et querere 
juraque montanistarum opprimere velle videbantur, non attendentes se 
quoque et civitatem suam Bistriciensem minus habituram splendoris 
minusque commoditatis, si montana ipsa opprimeretur».1 2

A kezdődő kapitalizmus első nagyvállalkozói általában elég bizal
matlansággal találkoztak a kis keretekhez és patriarchális hagyomá
nyokhoz szokott városiak között ; helyzetüket lehetőleg megnehezí
tették. Jellemző esetét mondja el ennek Krizskó Pál «Egy körmöcbányai 
nagykereskedő a XV. században» című értekezésében. Vilhelmovics 
Szaniszló (Sztankó) már modern értelemben vett tőkés vállalkozó volt, 
belekapcsolódott a rézbányászatba és kereskedelembe, de kereskedett 
posztóval és főleg fával is, melyet a breznóbányai erdőségből termelt ki ; 
tutajai a Garamon és a Dunán egészen Budáig jártak. Természetesen 
pénzkölcsönzéssel is foglalkozott ; keresetéből csakhamar szép kőháza 
emelkedett a belvárosban. Pályatársai azonban nem bocsátották meg

1 Kolosvári—Óvári: i. m. IV., 2., 39. 1.
2 Wenzel Gusztáv: A Fuggerek jelentősége M agyarország tö rténetében. 

B udapest, 1883. O km ánytár, 18. sz
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sikereit és arra hivatkozva, hogy tót származású, a városi tanács útján 
kiköltözésre akarták kényszeríteni. Védelemért fordult a királyhoz,
V. Lászlóhoz, aki Bécsben, 1453. július 8-án okiratot állított ki, intve a 
körmöcbányai hatóságot, hogy Sztankót, aki sok szolgálatot te tt neki 
és elődjeinek, tót (Sclavus) születése miatt ne zaklassa. Egyideig nyugton 
maradhatott, de később új taktikával, szokatlanul terhes adókkal súj
tották, úgyhogy V. László 1456. december 11-én új rendeletben kény
telen megvédeni a jogtalan adóztatás ellen. Mátyás is különös párt
fogásában tartotta, 1459-ben 8 köves bányamalmot ajándékozott neki 
és az oklevél bevezetésében dicsérettel emlékezett meg érdemeiről, 
amellyel in rebus et negotiis nostris semper fideliter et constanter in
defessa sollicitudine dolgozott. Halála után özvegye, a szintén vagyonos 
házból származó Jung Ágnes, bormérési engedélyt kapott.1

A bányavárosok, mint az európai fontosságú réz- és aranytermelés 
központjai, a királyi pénzgazdálkodás megalapozói, állandó kedvez
ményekben részesültek és megfelelő fejlett gazdasági fokon, életszín
vonalon állottak. Midőn Mátyás a bányavárosokat felmenti a kincstáii 
adó fizetése alól, hasznosságukkal indokolja. «Quoniam Civitates eo 
magis fovende sint — mondja az oklevél bevezetője — quo in eis decor 
et simul utilitas Regni posita videatur».1 2 Jelentőségüknél fogva elsőnek 
kerültek nemzetközi nagykapitalista vállalkozás kereteibe (Fugger— 
Thurzó-szövetkezés), de először vált tudatossá bennük a dolgozók egy
másrautaltsága és a bérkérdés is. A «Gruppenbewusstsein»-t felülről jött 
intézkedések és spontán elhatározások Jegyformán támogatták. Mátyás 
már említett rendeletében, amelyben a Selmecbányái bormérést csak a 
bányamívelőknek engedélyezte, egyben azt a könnyítést adta, hogy a 
szegényebbek a bányászatra és mellette a borkereskedésre társaságot 
alakíthassanak.3 A bányák növekvő nehézségei, a viszályok a városok
kal, az akadályok a rendek részéről és a későbbi vezetés bizonytalansága 
egyre több bajt szült a munkásokkal is. 1525-ben munkabeszüntetéssel 
követeltek magasabb fizetést, a városi tanács egyeztetett ;4 a viszály 
egyre jobban elfajult, míg végre II. Lajos a besztercebányai rézbányát 
újra kisajátította a kincstár számára. 1494-től, midőn Corvin János 
besztercebányai birtokát Thurzó Jánosra és ennek György fiára ruházta, 
harminc éven át tarto tt e magángazdálkodási korszak, megteremtve

1 M agyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1898., 193. és k. 1.
2 Gr. Teleki József: A H un y ad iak  kora M agyarországon. P est, 1852—55., 

X I. k. O km ánytár, 514. sz.
3 U. o., X II. k. O km ánytár, 663. sz.
4 A tá rg y a lás t részletesen és jellegzetesen le írja  a  városi tanács bizonyság

levele, k iadva Wenzel Gusztáv i. m. O km ánytárában 26. sz. a la tt . Az oklevél a lap 
ján  ism ertetve cikkem ben: «Az első magyar kapitalisták» (Tükör, 1938. 11. sz.), ahol 
m ár a Thurzók elleni íté le trő l is szó volt. Az egyeztetés egyébként m ár a hét felső 
bányaváros 1487-s kassai sta tú tu m áb an  szerepel (a göllnitzi jog alapján) : «Wo 
die A rbeiter unb Ihren  verdienten lhon über einen herren clagen wolten, soll ehr 
m it 2 geschwornen Purgern, bayde say ten  verhören, u n d t die sach vorrichten, das 
die arbeiter n ich t dorffen clagen. Item  wo die a rbe iter Ihrem  eignen mutwillen 
wollen gebrauchen. . .  sollen alle ohn alle gem acht nebem  der gerechtikait gestrafft 
werden.» Corpus stat. IV.2. 47. 1.
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a szokásos kísérő jelenségeket, az egyéni kezdemény fellendülését és 
a szociális kérdés kiéleződését. Az államosított bányák még sok hasznot 
hajtottak, így Mária királjménak a mohácsi vész után, de a polgári 
vállalkozókedv megtörött. «S azért nem is lehet csodálni, — mondja a 
fentieket ismertetve Wenzel Gusztáv1 — hogy számos bányapolgári 
család tönkrement, s hogy általános lett a hajlam, most a közhatalom 
segítségétől és beavatkozásától várni azt, mit addig a magánosok tettek 
a bányamívelés érdekében.»

A polgári vagyongyűjtés ösztöne azonban más városokban és 
más keretek között is megnyilvánul. Aki házat szerzett magának és 
így teljesjogú polgár lett, újabb és újabb házvételekkel, kedvező fekvésű 
telkekkel, szőlőkkel igyekszik gyarapítani vagyonát. A soproni oklevelek 
között 1492-ben egy vagyonösszeírást találunk, amely Alföldi Bálint 
(Allfewldij Wälind) nyilvánvalóan bevándorolt, de mindenesetre magyar 
lakos ingó és ingatlan jószágait veszi számba. Nézzük, mire tudott szert 
tenni a szorgalmas német környezetben is : «Ain Weingarten, den hab 
ich khaufft von Mosgay Mikloschen, gelegen in Gerrnn.»

Egy másik ugyancsak tőle «gelegen in der Wysen, do wissen di 
hernn hie von der stat wol darumb, richter vnd rat vnnd die ganncz 
gemein.»

«Item ain haws von der Raumensatlin, do wissen auch di hernn wol 
di gassen, wo es ligt.

Item mer XII jeuch akcher, der seien X IIII tagwerich.
Item mer hab ich ain haws gelegen gegen dem closter vber, do 

wissen auch di herrnn wol vmb, wer di nachpernn synnd.
Item mer ain haws gelegen gegen dem closter vber, da ich selbst 

inn wonüng hab gehabt, da wissen di hernn auch wol darumb. Item II 
wysen gelegen nyderhalb Kholnnhof.

Item vermerkcht was ich in der Raber spanschafft erib hab.
Item ain Weingarten gelegen an demm Chanaker gepyrig.
Item mer czwen Weingarten gelegen zu Heczherperig, do wais 

mein ayden vnd Zewch Anttal.»
További szőlők után «mer ain haus zu Rab, das mir auch von meinem 

schweher seligen ist worden, gelegen in der Dewtschengassen.
Item mer hab ich zu Raab auf dem Placz vor dem gschloss 

czwai hewser.»1 2
Pénzét sem hagyja heverni a polgár, kölcsönöket folyósít, zálogot 

vesz és ad, a végrendeletek tele vannak a kinnlevő követelések és saját 
adósságai, elzálogosított jószágai felsorolásával. Az egyházi és zsidó- 
kölcsönnek alárendelt szerep jut az öntevékenység, az állandóan éber 
vállalkozó szellem mellett.3 Amidőn 1467. október i-én Eilinsgrab Egyed,

1 Magyarország bányászatának kritikai története. B udapest, 1880., 184. 1.
2 Házi i. m. II. i. Végrendeletek és egyéb feljegyzések 1390-1524-ig. 234-35. 

lapok.
3 A zsidók középkorvégi háttérbeszorulásáról a nagy pénzügyietekben is 1. 

Kovách Ferenc tanulságos bevezetését a M agyar—Zsidó O klevéltár á lta la  szer
k esz te tt IV. kötetéhez. B udapest, 1938. Egyházi pénzügyi tevékenységről, pl. 
házak  adás-vételéről 1. Iványi Béla: A győri székeskáptalan régi szám adás-
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soproni polgármester (akinek különben egy ifjúkori gáláns kalandjáról 
is megemlékeznek az oklevelek) végrendelkezik, oldalakon át sorolja 
fel számos adósát, kisebb-nagyobb pénzügyleteit. «Item weilent künig 
Albrecht seliger ist dem Purkhel schuldig worden C vnd XXX tal. den., 
ut littera sonat. Dieselb geltschuld hat mir der der Pürkhel übergeben, 
ut alia littera sonat.»1

A végrendelkezés különben is a középkori polgári életforma egyik 
legünnepélyesebb aktusa, summázása élete eredményeinek, a családi 
vagyon átörökítése és kegyes hagyományokkal másvilági üdvének is 
biztosítása. Királyi kegy külön kiváltságként adományozza a szabad 
végrendelkezés jogát, pl. Erzsébet, Mátyás anyja, 1467. február 24-én a 
debrecenieknek, Anna királyné 1503. február 11-én a miskolciaknak. 
«Nos igitur animadvertentes injustum et inpium esse, ut que bona quis 
labore sudoreque suo innita acquireret, non posset de illis pro anime sue 
desiderio disponere...»  — mondja az utóbbi kiváltságlevél polgári mun
kát méltányló indokolása.2 Kivételesen jobbágyok is elnyerhették a jogot, 
hogy javaikról rendelkezhessenek ; a Csanádi káptalan például 1427- 
ben megengedi a községbe költözött jobbágyainak ;3 átmenet volt ez 
a teljes polgárjog megszerzése felé. A végrendelkezést tanuk előtt, az egy
házi vagy világi hatóság képviselőjének jelenlétében ejtették meg, 
ünnepélyes, a múlandóságra utaló bevezető formulával írásba fog
lalták, későbbi gyakorlattal a városi jegyzőkönyvekben is keresztül
vezették.4 A bevezetések is bővültek idővel, filozofikus indokolással 
szövődtek át. Egyik szép példája Sudala Vilmos soproni polgár vég- 
rendelkezése 1518-ból: «Nachdem die vngemessen guetigkhaitt des 
almechtigen Gotte szúr widerbringung des verlornen vals den menschen 
nach seiner gleichnuss alzo erschaffen, das er mit der angst vnd scha
den taylhafftig vnd ain erb des ewigen leben werden solt, als aber 
der allt veindt vnd neydig schlang furgefallen, dardurch den menschen 
der todt aufgesaczt worden, für und für in vns gewagten, desshalben 
ainem yeden mit vleissigen sorgem zu wachen not auf das, so derselb 
tag des todts gewislich khomen, des stundt aber nyemandts wissentlich 
sei, nit schlafend, sonder seiner seelhail, auch die geschickligkhaitt 
seiner zeitlichen guetter des ordentlicher mugen erfunden werden : 
hierumb so wolt er ytzo, dieweil die vernunfft sein gemuet regiert, 
das alles vnd jedes nach seinem besten versten orden, richten vnd

könyvei (Szent Is tv án  Akadém ia Történelm i, Jog- és T ársadalom tudom ányi O sztá
lyának Felolvasásai I., 1.), Budapest, 1918. A k ap ita lis ta  szellem terjedésére m u ta t 
a jellemző k ité te l V árdai Is tv án  kalocsai bíboros-érsek levelében V árdai Miklós 
özvegyéhez (1468. júl. 16.). V árépítést sürget, m ár nem  a régi honvédelm i gondo
la tta l ,  hanem  «pro filiis e t eorundem  bonorum  conservacione». Gróf Zichy-család 
Okmánytára. 10. k. (Szerk. K äm m erer Ernő), 313. sz.

1 Házi i. m. II. 1. 101. i.
2 Szendrey János i. m. I II . O klevéltár, 82. sz.
3 Ortvay T ivadar: Temes várm egye és Tem esvár város tö rténe te . Pozsony, 

1896. IV. k. Oklevelek, 401. sz.
4 Iványi Béla: Eperjes város végrendeleti könyve 1474— 1513. B udapest, 

1909. (Kny. a Történeti Tár 1909. évf.-ból.) Az eperjesi polgárok végrendelkezési 
joga a X IV . sz. folyam án fejlődött ki.
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setzen».1 Az asszonyok külön végrendelkezhettek és rendesen elöljártak 
a kegyes adományokban. Ruhatáruk és ékszereik felsorolása, éppen 
úgy mint a férfiak vagyontárgyai, eszközei, a papok könyvei gazdag 
anyagot adnak a polgári művelődés rajzához.2

A végrendeletek egyik fontos pontja a jótékonykodás. Szegények 
részére pénzt, ebédköltséget, kórházban ágyat és fürdőt (padstube) 
alapítványoznak, pl. 1482. július 21-én Kempnei László özvegye, Borbála 
a soproni kórház szegényeinek «ain sellpad vnd nach dem pad essenn 
vnd trinkchen nach gewanheit desselben Spitals.»3 Gyakori a szegény 
leányok kiházasítására, nyomorgó diákok taníttatására vonatkozó ren
delkezés ; már a vallásos életformába tartozik a Sopronban létesült 
Nyomorgók céhére (ellendenczech) és a külföldi zarándokutakra (Aachen, 
Máriacell, Regensburg, Róma, Sanct Wolfgang, Santiago de Compostella) 
hagyományozás. A templomokról, kolostorokról, fraternitásokról szinte 
kivétel nélkül minden végrendelet bőséges adományokkal emlékezik 
meg. Természetesen a másvilági jutalom reménye nagy szerepet játszik 
itt, misék, imák mondassanak lelki üdvükért ; hiúság is közrejátszik, 
díszes legyen a temetésük. Schöttel Mihály 1510. július 18-án így ren
delkezik : «Item allen priester, alsuil der hie seyen, pfaffen vnd munichen, 
schaff ich yedem VI creutzer, das sy mich zu der gräbnus mit der pro
cess belajden vnd mir yeder ain mész lesz.»4 Máskor drága sírkővel akarja 
emlékezetét megörökíteni, pl. a nemes származású Sóvágó Vince 
(Schobago Vinze) 1509 szeptember 7-én : «Item mer schaff ich auff meyn 
begrebnüss eyn märbelstayn, daraüff man machen sol meyn wappen 
mytt meynem namen, darzw schaff ich XV lb. (libras).5 Ugyanakkor egy 
szegény diák pappá nevelésére 6 fontot adományoz. Igaz állítat és világi 
önérzet egybeolvad itt is, mint a kereskedésben munkakedv és haszon
vágy, egész magatartásukban a polgári erény és a kispolgári önzés.

Halász Gábor.

1 Házi, i. m. II. i. 345. 1.,
2 L. pl. a  könyvekről Házi u. o. 86. 1. Malczer K laus festő, 184— 185. 1. 

R asoris György, 199— 200. 1. P reirer György, 218 .1. Resch Jakab  stb . javadalm as 
papok  rendelkezését és főleg 179.1. W eitem  szárm azású Orbán, a  soproni plébánia- 
tem plom  papjának könyvgyűjtem ényét, am elyre m ár a szakirodalom  is felfigyelt. 
(  Fejérpataky: Egy soproni p ap  k önyv tá ra  1400-ból. Magyar könyvszemle, 1890., 
49— 52. 1.) L. még 266— 68, 1. M au tte r Miklós hagyatéki le ltá rá t, ahol a könyve
ken kívül teljes h áz ta rtá si kép is k ibontakozik  az érdekes felsorolásból.

3 Ortvay Tivadar nagy Pozsony-történetében  (II. 3. 117. 1.) hasonló ada tok  
hosszú sora az 1447— 1552. közti évekből. Szerinte a  fürdőpénznek vallási vonat- 
kozosa is v o l t ; engesztelő fürdők á lta l ak a rták  másvilági üdvösségüket előmoz
d ítan i.

4 Házi i. m. II . i . ,  317. 1.
6 H ázi i. m. I I .  i. ,  315. 1.

(F o ly tatjuk .)
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EGY MAGYAR HUMANISTA: VÁRADI PÉTER,

Árva vára.
Az itt töltött öt esztendőről szinte semmit sem tudunk. Ez a rab

ság lényeges cezúrát jelentett életében. Nem maga választotta Árva 
várának kényszerű remeteségét. Királyi önkény küldte ide, hogy her
metikusan elzárva a külvilágtól, a rábízott titokkal elkeseredésében 
vissza ne élhessen. A budai udvar zajos világából kiszakítva, vezető 
pozíciójának fényétől megrabolva egy eldugott, kietlen helyre zárták. 
Igazságának és ártatlanságának tudata csak még jobban kínozta és 
sértett büszkeségében minden eszközt megragadott, hogy magát 
tisztázza, és valami úton-módon kiszabaduljon. Elkeseredett kísérle
teket tett, így a pápának hagyma levével írt levelet. Küldöncét azon
ban a levéllel együtt elfogták, és amikor a király a levelet tűz fölé tartva 
elolvasta, megrémülve látta, hogy az érsek «az ő titkairól» ír. Termé
szetes, hogy ezentúl még jobban őrizték. Az évek meg múltak és Váradi 
Péternek bele kellett törődnie, hogy a börtönben sorvad el.1

A fogság keserves, de jó iskola volt. A Fortuna által fölkapott fiatal 
főpap, akinek eddig minden sikerült : harmincéves korában kalocsai 
érsek és a király első embere, főkancellár, harminchárom éves korában 
pedig már a bíbornoki kalap felé nyújtja ki kezét, — most kegyvesztett 
fogoly, aki minden hidat felégetett maga mögött és egyedül emészti 
magát, gondolkodva összetört életén.

Nehezen tűrte a fogságot, pedig — mint Bonfini írja — «honestissime» 
bántak vele. Későbben a pápának írt levelében mégis úgy emlékezik 
meg róla, hogy «a halál és a pokol torkából» szabadult meg.1 2

Ha összehasonlítjuk a fogság előtti és a fogság utáni Váradi Pétert, 
szembetűnő a változás. A fogságban eltöltött hat esztendő alatt előnyös 
fejlődésen ment keresztül. Korábban sem hiányzott ugyan belőle az 
egészséges természetes alap, a «dexteritas animi», a töretlen jellemesség, 
egyeneslelkűség, magyar becsületérzés és szókimondás : Vitéz János 
iskolájából került ki, annak volt lelki «alterego»-ja, s «a’ tanti viri edu
catione non degeneravit». Azonban a fogság sok lelki szenvedése és

1 Á rva váráró l ld. K ubinyi M iklós:  Á rva vára. B udapest 1872. E lfogott 
leveléről Fvaknói i. n. 508—509. 1.

2 A pápához í r t  1490 szeptem ber 7-i keltezésű  levele. E redetije  a  velencei 
könyvtárban . Idézi F rakná i: M agyarország egyházi és po litikai összeköttetései 
a  róm ai szent-székkel a  konstanczi zs in a ttó l a m ohácsi vészig. B udapest 1902. 
I I .  266. 1.
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gyötrő magánya legyalulta a vadhajtásokat, amelyek pálya- és vetély- 
társánál, a hasonló tehetséggel és ambícióval megáldott Bakócz Tamás
ban félelmetesre nőttek. Váradiból kivész az imperátori magatartás; 
amelyet Mátyás szuggesztív egyénisége nyomott egész környezetére, 
azonban uralkodói hatalmi pozíció híján éppen a királlyal hozta össze
ütközésbe az epigonokat. A javadalmakat halmozó, hatalmaskodó 
Váradi Pétert, aki ellen «ob horrescentiam» fellebbezni sem mernek; s 
akinek a minden mértéket meghaladó döiyfe miatt a kortársak «insanus» 
melléknevet adnak, elmossa az idő s helyébe lehiggadt, bölcs, nemes 
gondolkodású főpap lép. «Lelkünket szoktassuk mérsékletre és szerény
ségre, — írja egyik levelében — ki-ki elégedjék meg a magáéval, nehogy, 
míg a máséra áhítozik, a magáét is elveszítse.» Az elvilágiasodott diplo
matából híveiért élő, a lelki élet felé forduló főpap lesz. Gondolkodása, 
életszemlélete kitisztult, vallásossága elmélyült. Sok vívódása okoz
hatta, hogy szeme mindinkább Istent keresi, s Őt választja cselekedeti- 
hek egyetlen irányítójául.1

Humanista kapcsolatai az udvar pezsgő életétől távol megszakadtak 
ugyan, humanizmusában mégsem állott be szakadás. Mint egykor Vitéz 
János, aki fogsága idején sem hagyott fel az önműveléssel és magányát 
kódexeinek tanulmányozásával és emendálásával édesítette meg, úgy 
Váradi Péter is ebben lelte egyetlen örömét. «A szerencsétlenség egyetlen 
enyhítőjéhez, a stúdiumokhoz menekülve, ezalatt az idő alatt a tudo
mányokban (litterae) különösen nagy jártasságra tettél szert» — írja 
hozzá Beroaldo. Ez a mély, hitével békében megférő humanizmusa 
csak gazdagodik benne. Végigkíséri egész életét és mintegy bele fonódva 
keresztény világnézetébe, annak integráns része lesz.2

Míg az érsek reményét vesztve fogságban sínylődött, rokonsága, 
valamint a pápa mindent megtett, kiszabadulása érdekében. Azonban 
hiába, mert minden kísérlet meghiúsult a király hajthatatlanságán. 
Váradi testvére, Pál, oly hevességgel követelte bátyja igazát, hogy Máté
val együtt maga is kegyvesztett lett. VIII. Ince pápa i486 március 
6-án nagy levéllel igyekezett közbenjárni. Mégis az érsek ügye csak 
akkor kezdett elindulni a javulás útján, amikor azt az ezzel külön is 
megbízott pápai követ, Pecchinoli Angelo, vette a kezébe. A nuntius 
1489 elején érkezett meg a Bécsben székelő Mátyás udvarába. Mátyás 
kezdetben hajthatatlannak mutatkozott ugyan, a követ azonban ügyes 
diplomáciával nem hagyta ennyiben a dolgot. Mátyást ravasz érve
léssel sarokba szorította és elérte, hogy az érseket Árva várából 
Visegrádra szállították. Sőt még arra is rávette a királyt, hogy ígéretet

1 Vitéz lelki alteregója V áradi ; ld. Kardos: M átyás k irály  és a hum anizm us. 
84. 1. Bonfini i. h. M átyás k iiá ly  egyéniségének ha tása  környezetére, Kardos: 
R eneszánsz királyfiak neveltetése. 21— 22. 1. V áradi kím életlenségére ld. Csánki 
i. m. 411. 1., Idézett levele Ep. 99. p. 190. — Lásd Tuberónál Schw andtner, I I .  
p. 128— 129.

a Vitéz 1458. évi esztergom i fogsága idején em endálta Nagy Szent Leo homi- 
liá it ta rta lm a zó  kódexét (Fraknói: Vitéz János könyvtára . M agyar K önyv
szemle 1878. 85. I. — Beroaldo ajánlólevele az A puleius-kom m entár élén ; leg
ú jabb  k iadása  Veress: Olasz egyetem eken já r t  m agyarországi tanu lók  . . . 441. 1.
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tegyen a vádirat összeállíttatására és a per letárgyaltatására, bár jól 
tudta, hogy ez aligha történhet meg. Előfordulhatott volna ugyanis, 
hogy az eljárás a királyra nem a legelőnyösebben üt ki, hiszen Váradi 
Péter semmiféle bűntényt vagy komolyabb kihágást sem követtet el. 
Igazolja ezt az is, hogy sem főkancellári címét, sem pedig kalocsai érsek
ségét el nem veszítette.1

A pápai követ — mint 1489 június elsejei jelentésében írja — az 
érsek elé ment és Visegrádra vezette. Találkozásukkor a fogoly főpap 
könnyekben tört ki és a pápa atyai jóságát áldotta. Testi egészsége 
látszólag töretlen maradt, és akik régebben ismerték, azt állítják, hogy 
nem változott semmit «preter ventrem grandiorem». Az igazság mégis 
az, hogy fogságában súlyos betegségeket szerzett, amelyek hamarosan 
véget vetettek életének. De lelkét a fogság nem törte meg, csak meg
edzette. A követ rábeszélésére mégis elállott attól a szándékától, hogy 
Mátyással a bíróság előtt találkozzék.1 2

Esztergomban is fogolyként kezelték, de már jobban ment sora. 
És a királynak valóban nem volt komoly szándéka, hogy ellene meg
indítsa a pert. Ügy is nyilatkozott, hogy szabadon bocsátja és vissza
engedi egyházmegyéjébe. Sőt olyan célzásokat tett, hogy titkos tervei 
vannak vele, Korvin János királlyá választása körül nagy szerep várna 
rá ; tervéhez éppen Váradi szolgálatait szándékozik igénybe venni.

Szomorú esemény nyitotta meg börtönének ajtaját. 1490 április 
6-án meghalt Mátyás király. Egy nappal azután, hogy a nagy királyi 
halottat vivő hajó Visegrád alatt elúszott, az érsek levelet intézett Kor
vin Jánoshoz, «a magyarok és csehek hercegéhez, és az atyai trón örö
köséhez», melyben ezt írja : «Fenséges herceg, tégy velem jót, hogy Isten 
veled is jót tegyen. Ami jót velem cselekszel, abból inkább neked lesz 
hasznod, mint nekem.» Kemény, öntudatos hang, ismeri a maga ere
jét, tudja, hogy sokat tehet Korvin János érdekében. Maga Korvin 
számított is erre.

És éppen Váradi személye robbantotta ki az összeütközést Korvin 
titkos ellenfeleivel. Filipecz János, Bakócz Tamás, Nagylucsei Orbán 
és a királyné ellene voltak ; mellette álltak a Geréb testvérek és a pápai 
követ. Ez kiközösítéssel fenyegetődzve követelte az érsek szabadon- 
bocsátását. Május 8-án Korvin János Budára hozatta, május 20-án 
pedig szabadon bocsátotta.3

Bács.
Kiszabadulása után Váradi Péter újra a politika zűrzavarába veti 

magát. Hűségesen kitart Korvin János mellett s ebben Mátyás néhány

1 P ál közbenjárásáról Teleki X II . 426. 1. A pápai levél Theiner I I .  p. 509. 
A pápai követ k iszabad ítási akciójáról összefoglalóan Fraknói: V á ra d i. . . 730— 
731- k

2 A követ jelentése Theiner I I . p. 525. V áradi leveleiben állandó fejfájást 
em leget és tüde je  m ia tt panaszkodik. Ep. 66. p. 130. ; 67. p. 132. ; 90. p. 175.

* Ep. 18. p. 45. Fraknói: I I . U lászló k irá lyválasztása . Századok 1885. 19. 1. 
Schönherr i. m. 120— 121.1. Szabadonbocsátásáról F raknói: V árad i . . . 730— 731.1. 
M. D. E. IV. p. 187. és 202.
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hűséges emberén kívül csak a vármegyei nemesség követi. Mindent meg
tesz, hogy a veszni induló ügyön segítsen. Ernuszt Zsigmond pécsi 
püspököt, Újlaki Lörincet és a velük jött délvidéki urakat sikerül meg
nyernie. Közben a királyné bíbornoksággal kecsegteti, ha pártjára áll. 
Váradinál azonban ilyen eszközökkel nem lehetett célt érni.

Mégis minden erőfeszítése hiábavaló volt. A békés megegyezés 
lehetetlennek látszott és Korvin János hívei fegyverükre akarták a 
döntést bízni. Az érsek ennek ellene volt, mert az ország békéjét még 
Korvin koronájánál is többre becsülte. Ezért június 20-a körül, mikor 
már látta, hogy az összetűzés elkerülhetetlen, elhagyta Budát.1

Az összecsapás meg is történt. Báthori István és Kinizsi Pál Csont
hegynél utolérték a párthíveivel dél felé húzódó Korvint és véres harc
ban legyőzték. Párthíveit, köztük Váradit és annak testvérét, Mátét, 
száműzték. Korvin János azonban kiegyezett Ulászlóval és ekkor 
ezeket a rendeleteket visszavonták.

Váradi Péter most is nehezen hajtotta meg fejét. Nem jelent meg 
a királykoronázáson sem, pedig neki kellett volna Ulászló fejére tennie 
a koronát. Később mégis megtörtént a kibékülés, valószínűleg a szent- 
mihályi gyűlésen. S hogy Váradi letette a hűségesküt, Ulászlónak hűsé
ges alattvalója, sőt kedvelt je lett.1 2

Most már végleg hátat fordít a politikának, mert «a késő bánat meg
tanított, hogy mennyire kockázatos tört hajón a viharos Eurippusra 
kimerészkedni.»3 Csak országgyűlések, alkalmával megy fel Budára, 
vagy ha a király tanácsát külön is ki akarja kérni valamiben. Különben 
teljesen visszavonul egyházmegyéjének székhelyére, Bácsra, ahol fő
pásztori hivatásának és humanista tanulmányainak él.

Egyházmegyéjében sok tennivaló vár reá. Főkancellár korában 
ugyan nem sokat törődött főpapi hivatásával, vicariusainak működését 
mégis szemmel tarthatta. Fogsága idején azonban gazda s pásztor híján 
minden romlásnak indult. A zavaros helyzetet hatalmaskodó szomszédai 
is felhasználták : betörésekkel és erőszakos foglalásokkal pusztították 
az érsekség javait.

Váradi az érsekség jogaiból egy tapodtat sem engedett. Szent Pál 
egyházáról neki kell majdan számot adnia, s lelkiismerete szavára hall
gatva nem engedheti, hogy annak javaiból bármit is bitorolhasson 
valaki. Legérzékenyebben a péterváradi apátság elvesztése sújtotta. 
Ezt ugyanis fogsága idején Mátyás odaadta Rodrigo Borgia bíbor- 
noknak. De Váradi ebben nem nyugodott meg, és volt bátorsága ahhoz, 
hogy az apátságot még a nagyhatalmú bíbornok-kancellártól is vissza
követelje. Széleskörű ismeretségét és római összeköttetéseit felhasz

1 V áradi visszavonulásáról Fraknói: V á r a d i . . .  732. 1., 1. és 2. je g y ze t; 
Schönherr i. m. 141. 1. K orvin páith íve irő l Schönherr i. m. 130. 1. ; B onfin i:  Dec. 
VI. Lib. 9. ; M. D. E. IV. p. 185. és 222. B eatiix  a já n la ta  M. D. E . IV. p. 222.

2 A koronázáson nem jelent meg, ld. B onfin i i. h . ; M. D. E . IV. p. 244. 
K ibéküléséről Márton i. m. 39. 1. A választási esem ényeket összefoglalja Fraknói: 
A H unyad iak  és a Jagellók koia. A M agyar Nem zet Története IV. B udapest 
1896. 333— 346- h

3 Ep. 20. p. 49.
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nálva mindent megtett jogai elismertetéséhez. Megbizottakat küld a 
Szentszékhez, közöttük Rómában már járatos öccsét.

Fáradozásai közben furcsa helyzetbe kerül. Követe, akit VIII. Ince 
pápához küldött, már csak az új pápa előtt adhatta elő panaszát, és az 
új pápa nem volt más, mint Rodrigo Borgia, aki VI. Sándor néven 
került a pápai trónra. Váradi azonban most sem adta fel a harcot és 
jogait a király segítségével igyekszik érvényesíteni. Ez végre sikerül is ; 
1496-ban ugyanis kiegyeznek VI. Sándorral.1

Az országban dúló pártviszályok, intrikák, hatalmaskodások a 
beteges, csalódott, érzékenylelkű főpapból elkeseredést és utálatot vál
tanak ki. «Minél jobban megfontoljuk a jelen idő állapotát és romlott 
helyzetét, — írja 1491-ben — annál inkább feljajdulunk, mert a könyö
rületes Isten haragját hívtuk le nyomorult országunkra bűneinkkel. 
Az emberek leikéből kiveszett az isteni kegyelem és a keresztény szeretet. 
És mindenütt az ördögnek, minden gonoszság szerzőjének ösztönzésére 
csupán a széthúzás, a veszekedés, a gyűlölet tombol és uralkodik. Az 
egész mai helyzetet mivel is tudnók könnyebben jellemezni, mint Luca
nus szavaival: Omnia vulnus! Csak sóhajtozni lehet és kiáltani, amint 
egy másik költő kiáltott : Imus, imus praecipites!»1 2

Tülekedni, marakodni semmi kedve sincs. Körülményei mégis 
olykor akarata ellenére belezavarják. Mit tehetne hát a nemesen gon
dolkodó érzékeny lélek? A valóság csúf államába más államot, leikéből 
sarjadt, vágyaiból életre hívott új országot épít. A «procellosus Eurip- 
pus»közepén szigetet teremt, ahol a Pax és Quies élnek, Fides és Scientia 
békén megférnek, s a Theologia a Múzsákkal karöltve sétál.3

Erre Bács a legalkalmasabb, ahová egyházmegyéje székhelyét tette. 
Szeme előtt gyerekkorának Váradja lebegett, hol az országos ügyekben 
elfáradt Vitéz János megpihent. De kitörölhetetlenül élt Váradi lelké
ben Mátyás humanista Budájának emléke is. Ennek a kicsinyített 
mását akarta itt megvalósítani. Mintakép gyanánt ott állott barátjának, 
Báthori Miklósnak váci Tusculánuma. Maga Báthori is bíztatta erre, 
s mikor meglátogatta, nem volt megelégedve a bácsi környezettel. 
Nem csoda. Nem törődött azelőtt a bácsi várral senki. Köröskörül 
mocsarak húzódtak s a Masztongában békák brekegése zavarta az esti 
nyugalmat.

Az érsek átépítteti a várat, a mocsarakat csatornával a Dunába 
vezeti, majd pedig a csatornát a Masztonga-patakkal összekötve a várat 
egészen körülfogja vízzel. Munkájának befejeztével 1497-ben azt írja 
Báthorinak, hogy most kellene Bácsot látnia ; Xerxes módjára hatal
mába hajtotta a Dunát és most minden oly szép, tiszta, még a víz is,

1 Sok b a ja  vo lt K ishorváti Jánossal és Bánfi Lőrinccel is. De Geréb Péter, 
Izdénczi Benedek, L ába tlan  G yörgy,R áskai Balázs, sőt Ú jlak i Lőrinc is sok gon
do t okozott neki. Ezekről részletesen Fraknói i. m. 825— 830. 1. és V áradi leve
lezése. — Rodrigo Borgia és a pétervárad i apá tság  u. o. 734— 749. 1. és Fraknói: 
M agyarország egyházi és po litikai összeköttetései . . . 265— 273. 1.

2 Ep. 122. p. 234.
3 H um an ista  kis országáról Kardos i. m. 18. 1.
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amelyben halak úszkálnak, «ha a gyöngéd Narcissus élne, magát meg
láthatná benne és gyönyörködhetne magában.»1

Ahol a gyengéd Narcissust idézik, ott a Múzsáknak is szívesen ad
nak lakhelyet. Ezek fátyolt borítanak a rút jelenre és egy szebb világba 
lendítik át a békés humanistát. Elkísérik a lakomázóterembe, de igaz 
otthonuk mégis csak a bibliotheca. Az érsek — mint Beroaldo értesít — 
ebédnél és vacsoránál művelt asztaltársaival folytat beszélgetést, és 
ezek beszédje szolgál legédesebb csemegéjéül. Ezek az asztaltársak a 
bácsi káptalan kanonokjai közül kerültek ki. Hiszen volt köztük kül
földön végzett is, így Garai Bereck doctor, meg az olasz Leontius, Mátyás 
egykori diplomatája, akit Váradi a neki tett szolgálatai fejében ültetett 
a bácsi kanonoki stallumba. Asztaltársaságát itt megforduló barátai 
egészítették ki, köztük Angelus, VI. Sándor péterváradi helynöke, akivel 
szellemes levelezést is folytatott.1 2

Ugyancsak Beroaldo említi a «tudományok minden nemét felölelő 
könyvekkel igen gazdagon ellátott» könyvtárát is. A bácsi könyvtár 
alapjait elődje, a bibliofil Handó György vetette meg, akinek már pécsi 
prépost korában olyan szép gyűjteménye volt, hogy azt a híres firenzei 
könyvárus, Vespasiano Bisticci is érdemesnek tartja kiemelni. Ezt a 
könyvtárat a nemkülönben bibliofil hajlamú utód még tovább fej
lesztette.3

Az idő mostohasága miatt Váradi könyvei közül csak három maradt 
fenn. Ezek közül az egyik, Szent Jeromos leveleinek Rómában nyom
tatott kétkötetes gyűjteménye, talán sohasem jutott el Bácsra. Az első 
kötet i i .  lapján ugyanis az érsek címere fölött bíbornoki kalap van 
festve, ami arra enged következtetni, hogy egyik barátja még akkor 
akarta meglepni vele, mikor bíborossága várható volt, vagyis fogsága 
előtt. A bíbornoksággal együtt ez a könyv is Itáliában maradt. Másik 
könyve, melyet Bolognában őriznek, Nissai Szent Gergelynek De vita 
Moysi című művét tartalmazza, Giorgio Trebizondo fordításában és elő
szavával. Harmadikul vehetjük, bár liturgikus célra készült, az 1498-ban 
Velencében nyomtatott Esztergomi Missale-t. Ezenkívül bizonyosan 
megvolt még könyvtárában Janus Pannonius epigrammáinak általa

1 Ep. 36. p. 76—77. A bácsi várró l és a csatornázásró l ld. Henszlemann Im re:  
Bácsi ásatások. Archaelogiai É rtesítő  I I I .  308., IV. 2., V II. 7 8 .1. és még — A bácsi 
vár. B udapesti É pítészeti Szemle. X I. (1902.) 155. 1. — A középkori Bácsról ld. 
Csánki Dezső: M agyarország tö rténelm i fö ldrajza a  H unyadiak  korában. B uda
p es t II. 136. 1.

2 Beroaldo közlését ld. Veress 442. 1. A bácsi káp ta lan  tag ja iró l W inkler P ál:  
A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan  tö rténete  a lap ításá tó l 1935-ig. Kalocsa 1935. 
28— 29. és 45—48. 1. A bácsi káp ta lan  nagy és gazdag volt, úgyannyira, hogy 
1498. évi XX . tö rvénycikk értelm ében 500 lovaskatonát ta r to z o tt k iá llítan i 
(Érdújhelyi i. m. 150. 1.).

3 Beroaldo a  könyvtárró l u. o. 444. 1. H andó G yörgy könyv táráró l Pulszky  
i. m. B udapesti Szemle 1873. 288— 289. 1. H ogy valóban volt bibliotheca B ácsott, 
a z t V áradi u tód jának , a nem  sokkal később m eghalt Geréb Lászlónak végrendelete 
is igazolja. Ebben valam ennyi könyvét a bácsi könyv tárra  hagyja. (Oxsz. L evéltár 
Dl. 30959.). Lásd még Tím ár K álm án: A kalocsai főszékesegyház régi könyvtára . 
Religio 1909. 680— 681. 1. és W inkler P ál: A kalocsai érseki kasté ly  és főszékes
egyházi könyv tá r tö rténete . Kalocsa 1932. (Á rpád-könyvek 43.) 32. 1.
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összegyűjtött kötete, amelyet, midőn elveszett, Keszthölczi Mihály 
példányáról újra lemásoltatott ; valamint Beroaldo neki ajánlott Apu
le ius-kommentárja. Hasonlóképpen Ficino 1484-ig küldött művei is, 
ha ugyan ezek a Janus-gyüjtemény sorsára nem jutottak.1

Ez a néhány könyv csak töredéke annak a fényes könyvtárnak, 
melyet a bolognai humanista emleget. Ezért azt szeretnök megálla
pítani, hogy Váradi mit és milyen körből olvasott. így fény derülne 
szellemi érdeklődésére s ezáltal esetleg könyvtárának összetételére is. 
A koronatanú ebben is Berealdo : «Tu austeriorem spiritualis doctrinae 
disciplinam misces lenioribus secularis sapientiae condimentis.»1 2

Tehát itt is az egyházi humanista tipikus magatartásával találkozunk. 
Műveltsége két lényeges elemből tevődik össze : a szorosabban vett 
egyházi és a klasszikus műveltségből. Ebben a humanizmusban a két 
annyira eltérő műveltségi elem teljesen egybefonódik, kibékül egymással, 
és ketten tesznek ki egy egészet.

A humanisták jelentős számban papok, így ezek műveltsége hiva
tásuknál és az akkori iskolák szelleménél fogva természetszerűleg egy- 
házias. Ám ez a műveltség meglehetősen felületes ; mélyebb theológiai 
képzettséggel igen kevesen rendelkeznek. Váradi Péter ezen kevesek 
közé tartozott. Érdeklődése a ferences theologiai iskola erős hatását 
mutatja. Erre vall mélyen átélt teocentrizmusa, mely leveleinek mély 
érzésű hívő lelket eláruló alaptónusát megadja. A nagy bukás, fogsága 
szenvedései, valamint a II. Ulászló alatti bizonytalan, tekintélyromboló 
viszonyok az igazi, egyedül biztos alaphoz vezették el.

Mindig és mindenben Isten a végső fórum. Egyháza jogait azért 
védelmezi, mert Istennek tartozik erről számadással. Az erőszakoskodó 
Újlaki Lőrinchez is ez a végső argumentuma : «Ha a földi fejedelmektől 
nem fél, rettegjen a királyok királyától, aki a szegények panaszát nem 
hagyja megtorlás nélkül.» A boszniai püspök helynökének írja, hogy 
a káptalan tagjai — akiknek prépostja megszökött — hivatásbeli köteles
ségüket végezzék el lelkiismeretesen, «mert az Isten szemét, aki a rejtek- 
ben is lát, ki nem kerülhetik.» A pécsi ferences klastrom custosának is 
lelkére köti, hogy gondot viseljen a reábízottakra, mert «amint tudod, 
nem csupán embernek : elöljáródnak, hanem Istennek és Szent Ferenc
nek is számot kell adnod azok sorsáról.»3

Ide tartozik még Szűz Mária iránti kivételes tisztelete. Ezt még 
Váradról hozta magával. Vitéz Jánosnak is Szűz Mária és Szent László 
voltak a patronusai. Váradi misekönyvének is jellemzője, hogy három 
Mária-mise van még a könyvhöz kötött hártyalevelekre leírva. Ezek

1 V áradi P éter könyvtáráró l H offm ann Edith: V áradi P éter kalocsai érsek 
könyv tá rának  m aradványai. M agyar Bibliofil Szemle 1925. 215— 218. 1. U. a. : 
Les restes de la  Bibliothéque de P ierre V áradi, archevéque de Kalocsa. La Biblio- 
filia 1926. p. 115— 119. U. a. : Régi m agyar bibliofilek. 131— 135. 1.

2 Veress, 441. 1.
3 A ferences theologia erős theocentrizm usáról Schütz A n ta l:  T itkok  tudom á

nya. B udapest 1940. A klasszikus ferences h ittudom ány. 275.1.—Az Ú jlaki Lőiinc- 
hez ír t  levél Ep. 87. p. 167. A boszniai püspök helynökének Ep. 44. p. 91—-92. A 
pécsi custosnak Ep. 71. p. 138.
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közül különösen egy tarthat figyelemre számot: ugyanis míg a mise
könyv nyomtatott részében december 8-ánál csupán a Szűz fogantatását 
ünnepük, addig itt a leírott misék között a Boldogságos Szűz szeplőtelen 
fogantatásának miséjét találjuk, amelyet nem sokkal előbb hagyott 
jóvá IV. Sixtusi Magyar liturgiatörténeti szempontból fontos adat, 
mert ezt a misét itt, Váradi misekönyvében, találjuk meg először.1

Ez is a ferences theologia hatására mutat. A szeplőtelen fogantatás 
dogmatizálásában ugyanis a ferenceseknek nagy érdemeik voltak és ez 
a tan mintegy a rendszerükből folyik.1 2 Az Egyház csak a múlt század 
közepén emelte dogmává, addig az egyes theologiai iskolák szabadon 
nyilváníthatták véleményüket róla. A XV. század hetvenes éveiben 
magasra csapott fel a harc. Két theologiai iskola nézett farkas
szemet. A dominikánusok ellene, a ferencesek mellette törtek ládzsát. 
Egész irodalom keletkezett körülötte. Magyarországon is megtaláljuk 
ennek a nyomát. Magyarországi Mihály pálos Mátyás király előtt vitat
kozott az Immaculata Conceptióról egy más rendbeli szerzetessel, aki 
dominikánus lehetett. A ferences IV. Sixtus pápa 1476. és 1483. évi 
constitutióiban mellette foglalt állást és egyben a szeplőtelen foganta
tásról való misét és officiumot is megerősítette.3

A pápa határozatainak visszhangja fellelhető a magyar ferences 
irodalomban is, így Temesvári Pelbártnál,4 a mise pedig Váradi mise
könyvében. Ezért keressük azokat a szálakat, amelyek őt a ferencesek
hez fűzték.

Három szerzetes renddel állott kapcsolatban Váradi: a pálosokkal, 
a karthauziakkal és a ferencesekkel. Mind a három a megújuló, mélyebb 
lelkiéletet képviselte. A ferencesek két ágra oszlottak : obszerván- 
sokra és konventuálisokra. Népszerűbb volt az előbbi, a szigorított ág, 
amelybe a másikat is bele akarták olvasztani. Váradi az utóbbit párt
fogolta. Hogy melléjük állt, az valószínűleg a bácsi marianus (konven- 
tuális) kolostornak köszönhető.

Ennek a kolostornak már tradíciója volt. Innen került ki Igali 
Fábián, aki a konventuáüsok reformját megindította. Mikor a kon- 
ventuálisok 1490-ben a tudós Segösdi Lukácsot választották provinciá
lisukká, ez mind a reform végrehajtása, mind pedig rendjének ellensé-

1 V áradi Szűz M ária-kultuszárajj Ep. 96. p. 185— 186. M isekönyvéről ld  
M agyar Könyvszemle 1886. V áradi P éter kalocsai érsek ism eretlen Missaléja 
1498-ból. 340. 1. és Fraknói: V áradi P éter kalocsai érsek m isekönyve. M agyar 
K önyvszem le 1887. 1—7. 1., valam in t u. o. 1889. É rdekes XV. századbeli könyv
bejegyzés egy 1498-i esztergom i M issaléban. 357. 1. — Harsányt A ndrás: A do
m onkosrend M agyarországon a reform áció elő tt. Debrecen 1938. 279—280. 1.

2 Schütz: i. m 260—-267. 1.
8 Az egész v itáró l és a ferencesek állásfoglalásáról F r. de Sessevalle: H isto iie  

générale de l ’Ordre de Saint Francois. I. Le Moyen-Age 1209— 1517. P aris  1935. ; 
Roskovány, A ugustinus: B eata Virgo M aria in  suo conceptu Im m aculata ex m onu
m entis om nium  seculorum dem onstrata . I. B udapestin i 1873. ; P. Pauw els: Les 
Franciscaines e l ’Immaculée Conception. M alines 1904. — M agyarországi M ihály 
v itá já ró l Gábriel A sztrik:  M agyar d iákok és tan áro k  a  középkori P áiizsban. 
B udapest é. n. 26. 1.

4 Szilády Á ron: Tem esvári P elbárt élete és m unkái. B udapest 1880. 9. 1.
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geitöl való megoltalmazása végett Váradit kérte védőjüknek a pápátok 
A pápa meg is bízta ezzel a kalocsai érseket.

Ettől kezdve Váradi mindenben segítségükre van. Új kolostorokba 
telepíti be őket és vigyáz a rend jóhírére. 1494-ben ismét kiújult a viszály 
a két ág között ; ekkor a konventuálisok pátrónusa, Váradi és az ob- 
szervánsok védnöke, Bakócz Tamás, összehívta a rendek legkiválóbb 
tagjait. A konventuálisok részéről Segösdi Lukács, az obszervánsokéról 
pedig — többek között — Laskai Osvát és Pelbárt esztergomi guardián 
(minden bizonnyal Temesvári!) jelent meg. Ezen a tanácskozáson sike
rült közöttük a békét helyreállítani. Tehát a humanista Váradinak is 
része volt azokban a reformokban, amelyek közvetve elősegítették a 
magyarnyelvű kolostori irodalom kialakulását.1

A művelt Segösdi Lukáccsal levelezésben állott. Egyik levele 
különösen rámutat a közte és a franciskánusok között fennálló szellemi 
kapcsolatra. «Ámbár nem hiányoznak, — írja — sőt sokan vannak 
azok az obszerváns testvérek, akiket egyházunkban való prédikálásra 
rendjük elöljárója melegen ajánl, mi, akik a ti rendetekhez különösképpen 
ragaszkodunk és mindig ennek tekintélyét kívánjuk gyarapítani, mégis 
úgy határoztunk, ha Atyaságodnak is tetszik, hogy György testvér 
theologiai doctor szolgálataival fogunk élni, aki, mint mondják, jelenleg 
a ti győri konventetekben tartózkodik.» Kéri, küldené el minél előbb 
hozzá, hogy a nagybőjti napokban «frui illius conversatione, et studio 
possimus, et aliquem fructum ex illius industria, et sollicitudine in Ecclesia 
Dei reportare.»2

Váradinak az Egyházról vallott misztikus felfogása is a ferences 
theologiai iskolára utal. Ernuszt Zsigmond pécsi püspök egyik familiárisá
nak írja, mikor a püspököt elfogták : «Igen kedves fiam, az egész föld
kerekségen egy a Krisztus vérén megváltott egyetemes Egyház, amely
nek tagjai mind a mi egyházaink, mind a te urad gondjára bízott egy
házak : tehát bárhol és bármelyik tagjában bántják magát Istennek 
Egyházát, minden igaz keresztény, nemcsak az egyháziak, hanem a laiku
sok is, szívből együttérezni tartoznak . . . mindenekelőtt kérni kell Istent, 
hogy szánja meg az ő jegyesét, az Egyházat.»3

1 K apcso la tai a pálosokkal Sörös i. m. 148 .1. ; Tóth-Szabó P ál:  M agyarország 
a XV. század végén a pápai supplicatiók  v ilágánál. Századok 1903. 152— 153. 1. 
A karth au z iak k a l Ep. 125 és Dedek Crescens L a jos: A k arth au z iak  M agyarország
ban. B udapest 1889. 188. 1. — A bácsi ferences ko lostorró l Karácsonyi János:  
Szt. Ferenc rendjének tö rtén e te  M agyarországon 1711-ig. B udapest 1923. I. 144. 1. 
V áradi a  pa trónusuk , Id. u. o. 7 3 .1. és Ep. 31. Új kolostorba vezeti be őket : Tóth- 
Szabó i. m. 334. 1. Tem esvári P e lbárt valóban ta rtó zk o d o tt Esztergom ban, ld. 
Szilády i. m. 13— 14. 1. L askair ól Horv át R ichárd: L askai O svát. B udapest 1932. 
8. 1. A szerzetesi reform ok és a kolostori irodalom  összefüggéséről Horváth János: 
A m agyar irodalm i m űveltség kezdetei. (A M agyar Szemle K önyvei IV.) B uda
pest 1931. 115— 124 1.

2 Ep. 68. p. 132— 133.
3 Ep. 99. p. 190 : «Una est fili carissim e, in to to  orbe te rrarum , Christi san

guine redem pta universalis Ecclesia, cu jus m em bra sun t et Ecclesiae nostrae, e t 
Ecclesiae Domini tu i curae com m issae : ubicunque ig itu r, e t in quibuscunque 
m em bris ipsa Ecclesia Dei laceretur, omnes non solum Ecclesiastici, sed et L a id , 
veri C hristiani ex corde debent condolere . . . 01 andus ante om nia Deus, u t Ecclesiae 
sponsae suae m isereatur.»
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Az idézet első fele Szent Pál híres textusára épül (I. Cor. XII, 
26—27) ; ebből fejlődött ki a «Corpus Christi mysticum» tana, amely 
szerint az Egyház Krisztus misztikus teste, Ö a fej, az Egyházhoz tarto
zók pedig a tagok. A theologiai nyelv szempontjából Váradi nem fejezi 
ki magát szabatosan és nem fejti ki, — de nem is akarja — hogy az Egy
házon esett minden sérelem annak fejét, magát Krisztust éri, de egyúttal 
kihat a «test» valamennyi tagjára s ezért kell a tagoknak együttérezniök. 
Az idézet második felében sem helytálló az a kifejezés, hogy az Egyház 
Isten jegyese. A már Szent Ágostonnál megtalálható misztikus felfogás 
szerint az Egyház Krisztus jegyese, sponsa Christi, aki azt vérével vál
totta meg.1

Theologiai jártassága alapos; ez nyilvánul meg 1496. évi pásztor
levelében is. Ebben azt az «a sanctis patribus» rendelt egyházi szokást 
fejti ki, hogy minden hívő évenként legalább egyszer meggyónjon és 
az Eucharistia szentségtörő vételétől óv. Itt is tanújelét adja a misztika 
iránti érdeklődésének : «.. .  miként néhány igen vallásos és Isten előtt 
kedvelt személy által kinyilatkoztatván tudjuk : a három legsúlyosabb 
bűn között, amelyek miatt Isten bosszúálló keze most az egész keresz
tény Egyházat sújtja, ez az első és legfőbb bűn, tudniillik az Eucharistia 
méltatlan vétele. Ezért fenyegetnek a pestisek és háborúk, ezért bocsá
totta Isten a keresztényekre a széthúzás, belviszály és egyéb csapások 
minden nemét, e miatt adott már kezdettől fogva a töröknek hatalmat, 
hogy a Kereszténységet ily módon, (mint mindenki előtt ismeretes) 
összetörje.»1 2 Ebben is láthatjuk theocentrizmusát, amely az Istent vallja 
a történelmi események rugójának. Ez az Isten az Ószövetségi Szentírás 
Istene, aki bosszút áll a rajta elkövetett sérelmekért és a keresztényeket, 
mint egykor zsidó népét, a pogánnyal sújtja, ha letértek útjáról. Nem 
új felfogás ez, megvolt az egész középkoron át és tovább élt, mind 
a szerzetes népszónokok ajkán, mind a reformátorok szónoki kellék
tárában.3

Váradi vallásos műveltségéről adott képünk nem lenne teljes, ha 
ki nem térnénk arra, hogy olvasta-e a Szentírástjés ez milyen mértékben 
nyilvánul meg leveleiben. Kimondott szentírási utalással csak tíz helyen 
találkozunk, azonban egész levelezésének hangja, szelleme mögött ott 
érezni a bibliai jártasságot. Az említett helyek közül öt az Ószövetség, 
öt pedig az Újszövetség szentkönyveiből vett idézet.4 Nem lehet vélet

1 A ferences theologia m isztikus felfogása az Egyházról Schütz i. m. 271. 1. 
A Corpus Christi m ysticum  tanáró l ld. Mersch, Émile, S. J . : Le Corps M ystique 
du Chxist. Deuxiéme édition revue e t augm entée. P aris  1936. I— II . ; F. Prat, 
S. J . : La theologie de Saint Paul. V ingt-deuxiém e edition. P aris  1937. H- P- 
387—388. ; Wikenhauser, A lfred: Die K irche als der M ystische Leib C hristi 
nach dem Paulus. Zweite Auflage. M ünster in W estfalien 1940. — A «sponsa 
Christi» kifejezésről Mersch i. m. I. p. 155— 156., II. p. 101. sequ. et passim .

2 Ep. 51. p. 103. Az O ltáriszentség e korbeli tisz te le té iő l Pásztor Lajos: A m a
gyarság  vallásos élete a Jagellók korában. B udapest 1940. 24— 27. 1.

3 Túróczi-Trostler József: az országokban való sok rom lásnak okairól. — 
F orrástanu lm ány  M agyari Is tv án  könyvéről. M inerva 1930. (IX .) 237. 1.

4 Ep. 94. p. 180— 181. «Recordam ur quippe hoc stud io  affectu» in tonálással 
a  K irályok első, és Mózes negyedik könyvéből hoz fel példákat hum anista  m ódra
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len, hogy leggyakrabban egyházának patrónusát, a humanistáktól is 
annyira kedvelt Szent Pált, a «Doctor gentium»-ot idézi.

Jellemének egyenességét és következetességét ismerve szinte termé
szetesnek vesszük, hogy ez a vallásos érdeklődés lelki szükségletből 
fakadt. Az üdvösségével — ezt a szót annyiszor hangsúlyozza! — törődő 
lélek transzcendens vágyait akarta kielégíteni igaz pap módjára az 
Egyháza adta kegyelmi eszközökkel. Innen származik a fiúi tisztelet 
Szűz Mária iránt, ezért fordul a megújuló, lelki életet élő és-hirdető 
szerzetesrendek felé, és segíti elő ezek reformját. Ezért véteti fel magát 
a római Szentlélek-társulat tagjai közé.

Mélyen-vallásos lelkületéből következik, hogy hívei lelki üdvös
ségét is szívén viselte. Erről tanúskodnak pásztorlevelei. Ferences 
szónokokat hív meg az igehirdetésre. Munkájának eredményét köz
vetve az is igazolja, hogy a római Szentlélek-társulat magyar tagjai 
közt egyházmegyéjének tagjai fordulnak elő majdnem a legszámo
sabban.1

A templomok fényének emelésére Itáliából hozatja a szükséges kegy
szereket. És mivel a hívek lelki élete sokban függ a papságtól, ezekre is 
nagy gondot visel. Egyházmegyei zsinatokat tart, kánoni látogatásokat 
végeztet. Ha úgy látja jónak, nem riad vissza a legszigorúbb egyházi 
fenyítékektől, sem a papok, sem a világiakkal szemben.2

Káptalanjában is vigyáz. Ha még a király ajánlana is nem megfelelő 
embert, nem fogadja el. Mind a papnevelésben, mind pedig a műveltség 
széthintésében elsőrangú fontosságú a káptalani iskola ; a humanista 
főpap ezt sem hanyagolja el. Ezért jár el olyan erélyesen a residentia- 
kötelezettséget meg nem tartó olvasókanonok ja, Frangepán Ferenc ellen, 
kinek a káptalan keretén belül annyira fontos feladata van : «cura 
Sigilli, Dispositio Scolae», vagyis a hiteleshely és az iskola vezetése.8

Váradiban a «theologusUnem lehet elkülöníteni, elválasztani a huma
nistától. Ez a két műveltségi elem teljesen összefonódik, színezi, gazda
gítja egymást. Ezért szellemi arcképe hiányos lenne, ha a rendelkezé-

á llítá sán ak  igazolására : Saul és D ávid h istó riá ja  I Reg 18, sequ., ; Mózes és nő
vére, M ária N um  12. ; Chore, D athan  és Abiron lázadása N um  16. — Ep. 116. 
p. 222. «Dictum quippe sap ien tis e s t : F ili, p e c c a s ti . . .» Ecclesiasticus 21, 1. — 
Az újszövetségi idézetek közül ke ttő  M áté evangélium ából, három  pedig Szent 
P áltó l : a róm aiakhoz, illetve a  korinthusiakhoz ír t  levelekből való. Ep. 94. p. 181. 
«Scimus quippe d ic tum  esse S alvatoris : quando offers m unus tuum  ad  a lta re  . . .» 
M ath. 5, 23— 24. ; Ep. 11. p. 29. «Ecce ego vobiscum  sum  . . .» M ath. 28, 20. ; 
E p -99- P -19°- • Ia d C o r i2 , 26— 27. ; Ep. 71. p. 136. «Caritas nam  que est, quae non 
cog ita t m alum  . . . »  I ad  Cor. 13, 5— 7. ; Ep. 94. p. 182. «Juxta m onitum  Apostoli 
d icentis : Quod ex vobis est, . . .» Ad Rom 12, 18.

1 Liber C onfratern itatis . . . passim . -— P ász to rlev e le i: Ep. 51., Ep. 52.
2 K egyszereket hozat Itáliábó l, ld. Ulászló aján ló  levele Ep. i n .  V isitatio 

canonica és zsinat ta r tá sa  Ep. 68. A szegedieket is  in terd ictum m al sú jto tta , Ep. 88. 
P ap o t javadalom tó l foszt meg, Theiner II . p. 539.

3 A bodrogi esperességgel összekötött há ji p répostságra a k irály tó l aján lo tt 
Pozsegavári M iklóst az érsek nem  fogadja el : Tóth-Szabó i. m. 220— 221 1. A F ran 
gepán Ferenchez ír t  levél Ep. 57. W agner «Dispositio Scolae» helyett hibásan 
«Dispositio S tolae»-t olvasott.
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síinkre álló adatok alapján megnem kísérelnénk, hogy a szorosabban vett 
humanista műveltsége összetevőinek «világi» elemeit rekonstruáljuk.

Beroaldo sablonos értesítéséből: «Tu somniparcissimus vigilas de 
nocte bonasque horas bonarum artium studiis impendens»,1 annyit 
feltétlenül el lehet fogadni, hogy sokat olvasott. De a «bonae artes» 
tágra nyújtható keretei olvasmányainak közelebbi meghatározására 
alig adhatnak támaszpontot. Nagyszerű könyvtára majdnem maradék
talanul elpusztult. így olvasmányainak megállapításánál megint csak 
a  fentmaradt levelezésére támaszkodhatunk.

Minden valószínűség szerint jól ismerte a humanisták kedvelt 
auctorait ; a költők közül Horatiust és Vergilius Aeneisét. A Georgicont 
már idézi is. Martialisszal állítja egyvonalba Janus Pannoniust. Persius 
szatíráiból vesz citátumot. Lucanusra hivatkozik. A humanista poéták 
közül csak Janus Pannoniusról tudunk, akinek epigrammái «multis ver
borum salibus, et rerum varietatibus exuberent.»2

A prózaírók közül pedig ismernie és olvasnia kellett Cicerót, ha 
nem is hivatkozik rája. Leveleinek stílusa erre vall. Cicero kedvelése

1 Veress, 442. 1.
* B ochkay Miklós mislyei préposthoz ír t  levelében (Ep. 134. p. 251.) «Nunc 

illius sane convictum , u t ingenue fateam ur, vobis invidem us, adm onendam  tam en 
duxim us F ratern ita tem  tuam , sic illius conversatioi incum bas, u t feram  esse illum  
sem per memineris, e t sim ul A ristaei fabulam  cum  Protheo certan tis  saepe recen
seas, Leo quippe senex natu rae  suae non im m em or, in terdum  :

Omnia transform at, se se in m iracula rerum ,
Ignemque, horribilem que feram , fluvium que liquentem.»
Ferum  ubi fugam  nulla  reperit as tu tia , v irtu s 
tu  se se redit, a tque hom inis tandem  ore iocatur.»

Tovább is fo ly ta tja  az idézést, de ezt ugyanennek az éneknek előbbi helyé
rő l (IV. 441—444.) v e sz i:

«grandaevus nam que cum sit, novi tam en  om nia vates 
quae sunt, quae fuerant, quae mox ven tu ra  trahan tu r.»

Ld. Georgicon IV. 391—393. — M artialisró l Koller i. m. p. 496. — Ep. 122. p. 
234— 235. «. . . suspirare itaque possum us ta n tu m  et exclam are, quod alius Poeta 
exclavam it : Imus, im us praecipites.» Persius Sat. I I I .  41—42. — Ep. 122. p. 234. 
«Quo fit, u t omnium nov ita tum  sum m am , unico facile com plecti possim us, Poetae 
Lucani verbo : Omnia vulnus!» E zt a  rövid idézetet L ucanusnál így nem  ta lá l
tam . Csupán két hely van, ahonnan esetleg V áradi rosszul emlékezve idézhetett. 
Az egyik (Pharsalia IX . 774— 776.) :

«. . . nec quan tus to to  de corpore debet.
Effluit in te rra , saevum  sed m em bra venenum  
Decoquit, in m inim um  m ox con trah it omnia virus.*

A m ásik  valószínűbb (VIII. 725— 727.) :
«. . . P ostquam  sicco iam  litto re  sedit,
Incubuit Magno lacrim asque effundit in omne 
Volnus e t ad superos obscuraque sidera fa tu s  . . .»

—  Janus Pannoniusról Koller i. m. p. 495—496. — Ep. 99. p. 190. «Scitum nam que 
e s t m em orabilis Poetae dictum  : M agna cadunt, in fla ta  crepant, tum efacta pre
m untur.»  H ogy ki ez a «memorabilis Poeta», s honnan való ez a citátum , nem 
tu d ta m  m egállapítani.
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— mint Aldo Manuzio is észreveszi — szinte általános a magyar huma
nistáknál. Catot már idézi, s az általánosító «legitur» elindítással két 
felhozott példája közül az egyik Suetonius, a másik pedig Valerius 
Maximus munkáiban található. Ismerte Salamon és Markalf históriáját 
is, mert «Marcolphus celebratissimus morio»szellemességére hivatkozik.1

Eléggé jártas a mithologiában. Aristaeus, Mater Cirena, Vertumnus 
kerülnek egymásután elénk. Báthori István erdélyi vajdát Vulcanus- 
nak, «faber Jovis»-nak apostrofálja. A «tener Narcissus» és Mercurius, 
a «fur caudatus» sem hiányzik.1 2

Olvasásmódjára fényt vet a bolognai Egyetemi Könyvtárban talál
ható könyve. Ez — mint említettem — Nissai Szent Gergely «De vita 
Moysi» című művét tartalmazza Giorgio Trebizondo fordításában és 
bevezetésével. Tehát a Szentatyákat is olvasta, mind a görögöket, 
mind pedig a latinokat, ez utóbbira egy Szent Ágoston Confessio- 
nes-ére visszamenő utalás is tanú. Figyelmesen és gondolkodva olvasta, 
erről tanúskodik a vörös tintával írt számos bejegyzés. Vitéz János is 
így olvasta könyveit. Váradi egyik bejegyzéséből azt is megtudhatjuk, 
hogy mikor és hol olvasta könyvét : «Bachie XII. octobr. 1495.»3

A bejegyzéseket nem láttam, így nem tudom megállapítani, hogy 
az antiplatonikus Trebizondo által fordított és bevezetett munkát 
milyen szellemű széljegyzetekkel kísérte. Kézenfekvő tehát a kérdés, 
ismerve platonista múltját, hogy fogsága után milyen magatartást tanú
sított a platonizmussal szemben.

Az 1484 végén megjelent teljes Platon-fordítás már nem találja 
Budán. Joannes Pannonius kemény kritikája, mely Ficinót Budáról 
érte, szintén későbbi keletű. Pedig Buda és Firenze között a kapcsolatok 
ekkoriban egyre jobban erősödtek, és így a platonizmus egyre inkább bele
ivódhatott az udvar és a filozófiai érdeklődésű főpapok szellemébe. Azt 
lehetne gondolni, hogy az érsek hat évi kényszerszünet után újra fel
veszi az elejtett fonalat. Annál is inkább, mert platonista barátjával, 
Báthori Miklóssal, mindjárt kiszabadulása után kapcsolatba lép. Azon
ban nem így történt.

1 Ep. 66. p. 130. «. . . liberam  hic C ivitatem  habem us, unicuique u t libet, 
licet iu x ta  Catonis sententiam .» A D icta-C atonis-ban nincs meg ; úgy látszik, 
V áradi olyan k ö te te t használt, am ely a  C atonak tu la jd o n íto tt sen ten tiáka t is ta r 
ta lm a z ta , és ez éppen azok közül való lehet. — Ep. 118. p. 229. «. . . u t Groeca 
quondam  m ulier ab  ira to  Philippo, ad  placidum  e t m item  Philippum  provocasse 
causam  legitur, . . .» Id. Valerii M axim i F ac ta  d ictaque m em orabilia. Lib. VI. 
c. 2. ex t. i. ; csak  o tt  az asszony  a részeg F ü löp tő l a józanhoz apellál. — Ep. 71. p. 
137.-beli példa m egtalálható  Suetonius : De V ita Caesarum . G. Ju lius Caesar, 
c. 74— 75. — M arkalfról Ep. 125. p. 238. E nnek a v ilágszerte e lte rjed t h istóriának 
la tin  szövege nyom ta tásban  előszói Kölnben 1473 körül je len t meg. Salam on és 
M arkalf h istó riá já ió l összefoglalóan Dézsi Lajos (Régi M agyar K öltők T ára V III.) 
B udapest 1930. 480—484. 1. —  «Videntur m ihi P annon ii om nes (m ultis enim 
fam iliarissim a usus s u m .. . )  ingenii iudicique, b o n ita te  delectari m axim e ciceronis 
operibus.» Aldo ajánlólevele Csulai Móré Fülöphöz. (App. Hung. 89. k iadva még 
Veress i. m. 463. 1.

2 Ep. 125. p. 238— 239. N arcissus és M ercurius Ep. 36. p. 76— 77.
3 Ep. 94. p. 182. «non hominem, sed peccatum  in hom ine odio habere.» — 

Szent Á gostonra megy vissza : «Amicus rei inim icus causae.» — Hofjmann  i. m. 
I 34— I 35- 1.
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Mátyás halálával a firenzei kapcsolatok úgyszólván teljesen meg
szűntek, vagy legalább is nem tudunk róluk.1 Mégsem tűnhetett el a 
platonizmus nyomtalanul, hiszen ez, szellemét tekintve, a nagy király 
tudós, humanista udvarának integráns része volt, Mátyással csupán 
a magyar impérium hullott sírba. Szellemi hagyatéka tovább élt, sőt 
tovább fejlődött a szárnyai alól kiröppenő főpapjaiban s nem egészen 
dicstelenül virágzott tovább a Jagellók királyi kancelláriáiban.

A kiszabadult kalocsai érsek már nem Firenze és Ficino felé fordul. 
Érdeklődését Bologna kelti fel, ahol éppen akkoriban áll hírnevének 
tetőpontján az egyetem ünnepelt poétika- és retorika-tanára, az idősebb 
Filippo Beroaldo.1 2

Ez a híres humanista, akinek a francia humanizmus fejlődésében 
is jelentőséget tulajdonítanak, egész középeurópai humanizmusunk ala
kulására nagy befolyást gyakorolt sajátos apuleiusi stílusával és plato
nizmusával. Volt idő, mikor hatszáz diákkal dicsekedhetett. Ezeknek 
zöme német, azonkívül cseh, lengyel és magyar. A Sodalitas Danubiana 
és a budai cseh kancellária humanizmusa Bologna és így Beroaldo felé 
mutat. Talán mindezeknél jobban rányomja bélyegét Jagello-kori kan
celláriai humanizmusunkra. Bakócz és unokaöccsei, Szatmári György 
és védenceinek egész sora, a királyi titkárok, Csulai Móré Fülöp, Keserű 
Mihály, Brodarich István; és egészen a mohácsi vészig alig van neveze
tesebb humanistánk, aki nem az ő, vagy szellemét továbbvivő és stílusát 
a végletekig fejlesztő tanítványainak — Giovanni Battista Pio, Achille 
Bocchi, Romolo Amaseo — keze alól került volna ki, vagy kapcsolatban 
nem lett volna vele.3 * * * * 8

1 Huszti, M ineiva IV. 72. 1 .
2 Filippo Beioaldo 1453 novembei 7-én szü le te tt Bolognában. Görög és la tin  

tan u lm án y ait a nagyhírű Francesco d a  P aim anál végezte. 1472-ben még húsz 
éves sincs, mái az egyetem retorika- és poétika-tanára. 1475-ben o tthagy ja  Bo
lognát, Parm ában, M ilanóban és Párizsban ran ít. 1477-ben hazahívják  és egészen
haláláig (1505 július 9.) a  bolognai egyetem  kated ráján  m arad. Róla ld. Fantuzzi,
G iovanni: Gli scrittori bolognesi. Bologna 1781. II. p. n i — 135.; Frati, Lodo-
vico: I due Beroaldi. S tudi e Memorie per la  S toria dell’U niversitá  di Bologna.
II. p. 209—228. ; Sabbadini, Remigio: S to ria  del Ciceronianismo. Torino 1885.
p. 42—45. ; Zaccagnini i. m. p. 122— 128. ; Ellinger i. m . S. 107— 109.

8 Beroaldo és a francia hum anizm us, ld. Nouvelle Biographie Universelle depuis 
les tem ps les plus recules, ju sq u ’á nos jours, avec les renseignem ents bibliogra
phic} ues a l’indication des sources ä consulter ; publiée par MM. F irm in D idot. 
P a ris  1853. tom. V. col. 654. — A ném et ta n u ló k  favorizálták , ld. Friedlaender, 
Ernestus e t Malagola, Carolus: A cta N ation is Germ anicae U niversitatis Bono
niensis. Berolini 1887. p. X X X I. — A Sodalitas D anubiana és a vele szoros k ap 
cso la tban  lévő budai cseh kancellária legkiválóbb tag ja i Bolognában tanu ltak , 
íg y  Lobkovici H assenstein Bohuslav, Neideck György ; Celtis pedig hallgatta  is. 
P iso Jak ab  1502-ben Beroaldo k é t költem ényét ki is ad ta  (Ábel: M agyarországi 
hum anisták  . . .  85. 1.). P laton izm usukra jellemző, hogy az egész Sodalitas részére 
A puleius egyik m unkáját ta r to ttá k  szükségesnek kiadni. (Fógel Sándor: Celtis 
K onrád  és a m agyarországi hum anisták . B udapest 1916. 45. 1.). Szellemükre ld. 
K lim es Péter: Bécs és a m agyar hum anizm us. P a laestra  C alasanctiana 5. B uda
p es t 1 9 3 4 .4 5 .I .; Kardos: M átyás k irá ly  és a hum anizm us. 7 1 .1. — A Jagello-kori 
kancelláriai hum anizm usra ld. Fógel, Josephus: Quomodo rex W ladislaus II. can- 
cellariaque eius de rebus litte ra ris  m eriti sun t in H ungária. B udapestin i 1911. ; 
Fógel József: II. Ulászló u d v a rta rtá sa  (1490— 1516). B udapest 1913. ; u. a. :
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A barátság Beroaldo és Váradi között ennek fogsága utáni éveiből 
datálódik. Bolognában — három évtizeddel előbb — egyidőben végezték 
ugyan tanulmányaikat, de kapcsolatuk nem innen veszi eredetét. Váradi 
Beroaldo tanítványa pedig — mint egyesek minden alap nélkül fel
tételezik — a chronologiai nehézségekre való tekintettel semmi szín alatt 
sem lehetett.1 «A köztünk napról-napra egyre jobban virágzó barát
ságnak létrehozója s mintegy összeenyvezője — írja a bolognai huma
nista — tanítványom, Csulai Fülöp volt», és ezzel elébe vág minden 
találgatásnak.

Csulai Móré Fülöpöt 1491-ben a kalocsai érsek küldhette le Bolo
gnába. De nem ez volt az egyetlen : « Te hozzám, nem éppen szégyen- 
lendő erkölcsű és tudományú mesterhez, tanulókat küldtél», akik közül 
leginkább Keserű Mihály, a későbbi boszniai püspök vált ki. Természe
tesen ez levélváltást vont maga után, amely meglehetősen sűrű és 
magas színvonalú lehetett. A kalocsai érsek Rómába tartó követei is 
betértek Beroaldo házába, hogy a tanulók előmenetele után érdeklőd
jenek és ilyenkor a mester sem panaszkodhatott a kalocsai érsek fös
vénysége miatt. Levelezésükből csupán Beroaldonak az Apuleius-kom- 
mentárhoz írt ajánlólevele maradt meg. Váradi egyik levelének csatta
nóját pedig még Pinus Tolosanus egykorú Beroaldo életrajza is érde
mesnek tartotta feljegyezni. Mikor ugyanis Beroaldo affelől puhatolód- 
zott, hogy milyen szívvel venné Váradi, ha Apuleius Arany szamarát neki 
ajánlja, ez szellemesen felelt vissza : «Ha azt a szamarat, amelyet nekünk 
olyan jóakarattal megígértél, minél gyorsabban megküldöd, arannyal 
terhelten fogjuk hozzád visszairányítani.» Ez a rövidke töredék is fényt 
vet a kalocsai érsek kitűnő stílusára s mindjárt látni fogjuk, hogy itt 
nem egyenlőtlen felek álltak egymással szemben, és hogy komolyabban 
vehetjük a Váradit és leveleit dicsérő humanista lelkendezését.1

Ez az elveszett levelezés esetleg fényt deríthetne mindkettőjük 
platonista érdeklődésének hőfokára. Annyi azonban bizonyos, hogy 
erről szó esett köztük. Beroaldonak volt alkalma megismerni Váradi II.

II. L ajos u d v a r ta itá sa  (1516— 1526). B udapest 1917. ; Horváth János: az iro
dalm i m űveltség megoszlása. 180— 233. 1. — A bolognai kapcsolatoki ól ld. Gerézdi 
i. m. 151— 157. 1.

1 Veress, 49. 1.
3 B eioaldo-idézeteket ld. Veress, 443. 1. — V áradi jó l ism erte Csulai Móré 

Fülöp te stv é ré t, a H unyad iak  nagy hívét, ak i 1490-ben a ja jca i váikeiü le t parancs
noka volt. Innen eredhete tt közöttük  a kapcso la t (Thallóczy Lajos: Ja jcza tö r 
ténete  1450— 1570. B udapest 1915. M onum enta H ungáriáé H istorica Diploma- 
ta r ia  vol. XL. pag. CLV.). — Az A puleius-kom m entárt is Csulai Móré közve tít
hette, hisz a B eroaldotól neki a lán lo tt Cicero-kom m entár ajánlólevele végén írja 
a  bolognai hum anista : «In m anibus sunt com m entarii a p u le ia n i: quos intervallo  
brevi interm issos ad  officinam revocare contendo, u t litte ra to ria  incude form ati 
usui esse possint mercis nostrae negotiatoribus e t condim entorum  nostrorum  
alim enta sectantibus.» K iadva Gulyás Károly M űvelődéstörténeti em lék a XV. 
századból. M agyar Könyvszemle 1914. 163. 1. —  Kesserü Mihályhoz való kapcso
la tá ra  u ta lh a t az a Kesserü István , ak i levelezésében fordul elő (Ep. 153.). Csulai- 
ról és Kesserüről még Gerézdi i. m. 151— 153. 1. — Pinus Tolosanus feljegyzése 
Révész M ária: N éhány a d a t Philippus B eroaldus m aior m agyar összeköttetései
hez. E. Ph. K. 1931. 164.
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ebbeli jártasságát és képzettségét. Nem hiába nevezi «Pythagoroci 
dogmatis observantissimus cultor»-nak és «platonici praecepti retinen- 
tissimusD-nak. Ezért felelősséget vállal az Apuleius-kommentár ajánló
levelének többi része, amelyből kitűnik : milyen jól ismerte az érsek 
életét, életkörülményeit, még ha stilizálja is azokat.

Barátságukat a közös eszmény : Cicero és a platonista érdeklődés 
csak megerősíthette. A platonizmus Bolognában nem új keletű, mint 
már fentebb említettem ; ott áll Bessarion személyében az egyetem szel
lemi megújhodásánál és tovább hat, kiváltképp a retorika és poétika 
tanárain át, akik között Galeotto Marziot is megtaláljuk, egészen Be- 
roaldoig. ő  ismeri ugyan Ficino Firenzében szárnyrakelt platonizmusát, 
hiszen oda — így például Polizianohoz — baráti szálak is fűzik, mégsem 
ott, hanem kedvelt írójánál, a vele egyéniségben is annyira rokon Apu- 
leiusnál köt ki.

Mélyebb, átgondoltabb filozófiai rendszert, valami kis eredetiséget 
Beroaldonál hiába keresnénk. Rétor volt, és így természetesen Cicerón, 
tehát a retorikán át jut el a platonizmushoz. Egyébként ez az út volt 
a legtermészetesebb ; Ficino is ezt követte.1 Az enciklopédikus érdek
lődésű Beroaldo azonban nem jut el Ficino halálos komolyan vett böl
cselkedéséig. Itt is csak a felszínen marad és így nála inkább csak plato
nista színezetű műveltségről, mint átgondolt, átélt filozófiáról lehet szó.

Orációiban gyakran Platonra megy vissza, mint végső tekintélyre. 
Példa rá a szokásos kezdés : az emberek többet törődnek testükkel, 
mint lelkűkkel. Pedig a léleknek is megvannak a maga betegségei. 
Ezeket csak a philosophia moralis képes meggyógyítani. Ez a vitae dux 
et virtutum indagatrix. A filozófiát ugyanis három részre osztja : Phisica 
Dialectica, Ethika. E harmadikat szerette Socrates, aki «neque de natura 
rerum neque de altioribus sublimioribus que rebus . . . disputavit.» Az ő 
tanainak tulajdonképpeni leírója, az «isteni» Platon is így gondolkodott, 
akit máshelyütt «philosophorum deus»-nak nevez.1 2 3

Hogy mit értett Beroaldo a «philosophia moralis»-on, azt egy másik 
orációjából tudjuk meg. Ennek rövid summája a következő : A lélek 
művelése a rosszat megvetve követni a jót. A lélek művelése felkarolni 
az «ingenuas disciplinas». Tehát «cultura animi est ipsa eloquentia».*

A retorika ilyen felmagasztalása sem Beroaldo találmánya ; de igen 
alkalmas arra, hogy Cicerótól a szintén rétor Apuleiusig eljusson a nélkül, 
hogy a «fons eloquentiae»-t megtagadná. Váradi Péter, akinek eloquen- 
tiáját az egykorú források mind hangoztatják, és akinek leveleit olvasva 
Beroaldo a legnagyobb dicséretet mondja, amit csak lehet : «ut perfectus 
orator», könnyen követhette Broaldot Apuleius felé vezető útján.

1 To]janin  i. m. p. 239.
2 O rationes M ultifariae a Philippo Beroaldo ed ita r efecognitaeque cum Appen

d icula aliarum  quoque oratiuncularum . Bononiae 1500. O ratio hab ita  in en a rra 
tionem  Questionem Thusculanarum  e t O ratii flacci continens laudem  Musices, 
p. d. I I I .  — d. V.

3 O rationes . . . O ratio hab ita  in enarratione R hetoricum  continens laudatio 
nem  eloquentiae atque Ciceionis. p. c V.
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Ezért különös örömmel fogadhatta a neki ajánlott Apuleius-kom- 
mentárt.1

Apuleius munkái mintegy Plat önhöz szolgálnak bevezetésül. Váradi 
előtt nem lehettek ismeretlenek, hiszen Galeotto szerint maga Mátyás is 
ismerte ezeket.1 2 Apuleiusnak három filozófiai munkája maradt fenn, 
ezek közül a De Platone eiusque dogmate afféle bevezetés Platon filo
zófiájába. Elveszett művei között van Phaidon fordítása is. Mint filo
zófus, nem mély, inkább mások — így Platon — gondolatainak hűséges 
tolmácsa. Jelentőségét abban látják, hogy azt a szellemi áramlást tes
tesíti meg,amely — misztikus célzatával — beleömlikPlotinos és Porfirius 
neoplatonizmusába.

Bármi is vezette Beroaldot Apuleiushoz, ott a platonizmussal kel
lett találkoznia. Számunkra éppen ezért nagyjelentőségű a Váradinak 
ajánlott Apuleius-kommentár : az Aranyszamár, amely nem más, mint 
a platonista gondolat fonalára felfűzött gyönyörű novellafűzér, mert 
tendenciája mellett a novellaköltészet remekeit közvetíti, köztük Amor 
és Psyche örökszép, a világirodalomban és nálunk annyiszor felbukkanó 
meséjét. Maga a cím is platonista foganására mutat. A szamár a plato
nisták irataiban a testet, az érzékiséget jelképezte. Az Isis-misztériumok 
rossz szellemét, Tiphont, szamárfejjel ábrázolták. Innen került át a pla
tonistákhoz, hiszen a platonizmus örök problémája : a rossz állt náluk 
is az érdeklődés középpontjában.3

Hogy Beroaldo az Aranyszamár írójában nem csupán a követendő 
stílusú rétort, hanem a platonistát is becsülte, számontartotta és köz
vetítette Váradi felé, arról a kommentár és az ajánlólevél beszédesen 
tanúskodik, egyben rávilágítva saját platonizmusára is. Biztos szemmel

1 Veress, 443. 1. — B eioaldo m unkája : «Commentarii a Philippo Beroaldo 
cond iti in A sinum  aureum  Lucii Apuleii.» Bononiae (a B enedicto H ectoris im- 
pressore) 1500. Az a ján lá s  18. lap ján  : «Ad M axim um  A ntistitem  D. Petrum  
A rchiepiscopum  Colocensem Philippi Beroaldi Bononiensis Epistola.» A mű végén 
van  Coelius Calcagninus epigram m ája és B eroaldónak «ad A sinum  Aureum» című 
hendecasyllabonja. (A ppony i: H ungarica 39.) — F an tuzzi egy előbbi,-1499-es 
velencei k ia d á s t em lít (i. m. II. p. 129.), valószínűleg tévesen. H a vo lt is  1499-ben 
k iadása , ennek is Bolognában kelle tt megjelennie, m in t Beroaldo többi műveinek. 
A kom m entár 1500-ik évben é rh e te tt a cím zetthez, m ert Beroaldo a z t ír ja  az 
ajánlólevélben, hogy Csulai Móré Fülöp «in p a triam  ad  suos nuperrim e remeavit», 
m ár pedig Csulai 1500 m ájus 25-én m ég F erra ráb an  időzött. ( Veress, 382. 1.) 
T ehát a könyv csak ezu tán  é rh e te tt M agyarországra. Velencében csak 1501-ben 
nyom ták  ki (App. H ung. 1578.). — Beroaldo ajánlólevelét m ár többen leközölték ; 
legteljesebb és leghelyesebb Veressé (i. m. 436—445. 1.). A felhasznált idézeteket 
is innen vettem .

2 H uszti i. m. IV. 46— 47. 1. ; Galeotto i. m. c. 10.
3 A puleiusról Id. P auly— Wissowa : R eal-encyklopádie dex classischen 

A lte itum w issenschaft. S tu rg a rt 1895. I I / i .  col. 246— 258. ; Enciclopedia Italiana. 
I I I .  p. 783. : Carlo Landi cikke ; Ruggiero, Guido de : S toria della filosofia. Parte 
prim a. La filosofia Greca. Volume secondo. D a A ristotele al neo-platonismo. 
Q u arta  edizione. B ari 1938. p. 239— 240. ; Kerényi, K arl: Die griechisch-orienta
lische R o m an litte ra tu r  in religionsgeschichtlicher Beleuchtung. Tübingen 1927 
S. 151—205. — A m or és Psycheről ld. R. Reitzenstein: D as M ärchen von Amor 
und Psyche bei Apuleius. Leipzig-Berlin 1912.
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látja meg Apuleius munkájának platonista gyökerét, a palingenesist.1 
Az emberek közül — hivatkozik Proclusra, a «nobilis Platonicus»-ra — 
sokan járnak állatbőrben, nagyon sokan «méreg» miatt lettek állatokká. 
Mi is ez a méreg? A feledés, a tévedés, a tudatlanság. Ezen csak a misz
tikus rózsának megízlelése, a «scientia» segít. Tehát már itt megtalál
juk a neoplatonizmus tételét az igazi tudásról, mely magasabbrendűvé, 
emberré tesz, szemben az alexandrinisták, az averroisták tudásával, 
amit Beroaldo «inscientia»-nak jelöl és bélyegez meg, mint ami az embert 
állattá teszi.1 2 A szintén Váradihoz szóló Finis Commentariorum-ban, 
ahol mintegy összegezi az egész könyv alapgondolatát, már tisztán meg
jelenik a «docta pietas». Ficino sem fogalmazhatta volna meg különben.3

Nem lehet véletlen, hogy a könyv előtti hatalmas ajánlólevélnek 
a humanista Váradiról adott szellemi arcképe igazi platonistát ábrázol. 
Ez — mint minden humanista írás — erősen stilizált, eszményített, de 
a nélkül, hogy Váradi humanista egyéniségét elrajzolná. Beroaldot a 
levelezésen kívül a magyar tanítványokon keresztül is erős személyi 
kapcsok fűzték hozzá. Életét, sorsát, humanitását nagyon jól ismerte. 
A ma már fölöslegesnek látszó sallangokat lehámozva — amelyek azon
ban az egykorú humanista közönség előtt Váradi humanista jelentőségét 
csak emelték és mintegy hitelesítették — az eddigiekből is látni lehet, 
hogy mennyire hitelesen és helyesen látta meg a bolognai humanista 
a kalocsai érseket. Az egész ajánlólevél a «docta pietas» kettős pillérén 
épül fel. «Pythagoras . . . monet Deum religionem colendum esse. Ani
mum disciplinis excolendum.» «Lux enim sacerdotis cultus et doctrina 
est.» A főpapnak az igazi fényt nem az infula, hanem a «religio doctrinae 
copulata» adja. Váradiban Beroaldo szerint ez megvolt : «Tu perinde 
ac pythagorici dogmatis observantissimi cultor, ita religione praecellis, 
ita doctrina praepolles . . .»4

1 «Ut uidelicet sub hoc m ystico p re tex tu  Apuleius noster pythagoricae pla- 
tonicaeque philosophiae consultissim us dogm ata utriusque doctoris ostenderet 
e t sub hac ludicra narratione palingenesiam  atque m etem psychosim  idest rege
nerationem  transm utationem que d issim ulanter assereret.» Beroaldo i. m. : Sciip- 
to ris  in ten tio  atque consilium.

a «Pharmaca autem  sunt oblivio, error, inscitia  : Quibus anim a consopita 
bru tescit, donec gusta tis  rosis hoc est scientia, quae m entis illu stia tio  est, cuiusque 
odor suauissim us, auide haustam  in him anam  foim am  hoc est rationalem  intelli- 
gentiam  rev e rta tu r exuto anim ali corio, id est depositio inscientiae e t rerum  terra- 
narum  crassiore velamento.» Beroaldo i. m ., u. o.

3 «Lectio Asini Apuleiani nim ium  speculum  est rerum  hum anarum  istoque 
m uoluero efficti nostri m ores expressaque imago vitae quotid ianae conspicitur. 
Cuius fin is  et summa beatitas est religio cultusque divinae maiestatis unacum eru
ditione copulata connexaque.» Beroaldo i. m. F in is Com m entariorum .

4 Érdekes, hogy m ind ezt, m ind pedig egyéb — V árad ira jellemző — k i
té te leke t szórul-szóra átveszi és egy m ásik nagy m agyar hum anista  főpapra, 
S zatm ári Györgyre alkalm azza K resling János 1515-ben m ondo tt üdvözlő beszé
dében. Természetes, hogy Beroaldo nevét meg sem em líti. Ld. O rationes Viennae 
A ustriae ad  Diuum M axim ilianum  Caes. Aug. aliosque illustrissim os Principes, 
habitae . In  celeberrimo trium  Regum  ad  Caes. conventu. Anno. MDXV. (Viennae 
1516.) Kresling beszéde még külön k iadva K oller i. m. V. p. 32—36. és Abel, 
Eugenius: A nalecta Nova ad h istoriam  renascentium  in H ungária L ittera tum  
-spenetantia. B udapestini 1903. p. 207— 21 t .
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Mint eddigi kutatásaink is bizonyítják, bármilyen mellékes gondolat
tal írt volna is így Beroaldo, a lényegre tapintott. Meglátta Váradiban 
a neoplatonista eszmény felé törő humanistát, akiben a XV. század litte- 
rátusainak lelkében kínzóan égő problémák, a «doctrina» és a «religio» 
már megtalálták a maguk egyensúlyát. A főpapot a hívei lelki üdvéért 
dolgozó főpásztort a «bonaelitterae» nem állította szembe önmagával, 
sőt emelte, hitét mélyítette s eljuttatta egy tisztább, szellemibb élet
formához.

Hogy a «docta pietas» mennyire eszményként élt Váradiban, azt 
saját leveléből bizonyíthatjuk. Barátjának, Báthori Miklósnak írja : 
«Inkább a lelkűnkkel tudjuk felfogni, mint szavakkal kifejezni, hogy 
a könyvek állandó olvasása, a bonae artes-szel való folytonos foglalkozás 
és az erényekre való törekvés mennyire megdicsőítették Atyaságodnak 
a természettől kapott nemes szellemét.»1 Ez egyúttal a maga számára 
is kitűzött programm. Ebből láthatjuk, hogy a neoplatonizmus mily 
sokat jelentett számára. Nemcsak érdekes, divatos filozófiai rendszer
ként fogta fel, hanem a mélyére hatolt és annak alapvető célkitűzéseit 
magáévá tette, hogy életével valósítsa meg.

*

Váradinak nem csupán Beroaldoval voltak kapcsolatai. Bolognai 
barátja szerint alig volt Itáliának nevezetesebb humanistája (erős túlzás!), 
akihez baráti szálak ne fűzték volna. Az Apuleius-kommentár pedig 
különösen előnyös színben tüntette fel őt és általa a magyar humaniz
must az akkori tudós világ előtt. Ennek visszhangját halljuk ki Várday 
Ferenc apjának írt leveléből. Várday kéri apját, hogy ajánlja őt a kalo
csai érseknek, «akinek híre, egyedülálló tudománya, szellemének elegan
ciája és eloquentiájának mindenható ereje által nem csupán egész Itáliá
ban terjedt el, hanem az egész világ minden más részére is, ahová csak 
a latin irodalom eljutott.» Ez a szintén humanista hangú levél azért is 
fontos, mert 1501 április 10-én kelt Páduában, ahol a későbbi híres 
erdélyi püspök ekkor tanult. Tehát Itáliában kialakult humanista véle
ményt hangoztat. A páduai egyetemen tanuló magyarok, akik között 
volt Brodarics István is, méltó büszkeséggel tarthatták számon Janus 
Pannonius mellett a nagytehetségű, kitűnő levélírót és Maecenast, aki 
a külföldi litteratus világ felé a magyar humanismus fejlettségét, európai 
szinten való maradását igazolta és a fiatal itáliai egyetemeken tanuló 
magyarok előtt követendő mintakép gyanánt állott.1 2

Hogy Várday Ferenc idézett levele mennyire fedi a valóságot, arra
beszédes bizonyságot szolgáltat az érsek levelezésének egy-egy részlete.
«Még ma is megvagynak sok levelei, — olvassuk Magyarország polgári
históriájára való lexiconban — mellyek, ha nem a' legjobb D eáksággal

•

1 Ep. 114. p. 215.
2 V árday  levele Lukcsics P ál: XVI. századi m agyar irodalom történeti vonat

kozású levelek a zsélyi levéltárból. I t. K. 1930. 222. 1. — A páduai egyetemen 
akkor tan u ló  m agyarokról Veress: M atricula e t ac ta  U ngarorum  in Universitate 
P atav ina studentium , p. 22— 23.
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vágynak is írva (ehhez a megállapításához szó fér) : de egy olvasott 
és jó szívű emberről tesznek tanúságot.» Ezeket az 1490—1501 között 
írott leveleket Wagner Károly jezsuita atya adta ki 1776-ban. Kiadása 
153 levelet, illetve oklevelet tartalmaz. Ebből 127 levél magáé Váradi 
Péteré, a többi 26 pedig Ulászló kancelláriájából került ki ; ezek is 
vele és ügyeivel vannak kapcsolatban. Wagner Székely Sámuel XVIII. 
századbeli gyűjtő példányát használta.1 Ez 105 levelet tartalmazott, 
ebből 87 Váradié, 16 pedig Ulászlóé volt. E gyűjtemény lemásolása után 
Wagner kezéhez került egy másik gyűjtemény, mely 48 Székely gyűj
teményéből hiányzó levelet is tartalmazott.1 2Ebből Váradié 40, Ulászlóé 
pedig 8.

Mindez arra vall, hogy Váradi leveleit érdemesnek tartották lemá
solni és megőrizni. Vagy talán humanista módra saját maga gyűjtötte 
össze, avagy — mint Vitéz János esetében — még életében valamelyik 
bizalmasa, a humanista epistolariümok mintájára? nem tudjuk. De 
annyi tény, hogy több másolatban forogtak közkézen, mert Koller, 
midőn nagy egyházmegyetörténetében néhány, a pécsi egyházmegyével 
kapcsolatos, Váradi-levelet közöl, ezeket nem Székely Sámuel gyűjte
ményéből veszi, hanem «Ex Cod. Ms. Apographo Palffiano inter Epistolas 
Petri Archiepiscopi Colocensis.» Koller meg is jegyzi, hogy az ő közlése 
eltér Wagnerétől.3 Ezek az eltérések nem lényegesek ugyan, de azt 
mutatják, hogy a levelek több másolatban terjedtek el, hiszen lectio 
variánsok is keletkezhettek.

Az eredeti gyűjtemény, ha egyáltalán volt ilyen, elveszett. Ellen
ben a XVIII. század elején Haager Ferenc pozsonyi kamarai titkár 
birtokában volt egy XVI. századik kézirat, amely Mátyás és Ulászló 
levelei mellett Váradi 131 levelét is magában foglalta. Ez — bár eddig 
még nem láthattam — bizonyos értesítés szerint az esztergomi káptalan 
levéltárában található.4

Erről a Haager-féle kéziratról több másolat készült. Az egyik — 
ez a Kollertól használt Pálfíi-példány — a M. T. Akadémia könyvtárá
ban, a másik a Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárában, a harmadik

1 Budai Ferentz: M agyarország polgári h istó riá já ra  való lexikon. N a g y  
V áradonn 1805. III. 686. 1. — Székely Sámuelről Szinnyei József: M agyar írók 
élete és m unkái. X III . B udapest 1009. 6x3—614. hasáb.

2 Wagner i. m. p. 199., n. (a). A m agát m egnevezni nem akaró  jó b ará t, ki 
a  gyű jtem ény t kezéhez ju t ta t ta ,  P ray , K atona vagy Benczúr lehete tt, akikkel 
b a rá ti viszonyban élt : Szinnyei i. m. XIV . 1384. hasáb.

3 Koller i. m. IV. p. 493. n. (*)
* Fraknói (M. K. L. II. Előszó. VI. 1.) elveszettnek hiszi. Az 1895-ik évi 

Századok 382. 1. (D .K r .:  M átyás k irá ly  leveles könyve.) egyik rövidke je len 
tésében a z t olvashatjuk , hogy N ém ethy Lajos, az esztergom i káp ta lan  főkönyv tár
noka egy levelet in téze tt a tá rsu la t titkárához , m elyben M átyás leveleinek az 
esztergom i káp ta lan  könyvtárában  ta lá lh a tó  gyűjtem ényére h ív ja fel a figyelmet. 
«Ezen gyűjtem ény N. úr szerint azonos a  pozsonyi Haazer-féle (Haager!) gy ű jte 
ménnyel. 382 lap ra  te rjed  s összesen 569 levelet foglal m agába, am elyek közül 
197 M átyás k irály tó l, 247 Ulászlótól, 131 V árady  P éter kalocsai érsektől és m ás 
főpapoktól és főuraktól származik. A levelek 1465— 1497. évekből származnak.»
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pedig — Bél Mátyás példánya — Bécsben. Ezenkívül még öt XVIII 
századi másolat található a budapesti Egyetemi-könyvtárban.1

Váradi számára a levél volt az eszköz, amellyel Bácsot összeköt
tetésben tartotta Itáliával és magyar barátaival. így intézte el apró- 
cseprő gazdasági ügyeit intézőivel, egyházi ügyeit, hivatalos és baráti 
értesítéseit. Humanista szempontból vizsgálva levelezését, azt látjuk, 
hogy nem mindegyik ilyen foganású. A levelek egy csoportja hevenyé
szetten íródott és ezekben csak arra törekszik, hogy életének pillanatnyi
lag felmerülő apró-cseprő, vagy esetleg komolyabb bajait, bonyodalmait, 
gazdasági ügyeit megoldja. Ezek nem is lépnek fel irodalmi igénnyel. 
De levelezésének zöme, bár mindiga gyakorlati élet adja meg indítékát, 
mégis magasabbra lendül, a humanista epistola felé. Es bármiről írjon, 
a formán, a kivitelezésen meglátszik a humanista irodalmi mű egyik 
ismertető jele : a tudatosság. Levelein megérződik, hogy szerzőjük 
nem csupán egyszerű értesítéseket akar küldeni, hanem egyrészt szem 
előtt tartja azok humanista mivoltát, akiknek ír, másrészt tudatában 
van az epistola irodalmi jelentőségének.

Az epistola nem csupán a mának készül, hanem ugyanolyan iro
dalmi műfaj, mint akár az epigramma. A humanista irodalomban jártas 
érsek talált erre elég ösztönzést. Hiszen ott voltak Ficino szellemes

1 Fraknói Vilmos: M átyás király leveleinek új kiadásáról. M agyar Könyv- 
Szemle. 1890. 4. 1. — i. A kadém ia könyv tára . T örténi. ív rét. 172. szám. Cím 
«Regis M athiae quidam  tra c ta tu s  et e p is to la e .. . Item  m u lta  regis U ladislai man 
d a ta , epistolae, e t tra c ta tu s  una cum m ultis P etri Archiepiscopi Collocensis ad 
sum m um  Pontificem, Cardinales, Episcopos, e t alios, scrip tis epistolis.» Belső 
fedőlapján : Jancsó. 2 üres lap. 2b «Hoc MS com m odavit P. S tephanus Kaprinai 
rerum  H ungaricarum  H istoriographo Excellm us Dnus N icolaus Palffi Iudex 
Curiae v ita  functus ex sua Bibliotheca. R e stitu itu r  illius H aeredibus 18 Sept 
1773.»— A la tta  m ás írá s sa l: «Occasione lic ita tion is librorum  Principis Pálffianno 
829 Vennae com parav it Em. Jancsó.» 364—599. lev. van  V áradi 131 levele. 599 
lev. : «Hic liber descriptus est ex originali, e t  cum  eo collatus, auscultatusque 
Posonii anno 1735 per illustrissim um  Dom inum  Dom inium  H enricum  Bernardum  
S : R  : I : E quitem  de Germ eten, SSmo Caesareo Regioque M atth is actualem  Ca 
merae Aulicae e t Cancellariae H ungarico-A ulicae Consiliarium, necc non Suat 
S erenitatis Ducis L ötharingiae, e t per Incly tum  H ungáriáé R egnum  Locumtene 
nentis Regii Secretae Cancellariae D irectorem  ; P ro  collatione autem  ego infra 
scriptus, ad  quem  copiatus liber iste qua proprie ta rium  specta t, adh ib itus fui — 
Franciscus Josephus H ager SSmo Caesareo-Regio M ttis Cam erae Aulicae Conci 
pista.» — 2. Nem zeti Múzeum Széchenyi-könyvtára. 1668. föl. la t. p. 194— 307 
ta rta lm azza  V áradi 131 levelét. 307 lev. : «Hic liber descrip tus est ex originali 
e t cum eo collatus, auscu ltatusque Posonii anno 1735.» — 3. Bél M átyás példánya 
m elyet K ollár vásáro lt meg s inné t kerü lt a bécsi cs. udvari levéltárba. 338—358. 
lev. V áradi levelei. 233. lev. : «M atthias Bel 1733 d. 10. Jan . ex au then tico  describi 
facit, Posonii». Id. Csontosi János: A bécsi cs. u dvari levé ltá r hazai vonatkozású 
kéziratai. M. Ksz. 1886. 197. 1. — Nem lá tta m . — 4. E gyetem i-könyvtár. Collecto 
P rayana tom . X X X I. p. 137. 131 levél. — 5. E gyetem i-könyvtár. Collectio Capri 
nayana tom . XV. «Continet varias episto las cura Caroli P éterffy  descriptas.» 
p. 225—332. V árad i 131 levelét. Ez a m ásolat is 1746 e lő tt készült, m ert Péterff\ 
ekkor h a lt meg. —- 6. E gyetem i-könyvtár Collectio C aprinayana tóm . Ll. p 
225—332. szintén 131 V áradi-levelet ta rta lm a z  «ex v e tu s ta  MS codice excerpta, 
e t descripta.» —  7. E gyetem i-könyvtár. Történelem  föl. 303. — 131 levéllel 
(18. századi kéz irat.) — 8. E gyetem i-knyv tár. föl. 92. W agner gyűjtem ényének 
cenzúrái példánya, im prim álási záradékkal e llá tv a  1776.
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levelei, magyar viszonylatban pedig Vitéz János epistolariuma, Janus 
Pannoniusnak, valamint egykori kancelláriai főnökének, Handó György
nek kicsiszolt stílusú levelei. Maga mint királyi titkár és később a kan
cellária vezetője, a diplomáciai levelezésben nagy gyakorlatra tett szert. 
Ezenkívül hathatott rá Báthori levélstílusa is. Erre vall és egyben 
Váradi Péter stílusbeli tudatosságára is fényt vet Báthorihoz írt levele. 
Megtudjuk belőle, hogy milyen szempontok szerint nézte a hozzá írott 
leveleket. így ír : «Gratissimae nobis fuerant literae Paternitatis vestrae 
per hominem suum redditae, quas cum summa animi voluptate perlegi
mus, et inter legendum, cum dicendi, scribendique modum, et eloquentiae 
ornatum curiosius perpenderemus, suavitate profecto non modica per
fusi sumus, non minus ex charactere vestro terso, nitidoque, et ipsam anti
quitatis gravitatem redolente, quam ex his rebus nobis gratissimis, quas 
P. Vestra pro amore . . a)1

Levelei között a humanista epistola minden válfajával találkozunk : 
a kérő, köszönő, gratuláló levéllel és a legközvetlenebb epistola fami- 
liaris-szal.1 2

Sok ellensége és különösen a szentszéknél lefolytatott pőréi miatt 
szüksége volt patronusokra. Állandóan Rómában tartózkodó öccse, 
majdnem mindig úton lévő követei, valamint levelei útján igyekezett 
ezek kegyét megnyerni és a kapcsolatokat velük fenntartani. A hozzájuk 
intézett levelek nagy része kérő levél. Ajánlást, közbenjárást kér vagy 
maga, vagy pedig valamelyik barátja részére. Mindig szem előtt tartja, 
hogy a címzettek humanista főpapok, ehhez szabja leveleinek hangját. 
«. . . dignetur — írja Cesare Borgiának — me deditissimum Clientem, 
velut Patronus optimus, atque humanissimus, inter suos Servitores 
numerare.» Ezekben a levelekben is meg lehet figyelni a szerkesztés 
ügyességét. Nem hozakodik elő mindjárt a kéréssel, hanem előbb elő
készíti, nem feledkezve meg az illető «humanitas»-ának, «probitas»-ának 
és «integritas»-ának dicséretéről sem, és csak a kellő captatio benevolen
tiae után, mintegy csattanónak hagyva tér ügyes átmenettel kérésére, 
amelynek teljesítése a címzett humanitásából önként folyik.

Azért mégsem hagyatkozik túlságosan az ilyen külső hatásra törő 
eszközökre. Ott érzik leveleiben igazságának tudata. Erre legszebb és 
legigazabb példa a fogságából Korvin Jánoshoz írt kérőlevele. Nincs 
ebben sok cicoma, fölösleges sallang ; egy szenvedő ember leikéből tör 
fel a kérés. Mégsem alázkodik meg, egy pillanatra sem veszti el emberi 
méltóságát. Kiszabadítását kéri, de mindamellett hangsúlyozza, hogy 
ártatlanul került a fogságba és Korvin nem bánja meg, ha segít rajta.3

A kérő levél mellé szorosan csatlakozik a köszönd levél az elnyert 
kegyért vagy közbenjárásért. Ezekben sem fukarkodik a humanista 
fordulatokkal. Például VI. Sándornak írja : hogy mikor apostoli áldását

1 Ep. 94 - P- 215.
2 A hum anista  epistoláról Voigt, Georg: Die W iederbelebung des classischen 

A lterthum s oder das erste Jah rhundert des H um anism us. Zweite Auflage. Berlin 
1881. II. S. 431—436. és Sabbadini, Remigio: II m etodo degli um anisti. Firenze 1920.

3 C aesare Borgiához Ep. 27., Korvin Jánoshoz Ep. 18. Lásd még Ep. 33., 
37., 76., 82., 89., 94., 95., 100., 101., 117., 118., 120., 121., 123., 129., 130.
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vette, tanú rá segédpüspöke és Leontius : «nequiverim etiam a lacrymis 
abstinere,» De nem elégszik meg ennyivel, mindjárt kell egy humanista 
közhely : «Quis etenim tantam Sanctitatis Vestrae Apostolicae clemen
tiam et suavitatem degustans, etiam si ferrei cordis esset, non dulces 
per oculos stillaret guttas.» 1

Patronusainak, barátainak öröme, magasabb méltóságra jutása ad 
alkalmat a sajátos humanista gratuláló levelek írására. í^y barátjának, 
Kinizsi Pálnak írt levelét, mikor az új méltóságot nyert el, ezzel a sab
lonnal zárja : «Tuique Colocensis memor esto, quia et Colocensis tuus, 
dignitatis et honoris et amplitudinis tuae non est immemor.» Beatrix- 
nak is ír, betegségéből való felépüléséhez kíván szerencsét. E szerencse
kívánó levelek között szinte remekműszámba megy az, amelyet Rodrigo 
Borgia pápává választása alkalmával írt. Ügyes megindítással kezdi : 
«Nescio Pater Sanctissime! cui magis gratulari de hac felice assum
ptione, et feliciori Sanctitatis Vestrae coronatione in summum Ponti
ficem, Episcoporum episcopum, et Vicarium Christi debeam, Deine 
Ecclesiae, an Vestrae Sanctitati?» Ünnepli az új pápát, akinek szemé
lyében «ipsius personae Christi fulgur reluceret.» Ebben is, mint egyebütt, 
ügyesen csattanónak hagyja a tulajdonképpeni célt, amelyért ez a gyö
nyörű humanista levél megíródott, hogy tudniillik a pápa ne feledkezzék 
meg róla. Másik hozzá írt hasonló foganású levelében VI. Sándortól 
várja «aureique saeculi restitutionem.» Nem szemforgató hízelgés vezeti 
tollát. Borgia megválasztásakor hasonló örömmámorban írták hozzá 
leveleiket az akkori világ humanistái. Váradi ezeknek sorába állt, sőt 
még ajándékkal is igyekezett kedveskedni az új pápának : török lova
kat és nyerget küldött neki. Ascanio Sforzának, VI. Sándor barátjának 
és államtitkárának kinevezésekor szintén gratulál, öt is feldicséri és 
ügyesen udvarolja körü l: «.. .  et veluti Vice-Cancellarii, ita summi
Pontificis Successorem omnino speramur te fore et satis habemus 
exploratum.»1 2

A legközvetlenebb és legtermészetesebb levélforma az epistola 
familiaris. Ennek mind a három faja megvan Váradinál. í*y az egy
szerűbb, a legkevésbbé irodalmi érdekű az értesítő levél.3 Hasonló a 
baráti békítő levél. Ezekben különösen megnyilatkozik emelkedett 
humanista és papi szelleme : «Nos presbyteri sumus — írja György 
szerb despotának, aki Újlaki Lőrinccel veszekedett — ad discordiam, 
vel cui illationem injuriae, vel repensionem vindictae, vel Vobis, vel 
cuicunque consilium dare non possumus. Optaremus etenim, ut omnes 
pacifice, et quiete viverent.» Kéri őket egy másik levelében, hogy ne 
fogyasszák az ország erejét, hanem «istas caedes mutuasque persecutiones, 
quas fovetis, adversus paganos, Regni huius, et fidei nostrae Christianae 
aemulos exercetis.»4

1 Ep. 29. ; ld. még Ep. 32.
2 K inizsi Pálhoz Ep. 34., B eatrixhoz Ep. 20. VI. Sándoihoz Ep. 11., 12., 

13. ; Ascanio Sforzához Ep. 81., 14. — Borgia m egválasztása m indenütt nagy 
öröm et k e lte tt : Pastor i. m. I I I .  S. 285—-286. Ascanio Sforzáról u. o. S. 283.

3 Ep. 65., 91. 102., 103., 153.,
1 Ep. 39., 40., 41. — B áthori István  és a Gerébek között : Ep. 53., 54
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Az epistola familiaris legirodalmibb faja a szűkebb értelemben 
vett baráti levél. Ilyeneket intézett Váradi magyar humanista barátai
hoz. Ezek már tisztán irodalmiak, a legnagyobb fokú humanista tuda
tosság jegyében készültek. Egymást érik bennük a klasszikus és szent
írási utalások, idézetek. Mindegyik levél önmagában is egy-egy kisebb 
«opus». A legjobb humanista epistolák közé sorakoznak csiszolt, válasz
tékos stílusuk révén. Kiválnak közülük a Báthori Miklóshoz, Kálmán- 
csehi Domokoshoz, Bochkay Miklóshoz, a pécsi püspök familiárisá
hoz, Eszéki Istvánhoz és Keszthölczi Mihályhoz írottak.1

Ezekbe a kategóriákba be nem sorozható leveleitől sem tagadható 
meg a humanista jelleg. Bármilyen ügyben ír is, levelének gondosabb, 
kicsiszoltabb formáját mindig a címzett személy humanista, illetve — 
ami ezzel egyet jelent — «művelt» voltához alkalmazza. Ezért ír a 
ferenceseknek egyházi és fegyelmi ügyekben olyan felkészültséggel és 
apparátussal, mint humanista barátainak.1 2

Országos ügyekben — legtöbbnyire Ulászlóhoz — írt levelei az 
egyre inkább időszerűvé váló török kérdéssel foglalkoznak. A török 
kérdés, melyet a humanista írók, különösen pedig Mátyás király, hol 
őszintén, hol egyéb céljaik leplezésére tartottak felszínen, valójában 
csak Mátyás halála után kezdett égetővé válni. Mohács felé haladunk. 
Természetes, hogy a «török-irodalom» új erőre kap a humanisták tollán. 
Váradi levelei e szempontból is fontosak. Humanista írja, ha nem is 
mindig humanista stilizálással. Míg Mátyás király diplomáciai levele
zésében csak hatásos szólam volt a török veszély emlegetése, addig 
Váradinál a szólamok elszürkülnek, bár nem tűnnek el, és ha elő 
bukkan is egy-egy, mögötte ott sötétlik a fenyegető valóság. A török itt 
van a szomszédságában, állandóan fenyegeti, katonái már küzdenek 
ellene. Ha megindul, először érsekségén és birtokán gázol át. Egyéni 
érdeke tehát egybeesett az ország és — humanista módon tágítva — az 
egész kereszténység érdekével s ez teszi oly valószínűvé és megrázóvá 
«török» leveleit.3

Leveleinek megszerkesztésében művészi egyszerűségre törekszik. 
Nem bőbeszédű, csak a lényeget adja a nélkül, hogy a «tudós» stílus 
kellékeiről lemondana. Ezt az írói fegyelmezettséget még a kancellá
riából hozta magával, ahol egy-egy levélnek stílusbeli árnyalataitól 
nagyon sok függött. Váradi leveleinek egyszerű hangja nem magára 
kényszerített modorosság, hanem egyéniségéből, becsületes, nyílt jelle
méből folyik. Mindamellett leveleit úgy építi fel, hogy a címzettnél 
a lehető legnagyobb hatást érje el. Minden levelének megvan a maga 
hangulati egysége, amelyet már a megszólítás — a legünnepélyesebbtől 
kezdve a Dilecte Istókig — előre jelez. Ezt a hangulatot nem a semmit
mondó humanista közhelyekkel, papírízű szócsépléssel éri el, hanem azzal, 
hogy ha stilizál is, a mögött mindig a valóság, egy sokat szenvedett,

1 Ep. 35., 36., 67., 94., 96., 99., 104., 122., 125., 126., 133., 134.
2 Ep. 71.
3 Ep. 24., 25., 42., de egyéb leveleiben is v isszatér a tö rök  m otívum . Ezeknek 

a  leveleknek feldolgozatlanságára hívja fel a figyelmet Szekfű Gyula: M agyar 
tö r té n e t II. 649. 1.
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sokat átélt ember tapasztalata áll. Ha panaszkodik, ez nem hamisan 
csengő humanista sápítozás, hanem egy szemérmes magyar lélek vallo
mása. Ha elkeseredését fejezi ki a jelen állapotok romlottsága miatt, ez 
nem álszent szemforgatás, hanem az igazi, tiszta életű és kezű főpap 
magától értetődő állásfoglalása. Vagyis levelei az életből nőttek ki és 
azt is adják vissza művészi módon, a korabeli stílus színvonalán. Ezt 
még fokozza, hogy humora mélyén is valami keserűség, csöndes rezignált
ság lappang. Pedig szereti a kedélyes hangot. Egyik barátjának jó 
szerémi bort küld, «ne siti moriaris». A szójátékokat is szívesen hasz
nálja. A pápának írja, — követére, Angelusra célozva — hogy «per 
angelum tuum» szabadította ki. Gyakran egész levelet is «aenigmatice» 
ír. Legszellemesebb az ilyenek közt Beatrixhoz írt levele. A királynő 
bizonyos szolgálatok fejében megígérte neki a bíborosi gallért. Váradi 
szellemesen utasítja vissza a «Generosissimus Dominus Gallerus»-t, oly 
ügyesen, hogy a legkiválóbb olasz levélíróknak is dicséretére válnék. 
A visszautasítás könnyed hangjának végső akkordja azonban az egész 
levelet elmélyíti: «seraque nos docuerit poenitentia, quam periculosum 
fuerit rate lacera Eurippum illum procellosum ingredi.»1 Néha ez a 
rezignált, lefojtott humor gúnnyá torzul. Nagy ellenségének, Bakócznak 
írja egy alkalommal : «De eo autem, quod manu sua P. V. scribere ad 
nos propter valetudinem non potuit, facile habemus Paternitatem vestram 
excusatam, et volumus nos quoque majori fortassis valetudine laboran
tes, si nos ipsi non scripsimus, haberi excusatos. Optamus autem Fra
ternitatem vestram sincero corde convelascere non solum in corpore, 
sed etiam in anima, et absque Ecclesiarum injuria, et detrimento pros
perari.»1 2

Stílusával ki tudja fejezni a legkülönbözőbb érzelmi árnyalatokat 
mégis legjellemzőbb tulajdonsága az erőteljes férfiasság. Kemény egyé
niségéből következik ez is. Lefojtott szenvedélyessége azonban át-áttöri 
a levélforma szűkebb korlátáit és önkénytelenül a klasszikus oráció 
nemes páthoszába csap át. «Sed profecto ad hoc iám degeneratum est» — 
írja Angelus péterváradi gubernátornak — ut non sub cappis, nec cu
cullo, nec etiam sub Bireto Clericali, nec Vestitu Monachali, vel ullum 
vestigium conscientiae inveniatur, liberam hic Civitatem habemus 
unicuique ut libet, licet juxta Catonis sententiam. In Italia, vel Sicilia 
talia impune non committerentur. Confideretis quaeso, utrum verbis 
vestris facta ista respondeant, et si semper alium dicendum, aliud facien
dum videtur, verba ne potius, an facta attendenda nobis sint, vos ipsi 
discutite? Postquam omnibus in praedam expositi sumus, et daemo
nibus, et diabolis, Vos quoque, quod potestis, tollite.»3

B2roaldo is észreveszi ezt, bár ő az oratort a külsőségekben látja 
meg : «Tu ad me crebras litteras dedisti, quo, Dii boni, lepore, qua 
verborum atque sententiarum amoenitate refertissimas, prorsus, ut

1 E p . 20. — Lásd m ég Ep. 67. — Az a e n ig m a ró l ld. E c k h a rd t S á n d o r : Balassi 
B álin t. (M agyar írók .) 22 1.

2 Ep. 142. p. 264.
3 Ep. 66. p. 129— 130.
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perfectus orator . . .» 1 Pedig a Váradit hevítő belső erő és lendület gyak
ran megnyilatkozik. Nem elégszik meg az egyszerű ténymegállapítással, 
hanem a kiemelés kedvéért halmozza a rokonértelmű szavakat : «Quo
ties nos vera monentes, irisi, explosi, subsanatique sumus.» Halmozza 
a Szentírásból vagy a mitológiából vett hasonnemű példákat. Leveleinek 
menetét szónoki kérdésekkel állítja meg, hogy annál hatásosabb fordu
lattal folytathassa.

Az oratori lendületnek és stílusnak leginkább szépen tagolt, gon
dosan felépített körmondatai felelnek meg. Báthori Miklóshoz írt egyik 
levele például nem más, mint öt körmondat összefűzése. Szívesen el
kalandozik egy-egy mondaton belül, de a gondolat sohasem téved el a 
körmondat labirintusában, hanem ritmikusan hullámzik. Mondatai 
végét pedig gyakran zárja le az úgynevezett clausulával. A körmonda
toknak ez a ritmikus lezárása a Cicero óta annyira kedvelt ritmikus 
próza jellemzője. Magyar humanista epistola-irodalmunkban már Vitéz 
Jánosnál is jelentkezik. Epistolagyüjteményéhez írt két leveléről össze
gyűjtőjük és kommentátoruk, Ivanich Pál, ezt jegyzi meg : «Quae qui
dem duae Epistolae, in magna parte contextae sunt ex verbis et clau
sulis veterum oratorum, Scriptorum, et Poetarum.»1 2 így találjuk ezt 
Váradi Péternél is. A körmondatok stílusbeli velejárója bizonyos szén- 
tenciázás. Ezzel él is Váradi. Gyakran alakít ki maga egy-egy kerek 
sententiát, mint például: Crudelis est, qui suum honorem negligit. Leg
többször azonban a Szentírásból vagy a klasszikusokból veszi. És ha 
az idézet a mondat végére kerül, a ritmikus lezárás önként adódik. De 
nem csupán a «régi» írók clausuláit használja fel, hanem maga is vigyáz, 
hogy mondatai ritmikusan záródjanak.

Rendszerint a clausulák főformáját követi, amely dactilusból és 
spondaeusból áll. Ascanio Sforzához írt gratuláló levelének egyik perió
dusát így zárja le : «.. .  assidua sollertia sacra faciemus, solitaque vita 
suscipiemus. »3 Vagy a Báthorihoz írt levélben : «.. .  qui vinxerat
Ennosigaeum.» 4 De nem ez az egyetlen forma, akad olyan is, amely 
trocheusból és molossusból á l l ; például « . . .  unice commendo.» Elő
kerülnek egyéb fajták is, mint «. . . oblectari posset», vagy a Kálmáncsehi 
Domokosnak írt egyik levél lezárása : «et de transacta calamitate sua 
propitio Deo in totum extricari.»5 Hogy ez a ritmikus végződés nem vélet
len, arra nagyobb műgonddal írott leveleiből még számos példát lehetne 
felhozni igazolásul.

1 V eress 443. 1.
2 A p ró za ritm u sió l Id. T h. Z ie l in s k i :  D as A usleben  des C lauseigese tzes in 

d e r röm ischen  K u n stp ro sa . P h ilo logus. S u p p lem en tb an d  X . L eipzig  1907. S. 429. 
sequ . U. a. : D as C lauselgesetz  in  C iceros R eden . G rundzüge e iner o ra to rischen  
R h y tm ik . U. o. S u p p lem en tb an d  IX . 1904. S. 589. sequ. P o lh e im , K a r l :  D ie  la te i
n ische  R eim prosa . B erlin  1925. N ic o la u , M a th ie u  G .:  L ’orig ine  du «cursus» 
ry th m iq u e  e t les d éb u ts  de l ’a ccen t d ’in te n s ité  en  la t in . P a r is  1930. —  C s iz m a z ia  
P ia c id :  N agy  Szent Leó beszédei. I ro d a lo m tö r té n e ti és s t ilisz tik a i ta n u lm á n y . 
C isz terc i d o k to r i értekezések  85. B u d ap est, 1942. 139— 176. 1. —  Iv an ich  P á l 
m egjegyzése S c h w a n d tn e r  I I .  p. 9. n . 1.

3 K p. 81. p. 154.
* E p . 36. p. 77.
6 140. E p . 122. p. 235.
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Nem kezdő, nem is dilettáns, hanem tudatos művész. Minthogy 
levelei «tudós» humanista munkák, nem nélkülözhetik a «tudós» jelleggel 
járó humanista díszt, a szentírási és klasszikus utalások ornamentumát. 
Hiszen a céhbeliek előtt nagyrészt éppen ezek emelték a levelet irodalmi 
magasságba. Levelei nagy részében ez nem válik modorossággá, tudo
mányának és a litteraturában való jártasságának fitogtatásává, hanem 
a soKat olvasó, művelt ember belsejéből önkénytelenül, természetesen 
folyik, mint műveltségének következménye. Néha egy-egy találó szóval, 
klasszikus utalással sokat ki tud fejezni. Például Thuz Osvátot «per 
Aenobarbum nostrum» értesíti; vagy a «procellosus Eurippus» kifejezés 
találó képet ad azokról az állapotokról, amelyek Ulászló korának magyar 
közéletét jellemezték. A Szentírásból vagy a profán költőkből és írók
ból vett hasonlatai és idézetei sohasem erőszakoltak. A helyzethez, az 
alkalomhoz illő valamennyi. Ez a választékos mértéktartás kifinomult 
ízléséről tesz tanúbizonyságot.

De nem volna igazi humanista, ha néha túl nem lőne a célon. Mikor 
az újjáépített bácsi várról és a lecsapolt mocsarakról ír, lehelletfinom 
a hasonlata, mely a béke szépsége, elérhetetlen tisztasága után sóvárgó 
főpap leikéből fakadt : «si tener Narcissus viveret, et se ipsum videret, 
oblectari posset». De mindjárt ezután a Duna bevezetését és a Masztonga 
patak lecsapolását Xerxes és Hannibal tetteivel hasonlítja össze, ami 
nemcsak az elhihetőség rovására megy, hanem az előző hangulatból is 
kizökkent. Az ilyesmi azonban csak humanista mivoltának mélységére 
vall. A Szentírás és a profán írók egyugyanazon levélben békén megfér
nek és ez adja meg stílusának is az egyházias-humanista jelleget. Az 
előbb idézett levél Narcissusával, X^rxesével, Hannibáljával az «ad lau
dem Dei Omnipotentis» végzett munka elbeszélésére szolgál.

Bár mintája Cicero, latin nyelve mégsem a tiszta klasszikus nyelv. 
Ez a latin a humanisták ajkán és tollán él, így állandóan fejlődik. Nem 
csupán a klasszikusok szókincsét forgatják, hanem az újabb, közhasz
nálatban lévő szavak és kifejezések is irodalmi fémjelzést kapnak. Maga 
Beroaldo, aki tanítványait «repurgata linguarum vitiligine omnique 
detersa barbarie» akarta oktatni és önmaga, meg tanítványai elé a «Tul
lianis ornamentis excultus» eszményét tűzte ki,1 igazában Apuleius 
gazdag, színekben- pompázó nyelvét és stílusát vette át és fejlesztette 
tovább. Váradi latin nyelvében is a legkülönbözőbb hatások kereszte
ződnek. A cicerói latinságra való törekvése szembeötlő, de erős nyomot 
hagy nyelvén a cancellária sajátos stílusa és számos megszokott fordu
lata. Ezenkívül a különféle auctorok, Szentatyák és különösen a Vulgata 
nyelve. A korabeli humanista irodalomban való jártassága teszi érthetővé 
a közkeletű humanista sablonok és kifejezések bőséges előfordulását. 
De nem tagadható le stílusának magyar jellege sem. Egyes kifejezések 
fordításában kitetszik a latintól elütő magyar gondolkodás. Vannak 
azonban egészen eredeti fordulatok is nyelvében, olykor egészen ritka, 
vagy egyebütt nem is található szavakat használ, mint például «discolus», 
vagy «Ribaldus».2 3

3 V eress 443. I. 2 Ep. 44. p. 91.
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Most pedig lássuk, hogy mit értett Váradi Péter «humanitas»-on. 
Ez a szó számtalanszor előfordul leveleiben. De ő, akárcsak kortársai, 
nem abban az értelemben használja, ahogyan ma egy humanista huma
nitásáról szokás beszélni. Nem az illető litterátus voltát, az antiquitás 
iránti érdeklődését értik rajta, hanem bizonyos szociális, emberi maga
tartást, emberiességet, emberséges viselkedést embertársaink iránt. 
Maga a humanizmus nem is puszta irodalmi áramlat, hanem mélyebb, 
az élet minden terére kiható állásfoglalás, tehát világnézet. Ebben a 
világnézetben előtérbe kerül az ember, mégpedig nem csupán annak 
szellemi, hanem testi szükségletei is. így Bonfini Mátyás király huma
nitásáról írva annak emberséges voltát emeli ki : egyik emberének pél
dául, aki rosszul lett, fogta a fejét, hogj' a «vomitus» könnyebben men
jen. Beroaldo pedig Váradiról ezt jegyzi meg : «probe calles humanitatis 
officium esse necessitati hominis egentis subvenire)). Az «officium huma
nitatis» magábafoglalja a bőkezűséget, a vendégszeretetet és minden 
rászorulón való segítést. Innen magyarázható Váradinak alattvalói 
és jobbágyai iránt taúnsított ritka humanitása. Szavát mindig felemeli 
jobbágyai érdekében, mert különben azok kivándorolnának, hiszen még 
«in Turcia meliorem sibi mansionem reperturos arbitrantur». Másutt 
pedig a humanitás nevében kéri az urakat, hogy jobbágyaikkal bánjanak 
humánusabban.1

*

Levelezésével kapcsolatban önként felvetődik a gondolat, hogy meg
próbáljuk baráti körét és humanista ismeretségeit meghatározni. Leve
leinek csak töredékét ismerjük, a hozzáktakat pedig egyáltalán nem. 
Ezeket egy alapos és szerencsés kutató esetleg még napvilágra hozhatja. 
De így is elég tisztán láthatjuk baráti és ezen keresztül szellemi kapcso
latait. E kapcsolatok szálai túl nyúltak az ország határán, különösen 
Itália felé. Beroaldon kívül más nevezetesebb humanistáról az adatok 
szegénysége miatt nem tudunk ugyan, de annyi bizonyos, hogy nem ő 
volt az egyetlen, akivel Váradi összeköttetésben állott. VI. Sándor, 
Ascanio Sforza, Cesare Borgia és más itáliai főpapok címére írt leveleiben 
meg inkább csak pártfogást keresett.1 2 3 Ezek a kapcsolatok inkább diplo
máciaiak vagy politikaiak, mint szellemiek. Különösen öccse révén 
építette ki ügyesen összeköttetéseit a Szentszéknél és a bíborosi kollé
giumnál. De nem csupán Itáliában voltak barátai, hanem Németország
ban és Csehországban is, amit Georgius de Stamhoz, Mezerziczki János 
morvaországi kapitányhoz, egy csehországi tanácsnokhoz és a boroszlói 
püspökhöz írt levelei igazolnak.3

Kapcsolatban állott Tuberoval is. Ez a tárgyilagosságra törekvő

1 A B eroaldo-idézete t ld . Veress  4 3 9 .1. A «hum anitas»-ról K a r d o s : L ’U ngheria  
aeg li s c r i t t i  deg li u m a n is ti i ta lia n i. E s t r a í to  d a lia  «Corvina». B u d a p e s t 1941 
p. 143. —  E p . 60., 145., 87. ,

8 B a n f i  F lo rio  (i. m . p . 17.) P ie tro  B em bo-t is  em líti, de  nem  jelzi, hogy a d a ta t  
h o n n an  v e tte .

3 E p. 143., 141., 138., 123., roo.
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dalmát humanista történetíró művében kíméletlenül beszél Váradi 
büszke, dölyfös jelleméről és ezt «obscuro loco» származásának rója fel 
de megvédi az «Insanus» vádjától azzal a hivatkozással, hogy ismerte : 
«etenim usus sum eius familiaritate». Talán vendége is volt Bácsott, 
amit Tubero bácsi és kalocsai ismeretsége igazolni is látszik. Művét 
Frangepán Gergely kalocsai érseknek ajánlotta, aki előbb Váradi olvasó- 
kanonokja volt. Munkájának forrása 1495-ig főkép Bonfim, azután 
pedig — mint egy Tuberoról írt tanulmány szerzője megállapítja — 
értesüléseit «a kalocsai és bácsi egyházmegye főbb embereitől» szerezte.1

Humanista szempontból ezeknél sokkal jelentősebbek magyarországi 
kapcsolatai. Alig akad híresebb és műveltebb főúr vagy főpap, akihez 
baráti szálak ne fűznék. És a magyarországi humanista gócpontokkal 
állandó összeköttetésben áll, hiszen ezeknek a püspökségeknek élén vagy 
káptalanjaiban mindenütt barátai foglalnak helyet.

A humanizmus centruma, irányítója most is Buda. Ha nem is 
olyan ragyogó az élet, mint Mátyás király korában, a kancellária 
humanizmusa mit sem vesztett szellemi frisseségéből. Sőt a számban 
egyre gyarapodó királyi titkárok a legelsőrangúbb humanisták, a kis 
kancellária élén pedig Váradi barátja, Kálmáncsehi Domokos áll. 
A királyi kancelláriával Váradi mindvégig összeköttetésben van; 
1494-ből egy, 1498-ból két relációjával találkozunk.1 2 De a budai cseh 
kancelláriával és így a Sodalitas Danubianával is tarthatott fenn 
baráti viszonyt. Erre joggal következtethetünk ahhoz a Schellenberghez 
írt leveléből, aki az erősen humanista összetételű cseh kancelláriának 
vezetője volt.

A cseh kancelláriának és a Sodalitas Danubianának platonista érdek
lődését, mégpedig annak Apuleius felé való orientálódását már említet
tem. Ebben is egyet érthettek és találkozhattak Váradival. Másrészt 
Schellenberg hasonlóképpen érdeklődött a teológia iránt is, amit Nico
laus de Mirabilibusnak neki ajánlott De providentia című műve is 
igazol.3 Ugyanott dolgozik Neideck György, az osztrák humanista, 
akinek számára egyik barátja támogatást kért Váraditól, amit az meg 
is ígért. Valószínűleg kanonoki javadalomról lehetett szó.4

Váradi a budai eseményeket és újságokat bácsi székhelyéről is 
figyelemmel kísérte. Márton «bonarum artium doctor», a budai plébános, 
értesítette a legújabban történtekről. Maga is többször fölmegy Budára. 
Vagy a király hivatja, hogy tanácsait kikérje, vagy az országgyűlésre 
utazik. Budán gyönyörű sarokháza várja. Itt, vagy pedig valamelyik 
barátjánál jönnek össze ilyenkor és jó szerémi bor mellett elbeszélget
nek, meghányják vetik az országos ügyeket, a jelen problémáit, majd a

1 L u d o v ic i T u b ero n is  D a lm a tae  A b b a tis  C om m en tario rum  de tem poribus 
su is  L iber I. c. 13. S c h w a n d tn e r  TI. p. 128— 129. —  V a j d a  G y ö r g y :  T ubero  L ajos 
tö r té n e t íió . B u d ap es t 1909. 23. 1.

2 D l. 20142., 37720., 37723.
3 E p . 152. — S chellenbeig rő l F ó g e l :  Q uom odo re x  W la d is la u s  I I . . . . p . 35. — 

A nek i a já n lo t t  m u n k a  I ro d a lo m tö r té n e ti E m lékek  I . 429. 1.
4 E p . 143. —  Á b e l : M agyaro rszág i h u m a n is tá k  és a D unai T udós T ársaság . 

79— 83. 1.
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«bonae artes»-re terelődik a szó. így tudjuk meg Kesztölczihez írt leve
léből is, hogy «nuper inter colloquendum» többek között Janus Panno- 
niusról is szó esett, régi kedves emlékeket elevenítettek fel róla. Költé
szetét, epigrammáit is megtárgyalták, amelyeket Váradi még Mátyás 
idejében gyűjtött össze. Ez a gyűjteménye elveszett. A beszélgetés 
újra felkeltette benne az érdeklődést az epigrammák iránt, úgy hogy 
«nos certe avidissimo cuperemus videre animo». Csakhogy kitől lehetne 
megszerezni? Ekkor említi a társaság egyik tagja, Kálmáncsehi Domokos, 
hogy a gyűjtemény egy másolata megtalálható Keszthölczi Mihály 
esztergomi lectorkanonoknál. Váradi nem is rest és nemsokára levélben 
kéri, hogy vagy küldje el neki vagy pedig másoltassa le.

Nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy ezen és a hasonló baráti 
összejöveteleken kik jelentek meg a váradi püspökön és Báthori Miklóson 
kívül.1 Talán Thuz Osvát, a zágrábi püspök, Janus egykori barátja is? 
vagy a királyi és a cseh kancellária tagjai is? esetleg a Budán tartóz
kodó olasz humanisták is? Bonfini meg legalább is nagyon jól ismerhette, 
mert nagy munkájában a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel szól róla.

Az esztergomi káptalan tagja volt Garázda Péter. Váradi bácsi 
korszakából semmiféle adatunk sem maradt fenn arra vonatkozólag, 
hogy a régi baráti viszony élt volna közte és Garázda között. De ez való
színű is, mert barátsága Báthorival mindvégig megmaradt. Meleg 
baráti kapcsolat fűzte e káptalanból Eszéki Istvánhoz, akit Dilecte 
Istóknak aposztrofál, azonkívül a yerselő és Janus verseit olvasgató 
Keszthölczi Mihályhoz és Márton budai plébánoshoz, aki esztergomi 
prépost is volt.1 2

Vácott szintén egy kis humanista központ alakult Báthori Miklós 
körül, aki csupán humanista stúdiumainak élt, a gyakorlati élettel nem 
sokat törődött és mindvégig «piu literato» maradt. Környezetét, ha sza
bad hinni Galeottonak, artisztikusan alakította ki : gyönyörű palota, 
szép kertek, gazdag könyvtár. Ez az a környezet, amely széppé teheti 
az elfinomodott, kulturált ember életét. Váradinak ő a legrégibb, leg- 
igazabb barátja. Sokban irányadója és példája is. Szép humanista leve
leket váltottak egymással. Báthori környezetéhez tartozott Bajoni 
István, az egykori királyi titkár, aki szintén Bolognában doktorált. 
Váradi vele is baráti viszonyban volt.3

A «boldog Várad»felé mindig húzta a szíve. A humanista város huma
nista püspökei szintén barátai voltak. így Farkas Bálint, majd pedig

1 H ogy B áth o ri M iklós ré s z tv e t t  ezen az  összejövete len , va lósz ínűvé tesz i, 
hogy u g y an ak k o r B udán  ta r tó z k o d o tt . Az esz tergom i é rsek i he lynöknek  H ypo- 
H thoz in té z e tt  je len tésében , m elyben  a  b u d a i zav a rg áso k ró l te sz  em líté s t, ír ja  : 
«et a lcu n i se p a rtiro n o  su b ito  e t an d a ro n o  a ca sa  sua, com e fo il C olo tia ,  il V a t ia  
e t p iú  a ltri.»  B e rze v ic zy  A l b e r t : A rag ó n iá i B e a tr ix  m a g y a r  k irá ly n é  é le té re  v o n a t
kozó o k ira to k . M onum enta H u n g riia e  D ip lo m atica  Vol. X X X IX . B u d a p e s t 1914. 
343- h

2 E szék i Is tv á n tó l K o l l á n y i  i. m. 118. 1. —  K eszthö lczirő l Id. M ag y a rság - 
tu d o m á n y , I .  év i. 3. szám . 325. 1. 1. jeg y ze t.

3 B á th o riró l M ag y a rság tu d o m án y  I. évf. 3. szám , 312. 1. 1. jeg y ze t. 
B a jon iró l K o l l á n y i  i. m . 112. ; F r a k n ó i : M átyás k irá ly  d ip lo m a tá i. 86— 87. 1.
A váci egyházm egye tö r té n e t i  n é v tá ra . 681— 682. 1.



ennek utódja, a bibliofil Kálmáncsehi Domokos, akinek ígéretet is tesz 
hogy Szent László városában meglátogatja.1

Az erdélyi püspökkel, az epigráfia iránt érdeklődő Geréb Lászlóval, 
akinek titkára a költő Megyericsei János, hasonlóképpen levelez.1 2

Pécsett Janus Pannonius utódja a Ferrarában Carbo Lajosnál tanult 
humanista műveltségű Ernuszt Zsigmond. Mint Korvin János párthíve, 
már a királyválasztásnál egy táborban voltak3 De a pécsi ferencesek 
művelt custosával, Szemenyei Mihállyal is levelez.

Azonkívül barátja még Thuz Osvát zágrábi püspök, a kiváló 
humanista Fodor István szerémi püspök, humanista nevén Crispus, 
akit a megürült győri püspökségre ajánl a királynak, kiemelve 
«probitas»-át, «dictio»-ját és «eruditio»-ját. Bochkay (máshelyütt Bácskái) 
Miklós mislyei prépost is. humanista érdeklődésű lehetett, mert Váradi 
egyik legszebb humanista stílusú levelét neki írta.4 Baráti köréhez 
tartoztak még a korabeli híresebb főúri családok, így a Báthoriak, a 
Váradyak ; Kinizsi Pál, Korotnai János alnádor, Csapi János köz
nemes is.

Baráti köre most is nagyrészt a régi. Vitéz János egykori párt- 
fogoltjaiból és ismerőseiből tevődik össze. A közös szellem tartotta őket 
együtt, amelyet átmentettek és dominálóvá tettek a Jagelló-kor idején 
is. Ez az ő haláluk után sem veszett ugyan ki, de átalakult, továbbfej
lődött, és a sajátos Jagelló-kori humanizmust hozta létre.

Váradi levelezése és baráti kapcsolatai révén mindig benne élt a 
Jagelló-kori Magyarország szellemi életében. De a napi politikába, 
ha figyelemmel kísérte is, nem igen bonyolódott. Érdeklődése mind
inkább a szellemiek felé hajtotta. Híveinek lelki gondozása és a bonae 
litterae között megosztva élte egyre tisztultabb életét.

1500-ban azonban újra kilép a közélet porondjára. VI. Sándor 
ugyanis nagy keresztény összefogást kezdeményezett a török ellen. 
Ebben az egyik legérdekeltebb félnek, Magyarországnak is részt kellett 
vennie. Az ez év elején tartott országgyűlés a török elleni háború mel
lett döntött. A velenceiekkel megindult tanácskozásokon szereplő négy 
magyar megbízott között ott szerepel Váradi Péter is. A király Bácsot 
jelölte meg, ahol a török ellei hadaknak találkozniok kellett. Itt egyez
tek meg végleg a velencei követekkel: Sebastiano Giustinianival és 
Vittorio Soranzoval. Mint a királyi megbízatásból is látjuk, Váradi vezető 
szerepet vihetett ezekben a mozgalmakban és tanácskozásokban. Ez 
valóban a legméltóbb szerep volt annak a magyar humanistának szá

1 F a rk a s  B á lin tró l B n n y i t a y  i. m . I I .  325— 331. 1. K á lm án cseh irő l u. o. 
332— 343. 1. ; H o f f m a n n : R ég i m a g y a r  bib liofilek , i n — 119. 1.

2 T e m e s v á v y  J á n o s : E rd é ly  középkori püspökei. K o lozsvár 1922. 412— 448. I.
3 K o l l e r  i. m . p. 360— 520.
* T huz O sv á tró l H o f f m a n n  i. m . 119— 121. 1. —  F o d o r Is tv á n ró l Veress  i. m 

373— 3 7 4 - h — B ácsk á iró l u. o. 255. és 382. 1. ; T ó th -S z a b ó  i. m. passim .



mára, akiben azok az eszmények éltek tovább, amelyekért Vitéz János 
egykor annyit küzdött.1

A török elleni hadakozásból semmi sem lett. A vármegyék csak 
gyéren jelentek meg. Ulászló visszavonult. Váradi ezt a kudarcot nem 
sokkal élte túl. Gyönge egészségéről, állandó betegségéről te tt kijelen
tései mögül, ha humorral fátyolozottan is, már régóta ki-kicsendül a 
halálfélelem. A sok testi és lelki szenvedés végül is legyűrte erejét. 1501 
közepén halt meg s benne Mátyáskori humanizmusunknak Vitéz János 
és Janus Pannonius mellett legnagyobb alakja szállott sírba.2 Mint azok, 
ő is alkotott és nem csupán befogadta az új műveltséget. Levelei, ame
lyek a Vitéz-féle epistolának továbbfejlesztését jelentik, a magyar levél
irodalom legszebbjei között foglalhatnak helyett. Nemcsak «a Mátyás- 
és Jagelló-kori humanizmus szakaszai között a nevezetesebb kapcsolók 
egyike» volt, hanem halálával egész korszakot zárt le, Mátyáskori 
humanizmusunk korszakát.3

Gerézdi Rábán.

1 V I. Sándor tö rök -e llen i h á b o rú já n a k  te rv é rő l és e lé r t «eredm ényeiről» 
Id. P a s t o r  i. m . I I I .  S. 439— 445. V árad i szerepérő l : M arino  S an u to  V ilág k ró n i
k á já n a k  M agyarországot érdeklő  tu d ó s ítá sa i. K özli W enzel G usztáv . T örténe lm i 
T á r  X IV . 115. 1.

2 V á rd ay  F erenc 1501 á p rilis  10-én k e lt levelében  m ég nem  tu d  V árad i h a lá 
láró l, jú n iu sb an  v iszon t m á r üresedésben , v an  az  érsekség.

3 H o r v á th :  Az irodalm i m űveltség  m egoszlása . 170. 1.
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RÉGI MAGYAR VARÁZSLÓASSZONYOK.

A Zichy-le vélt árban Balassi Bálint nyomait kutatván, találtam a 
rendezetlen anyagban egy érdekes vallatási jegyzőkönyvet, melyet, 
gondolom, érdemes a magyar etnográfia hasznára napvilágra hozni. 
A jegyzőkönyv nyolc számozatlan, kétfejűsasos vízjelű, ívformájú levél
ből áll, melynek azonban csak a kilenc első lapját írta tele a kihallgatást 
vezető hatóság jegyzője.

Sajnos, magáról az esetről, a vallatás színhelyéről és a vallató hiva
talos közegekről csak annyit árul el az irat, amit magából a szövegből 
kikövetkeztethetünk, mert kívül az iraton csak ennyi olvasható : «Causa 
Uxoris Barrabe Nagy et Gemanti», vagyis a fővádlottak nevén kívül 
semmi egyéb útmutatást nem kapunk.

Dátumnak semmi nyoma. De az írásból és nyelvből azt kell követ
keztetnünk, hogy az irat vagy a XVII. század elejéről, vagy legfeljebb 
a XVI. század végéről való.

A vallatás színhelye szerintem Tokaj. Erre vall, hogy a tanúk egy 
tekintélyes része Rakamazról való, vagy megfordult Rakamazon, Sza
bolcs megyének eme Tokajjal szinte átellenben fekvő községében. A cor
pus delicti-t, az «aszú békát» is onnan hozzák el. Viszont egy tanú az 
egyik vádlottnak a vizsgálat megindulása előtt ajánlja, szökjék át a 
Tiszán. Egy ízben megemlíttetik egy beteg asszony, aki hajón viteti át 
magát Rakamazra. Emlegetnek egy udvarbírót is, — nem név szerint — 
ilyenek pedig a végházakban voltak a katonaság gazdasági ügyeinek 
vezetésével megbízva. Mindez Tokajra vall, mint ahogy általában számos 
tokaji eredetű levél, írás van ebben a levéltárban.

A Zichy-levéltárnak ez a része tudvalevőleg a kisvárdai Várday-, 
a csapi Csapy-, a mezőtelegdi Telegdy-, a Kis-Serjény- és a Melith-család 
irataiból, leveleiből került össze : ezek mindegyikének számos tagja 
kapitány volt a vidék végházaiban, Tokajban, Szendrőn, Szatmárban, 
Kálión, egy Melith a kassai kamara elnöke is volt. Valószínűleg az ő 
révükön került ez az irat is a levéltár egyéb aktacsomói közé.

Az irat különös érdeke abban áll, hogy régi, a nép közé alászállt, 
és babonás praktikákká süllyedt hiedelmeket őrzött meg, még pedig 
magyar nyelven, s e nemben a legrégibb ilyen feljegyzéseink közé tarto
zik. Két «bűbájos» asszony szerepel itt, kit egy társnőjével együtt már 
régebb idő óta tartottak fogságban. Egyik Nagy Borbásné, aki, bármint 
védekezik is, a főkolomposnak látszik, a másik egy Gyémánt gúnynevet

-564



viselő, de Erzsébet névre keresztelt, feslett életű leány. A vád, úgy lát
szik, elsősorban e két asszony ördöngőseknek tartott praktikáira vonat
kozott, bár a vádlottak a Jehovára esküvés ellen is védekeznek s futó
lag említtetik egy bizonyos Magdolna nevű asszony is, akit a bájosok láb 
alól eltettek volna ; az emberölési szándék itt-ott más vonatkozásban 
is felbukkan a vallomások folyamán. A botrány bizonyára akkor tört ki, 
midőn a két fővádlott valamin összeverekedett, úgy hogy Nagy Borbásné 
csákánnyal agyba-főbe verte barátnőjét, emez meg ördögnek, bűbájos
nak mondta Nagynét ; a vallomásokban is igyekeznek egymásra kenni 
mindent. Nem értjük, hogy a sokszor szereplő Balog Mihályné hogy 
úszta meg a vádat és vallatást, talán már nem volt életben. A vádlottak 
varázsoltak, ártottak, gyógyítottak és magasabb állású személyek rokonai 
is szerepelnek ismerőseik között. Az egyes babonás üzelmekre nézve 
alább illetékes szakember mondja majd el véleményét.

Itt  csak a kéziratról még egyet-mást. A kéziratot, sajnos, felső és 
alsó sarkán elég nagy darabon egér rágta, úgy hogy sok részt kellett köz
lésemben kipontozva hagynom, ami nem válik a szöveg megértésének 
előnyére. Az olvasó egy kis fantáziával kiegészítheti az üresen hagyott 
helyeket. Ahol a szöveg értelme, vagy a szótöredékek megengedték, 
magam is kiegészítettem az elveszett részeket ; e helyeket szögletes zár
jelben közlöm. Az olvasó kedvéért modernizált helyesírást alkalmazok. 
Megjegyzem, hogy a szövegben ismeretlen a hosszúságot jelző ékezet 
(néha kettőzést találunk), az ü-t w jelzi, de az ö betű állandóan megvan. 
Az sz-et z jelzi, a gy és ty-t írása gi, ti (tuggia, szatirot).

A szöveg itt következik :
N a g y  B o r b á s n é  F e le l e t i :  V a lam i aszú  b é k á t h o z ta k  v o lt k . . .  E z  E rz séb e t 

a sszony  m eg i je d e tt  m . . .  M ert én  tö rv é n b e  a k a r ta m  fo g n i . . .  O n n a t m eg h o z ták . 
E g y k o r e z . . .  jő  én  hozzám  és íg y  szóll : K [ é r . . .  ] hogy  én  m eg esk ed n ém  m e lle tte  
o lta lm . . .  N em  m íelhetem , m e r t fé lek  Is te n e m tii l  [Ism ég m ondá  :] A z Je h o v á é r t 
kérlek , hogy  reám  ne esküggy[él]. E n g em e t m in d  s z o rg a lm a z ta to tt ,  de nem  m íel- 
[hetém ]. E z t m o n d ám  : lm  m in d  u ra m m a l s m in d  a z . . .  szólok felő le. M ondá : 
O h az h a ta lm a s  I s t [ e n ] . . .  E b b ő l én  nek em  nyom orgásom  esik . E n n e k  u tá n n a , 
m ikor R a k a m a z ra  m en tek  és az B é k á [t]  el h o z tá k , —  én  se tá r s  n em  v o lta m  benne 
sem  el nem  h o z tam , —  én  reám  k iá l tá s t  t ö t t  és e z t m o n ta , hogy  én  v ag y o k  az  el 
hozásába  részes és én  n á la m n á l n ag y o b b  ö rdög  B üös B áo s1 n incsen . De én  nem  
v ó tam  és én  az nem  v ag y o k , m e r t já m b o r v ag y o k  és ezeke t m eg b izo n y íto m , hogy  
én  nekem  ezekbe se h irem  sem  tan ác so m  és nem  v ag y o k  az, az  k in ek  m o n d o tt.

E rsébe t  fe le le t i : Az m it N agy  B orbásné én  hozzám  felel, hogy  [a B ék a  el] 
hozásba  kezes v o ltam , én  nem  vagyok , [a B éka] el hozásába  o t t  nem  v o ltam . 
B izony csa [k] . . .  j ám bor szem élyekkel. N incs m it bennem  . . .  H o l a z t  feleli, hogy  az 
én  tö rv én y em  [m ia tt u tá n n a ]  fu ta m ta m , én  nem  fu ta m ta m , sem  T ör [vénybe nem ] 
v o ltam , hanem  m ikor az  ő felesége2 . . .k i  k iá l to t ta m  : E ngem  tö rv é n  s z e r é [ n t ] . . .  
h anem  az v á ras  p iaczán  kéz [de] R a jta m  c sák án y áv a l igen ver [n i]. . .  V á g ta  az  
c sák án t sok jám b o r l á t [ t á r a ] . . .  É s  m in ap , hogy  én  az  fogságba v o ltam , N agy  
G yörgy  íg y  szó lt, hogy  N ag y  B o rb ásn én á l n a g y o b b  ö rdög  n in cs . K i t  m eg 
b iz o n y it. E z t is m eg b iz o n y itja , hogy  ö té t  G y u lá ru l is k i  ű z té k . I t t  is  k ö v e 
te t t e n 3 la k o t t .  É s a z t is m eg b izo n y itja , hogy  igaz, hogy nagyobb  ördög  nincsen 
i t t  n á lán á l.

1 B iivösbájos, e red e tib en  : Bwös B aos.
2 T. i. N agy  B orbásné
3 M ag án y o san .
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F ass io n es1 :
P é c s i  J á n o s n é :  E g y eb e t nem  l á t t a m ;  m enék  B alog  [M ijhálnéhoz be, h á t  

D ersné o t t  vagyon  veszteg  ü [l v a la ]  É s B alog M ihálné e lő tte  á ll va la , h á t  egy tá n y é 
ron  D ersné e lő t t  v a la m i vagyon . H ogy  be m egyek  v a la , el re j té k  e lő ttem . M ondék 
D e ne rű csé tek  1 2 3 el e lő ttem . E lő  hozák  ta h á t .  E g y  tá n y é ro n  kenyér, h o lt szén és 
ezérn a  vagyon .

Ism ég m ik o r öszve v e sze tt v a la  E rzséb e t B o rbásnéva l, m o n ta  e z t E rséb e t 
hogy  : No h a d d  szó lljon  csak  ez B ékás k — a, b izo n y  fenére s z ó l!

B alog  M ihálné e z t m o n d ja  v a la  : egyszer k é t B ék a  viű® va la . E gyszer az 
ház e lő tt  é n e i vöm  eg y ik e t, az m á s ik tu l e se l vím . M ondék  : m eccesz4 veleP M ondá . 
N em  tu d o d  te  ennek  h a sz n á t, de h a  tu d n á d , nem  m o n d an ád  a z t.

D e r s y  J ó b n é  v a l lá s a :  E z E rséb e t jő v e  [hozzám  é s ] . . . m o n d á  : Az Is te n  vére  
h u llá sá é r t k é rte , [kössem ] be, m e r t ez bestv e  k — fi v a k  . . .ig en  vere  s é r es in d u lt  
ra j ta m . Be k ö té [m ], egyszer m eg keném . M ondék  : H a  u ra d  vo lna , a z t  m o n d an ám , 
hogy gy erm ek  v agyon  n á lad . M ondá, az Is te n  el veszesse, h a  ő n á la  vagyon . É n  az 
u tá n  nem  k ö tö tte m . J ö t t  házam hoz , de nem  gonoszból.

N a g y  B o rb á sn é  ta n ú ja ,  G reg o r iu s C se r :  T a v a i n y á ro n  N agy  [G yörgy k é rte ] , 
hogy lo v á t i ta tn i  v igyem . E l v í[m  és] h aza  hozám , szén á t v e té k  n e k i . . . G y ém án t 
o d a  jőve , be  m éné az [házba]. . . .K i jö v ék , m eg h a llá m  m it b e s z é l . . .  G y ém án t 
B o rbásnénak . É n  édes as[szonyom ], te  hozzád  jö t te m . M ondá : m ié r . . .?  É des 
asszonyom , m in d  sem m i az m i [ t . . . ] h it  n é lk ü l csácsog tá l, csak  h i t te [ l  ne eskügyél] 
reám . M ondá : N em  m erem  én a z t [cselekedni,] m e r t én  m eg m on tam  h áro m n ak . 
A n d r[ás]n én ak  is, az m it m íe lte tek , U ra m n a k  [is m eg] m ondom . M ondá : Az 
Je h o v á é r t, a z t  m ondád -e  m eg U ra d n a k ?  C sak ne m on d d  m eg e . . . n e  v a llj ík  c 
re ám  h it te l  ; egy  fedele t, egy  a ra n y [a t] ,  egy  ta l lé r t ,  a p ró  p é n z t is ad o k . M ondá : 
Ne a d d  nekem , m e r t tu d o d , hogy  nekem  m in d  v ag y o n  az. M ondá G y ém án t : Ihon  
m in d  é le tem  s m in d  ha lá lo m  kezedbe. M ondá : N em  m íelem , h an em  h a  m eg jő  
U ram , m eg m ondom  neki. M ondá G y ém án t : De ne m o n d d . U gyan  nem  m íelem . 
hanem  m eg mondom.®

Meg m ik o r azhogy  k e rü lés  m iá b ó d o sn án [k ], e s tv e  m en én k  az B a lás  házához 
és [ i t] tu n k  v o ln a , k i jövőnk , hogy  az B a [r la b á s]  h áza  a lá  ju té k , szó t h a llék  es m eg 
á ll[é k  az] a b la k  a la t t .  H á t  az  k em en c zén é l. . .  ég, és B alog  M ihálné, hol az kem [en- 
czéhez, hol] az  a sz ta lh o z  m egyen  és m o n d á  : R eá  fo g n ak  v a la  az T ö rv é n re . .  . v a la  
B o rb á sn é ra a z  B ék a  f e lő l . . .  G y ém án t ; u g y an  reá  e sk ü g g y ö n . . . né, nem es em ber 
g yerm eke . . ., hogy  u g y a n  ő h o z a tta . M ondá C y ém án t : Is te n n e k  m ondom , hogy 
rá  esküggyönk , m e r t nem  a z é r t m o n tu k  m i nek i, hogy k ih irdesse , h an em  hogy  h a ll
gasson. E z t is m o n d á  G y ém án t : Soha n in c s  o ly  jám b o r, k ire  az m it  én  ak a ro k , reá  
nem  k ö ltő k , h a  úgy  n incs es, h a d d  szégyenkeggyék  benne. É hez penig , N agy  B orlo- 
básnéhoz jó n á l eg y eb e t nem  h a llo tta m . E z [ t  is] m o n ta  B alogné ; H a  rá n k  esk ü 
szik  B orbásné , [el ke ll] m in d  k e tte n  vesznünk .

. .  .ü n ö s  A n n a :  T u d o m , hogy  B alog  M ihálné k é r te  B o [rb á sn é t]  : Meg 
m íeled-é a m a z t?  M ondá B o rb á sn é : N em  m íele[m ]. Ism ég  m o n d á  B a lo g n é : E l 
m etszél-é  benne?  E l m etszék . Be v a rrá d -é ?  Be v a rrá m  az csirkének  az szem ét az 
U ram  h a já v a l és el te m e té m  az köszöb  a lá . M onda ism ég : M eg sü téd -e  az h a lo t t 
n a k  az  h a sán  az t ik m o n y á t?  M ondá : M eg sü tém  s m eg a d á m  enn i az  U ram n ak , 
N agy  B o rb ásn ak . E z t is B o rbásné  szá jábó l h a llo tta m , hogy  az  k opo rsónak  az desz
k á já t  m eg ég e tte , az h a m u á v a l lú g o t c s in á lt , a b b a  m o s ta  az u ra  fe jé t.

M é sz á ro s  G e rg e ly : T udom , m ik o r G y ém án t B a rb é ly  B o ld isá rra l perle, engem  
ta lá la . M ondá : É rte d -e , h a  L őrincz  m es te r és G yörgy  m es te r reám  eskeszik? 
M ondék : N em  h a llo tta m , d e . . . a z t  m o n g y ák , hogy  jó l v o ln a , h a  tú l  m e[nné l] az 
T iszán , ah o v á  el lá tn á l m enn i. M ondá G y ém án t : Az élő Is te n re  m ondom , hogy ha 
nem  eskesznek , fe jekre  eskesznek , m e r t m eg rö v id ü l é le tek , h a  én reám  eskesznek . 
M ás az , hogy  tu g g y a  G yörgy  m it  hoz el T ú rru l , a z t  is m in d  szem ére hányom .

T u rc zy k  M i h á l y : S á ra  b e teg e d ik  [és e z t m o n ta ]  az u rá n a k  : Jó  u ram , v itess

1 V allom ások. 5 E red  : v a ly k .
2 E red e tib en  : R w c ze te k . 6 E z u tó b b i m o n d a to t te rm észetesen
3 V ivő ; ered . v v w .  m ár B .-né  m o n d ta  volna.
4 M it téssz.
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el e [n g e m ]. . ., m e r t m eg halok . É n  ad d ig  k é r[ tem , m ég el] v ite te , o t t  egy  asszony  
fel f o g . . .  g y ó g y ítja . O t t  v o lt  k é t n ap , h a r m [ a d ik ] . . .  B alog  M ihálné, G y ém án t, 
A n d rás  K o v ácsn [é ]. . .  egy h a jó b a  R ak am az ra , v i t t  v o l t . . .p a la c k  b o r t  egy  sz a 
ty o rb a n , m en . . .h ázhoz , aho l S á ra  fek iitt. M ond n [ek i B alogné]. M ié rt h o z a tta d  
el m a g a d o t . . .  n a p ra  lá b ra  á l la t ta la k  vo lna , m eg [g y ó g y í to t ta la k  vo lna. M ondá 
S á ra  : M eggyek?. . .  E leg e t rem ínkedém , de eg g y itek  sem  tő n  jó l velem . M ond 
B a logné  : Jöve l h aza . lm  én el v iszlek  és h a rm ad  n ap ig  m eg g y ó g y ítlak . O t t  az 
G y é m á n to t B alog  M ih á ln é t M árto n  O rem usné az  u ra  szav áv a l o d a  h íá  eb éd re , 
J u tá i  a k a ra t ty á b ó l .  O tt  J u tá i  jó l t a r t j a  ő k e t ebéden , A ndrás K ovácsné  S áráná l 
m a r a d o tt  v o lt . B alogné h a z a  jő  es m ond : Soha nem  v o lta m  illyen  vendégségbe, 
de soha n em  m egyek. Az beteg  asszo n y á lla t könyö rögn i kezd az asszonnak , k in é l 
fe k ü tt,  hogy ne h ag y ja . A m az m ond  : H a  m inden  n a p ra  egy-egy  a ra n y a t  a d n á l, 
sem  n y ú ln é k  h o z z á d . . . .  B alog  M ihálné a z t  m ondá, hogy  S á ra . . . [h a rm ad  n ap ]ra  
m e g g y ó g y ít. F elvesz i B alog  M ih[álné], haza  hozza  házához. E z t is m ondá  S ár [ a ] . . .  
Az m ely  s z a ty ro t B alognénak  K ovács A n d [rásn é] k ü ld ö tt,  ab b a  v o lt az aszú B ék a  ; 
k ü ld ö z ték  B alogné és K o v á c s n é .. .  E z t is v a llá  S á ra  : A n d rás K o v á c s n é .. .  [m e]- 
gyen hozzá  és m ond  n ek i : É n  éd [es asszonyom ], te  neked  m o n d an ék  v a l a m i t . . .  
E z  aszú  b é k á t egyem . B alog  M ih[álné] az  O rem usné lád á jáb ó l lo p ta .  . .  B é k á t és 
uj fazék b a  v o lt fedő r [ a j ta ] .E z t  is m o n ta  B alog M ihálné, hogy  h a  B alog  (!) B orbásné  
re á n k  v a ll az B éka  fellő], reá  esküggyönk ham issan  is, hogy ő h o z a tta  v e lünk .

D o b ó  B á l i n t n é :  H it i  szerin t ez t v a llá , hogy  az m ely  sz a tro t vű  1 K ovácsné. 
m ásn ap  reggel az sz a tro t el viszi és M észáros B á lin tn é n a k  neg m u [ ta tá ]  az B ék á t. 
D obó F eren czn ek  is m [u ta tá ] . Az u tá n  h a z a  v it te .  A n d rá s  kovács ism ég B alo g n é
n a k  k ü lte  v issza  az B ék á t tű le . M egyen A n d rás  kovácsné  házához, hogy  g y erm ek é t 
o n n a t e l v igye  és m ás házhoz m ennyen  la k n i. G y ém án t is m en t v o lt o d a  A n d rás 
kovácsnéhoz és m ond  ez D obónénak  : M icsoda rossz, h itv á n  asszo n y á lla t v ag y  te , 
hogy  így  h o rd o z tad  az B ék á t széllel? M eg eskeszem  az h a ta lm a s  élő Is ten n ek , 
hogy m eg bánod , m íg élsz. A zt is a k a r ta d  v o ln a , hogy ez v ilág ra  se szü le tté l volna., 
h a  én  em ber lehe ték  és B alogné em b er lehetők . T űzzel v e tte tü n k  fel ezé rt. E z t is 
m ongya, hogy B alogné, K ovácsné, B orbásné , G y ém án t és az  n ag y  k o n ty ú  d ra b a n tn é  
S á ra  együé fu to t ta k  és úgy  sú g tak , t a n á c s k o z ta k . . .  E ngem , hogy  ez d o lo g ért 
elő fo g tak  v a la . . .  Id éz te  v a la  B o rb ásn é t is, engem  íg y en 2, hogy  ne eskessem  m eg 
és jó  em bere leszen, jó v a l leszen n ek i.

S z a b ó n é : (K ihúzva : D obó B á lin tn é  o d a  jőve  e stv ) E z t v a ll ja , hogy  m eg 
n v a lk o d é k  az m enyecske. K érdém  m i dolog, m o n d a  : J a j ím  v a la m i aszú  kenyér. 
M o n d é k : U gyan meg lá to m .T a h á t száraz  b ék a  az s z a ty o rb a ! H o z ta  v o lt K ovácsné- 
tu lo d a .  E z t is m ongya, hogy B alogné, K o [v á c s n é ] . . .G y ém án t, S á ra  e g y ü tt j á r t . . .

I lo n a ,  H o r v á t  G y ö rg y n é  s z o l g á l ó j a : H  [ á l lá ] . . .  hogy  m o n ta , hogy  nem  le h e tn e . 
F o g ly o t e l nem  s z a b a d í th a tn a . . .  E leg e t já c c z o tt az le g é n y e k k e l.. .

K o v á c s  T a m á s n é :  M enék B o rb ásn éh o z . . . h a llé k  o d a  be. H á t  E rsé b e t o t t  
v a g y o n . . .  Az h a ta lm a s  I s te n é r t k é rlek  hem . . . E t  p e r o m n ia  s icu t G regorius C seh .

M á r to n  O rem u sn é ,  r a k a m a z i :  N ih il se it.
P a l l é r  J a k a b n é :  G y é m á n ttu l h a llo tta m , hogy  ez t m o n [ ta ] . . .  K — ák , e leget 

k— á lk o d á to k , m íg egy jó em b erm eg  nem  házassodék , de elő  k é l m ég  m in d  az B éka 
B orbásné s m ind  az U d v arb iró  h ú g a ! E z t  is m o n ta , hogy az  B a rb é ly  B a lásn á l va ló  
asszony  em berrel, B alog M ihálnéval be rek eszk e ttek  es egy u j fa zek a t úgy  főztek  
az  tű zb e . E z t is l á t ta  G y ém án t, hogy  az bagzó  eb e t B alogné el v á la s z to t ta  egy 
vesszővel, és az lá d á já b a  lá t ta  az vessző t.

B a r b é l  M i h á l n é :  N ih il.
G e c s é n é : N ih il se it.
A z  török a s s z o n y : Az M assay u ram  szab ó jáv a l p én z t keresnek  v a la  az B alogné 

h ázáb a , hogy a .  . .T a lá lá n k  deszka  d a ra b o t, és az  a l a t t . . . v a la m in t egy  koporsó  
bűz. T o v áb b  is . . . egy fazék  v ag y o n , a b b a  sok rú tsá g  k ö tö . . .  v a la . É n  M assay 
u ra m n a k  v ím .

V in c ze  m es te r  húga, E r s é b e t :  D ersné a .  . . kezébe, hogy  á n g y o m n ak  v[igye], 
L á tá  az  V ásárb iró , m ondá : M it b e . . . ?  É n  el vé ten ém  az se ly m et. I s m é g . . .  
D ersné az se lym et. É n  m egm . . . nak,  hogy az se lym et el ne v [ e s s e ] . . . i

i V ive : w  2 E red . : igen .
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. . .oszné: Az Kovácsnéhoz menék. H á t egy. . . vagyon o tt  az földön. Monda 
Kovácsné az . . .án ak  : Te asszonyállat el viszed az s z a t r o t . . .  vetéd  el láb  a la tt. 
Fel vevék az sza tro t, ta h á t  egy gallos gyolcs darab  ruha benne. K i rán tá  és egy 
béka esék k i belőle. É n  a z t tudám , hogy galam bfi.

. .  .biróné: Engem  az bor seprőért meg fenyegete G yém ánt. É n  k é t seffel- 
nél többet el nem  hordatek  benne. Az szüvem re esék s m egvakulék.

Vida M ihá ly:  N ihil.
Deli B alásné: N ihil.
Török József né: N ihil.
Kovács M iklósné Ersehet : H a lo ttam  B orbásnétul, hogy az kinek az U ra el 

megyen, kiálcsa meg három szor : F érek,aggy á l ta l!1 s meg jő. E z t is m onta, hogy 
az kinek rab ja  el szalad, tegye fel az füstre az szűrét és meg jő.

Vincze mesterné: N ihil se it.
Zobonya Benedekné: N ihil seit.
. . .Balásné A n n a :  Balog M ihálné elő hoza tá az és le té te té  az földre, de én 

nem  tudom , ha sü lt vo lt-e vagy  nyers ?
. . .Orsolla asszony: N ihil seit.
. . .per Sim onné: Az M agdalna k it  meg ölének, az m onta, hogy Balogné és 

N agy Borbásné sokat tud .
[Mé]száros Tamásné: G yém ánttu l h a llo tta , hogy ha a z t tu d n á  Borbás, az 

m it én, nem hogy meg verne engem et, de m ástu l is o lta lm azna , m ert eddig az 
felesége el veszte tte  volna, ha én nem szóltam  volna neki.

M óka Benedek: N ihil.
K an A ndrás: Nihil.
Császár Angleta: N ihil.
B artus Lukácsné: N ihil.
Deső M árton: Isznak v a la  e g y ik . . .  Az Kovácsné, G yém ánt, Sára, a z . . .  

Benedek deáknál. Az hárm a egym á[s. . . ] . .  .nek  és egyhelen  k a c z a j tü té n e k .. . 
ménének. Balogné, Benedek d e á k . . .  az házba m aradának , lének a z . . .  három 
m int egy fél óráig. Ism ég o llyan . . . az házba ménének.

Más nap  Benedek deák az ház e lő tt ül vala . Fedd[é] vala  rá, hogy az k—ákkal 
iszik. Azonba az Kovácsné egy szelet p ir ito t t  kenyeret hoza k i neki egy késen és 
felét nekem  ággyá vala, de nem  vöm. Ő te t is intém , hogy ne egye, az kerékvágásba 
vesse, de ugyan meg évé. Ism ég harm ad  n ap  az uczán já r  v a la  s m ondá : H allo t
tad -e  M árton uram ? Ez k—k valam i béká t sü tö ttek  vo lt meg! É n  m ondom , hogy 
a z t aggyák meg ennie n e k i! Az K ovácsnét kérdém , hogy m icsoda béká t sü tö ttetek  
vo lt meg, hová tő tö k  s m ondá : De Borbásné az U ram nak csinált vo lt, de nem 
hagyúk, el v e tte t tü k  vele. Meg verte  vo lt az U ra és azé rt a k a r tá k  neki adni.

Csobay János:  N ihil.
N agy Borbás Szolgáló leánya : A zt m ongya, hogy ki verték  Miskolczrul, ott 

is gyerm eke lő tt.
* Eckhardt Sándor.

Bevezető soraiban Eckhardt Sándor, leletünk fölfedezője, már hatá
rozottan megjelöli az itt közreadott kézirat jelentőségét s egyben az 
értelmezésben ránk váró feladatokat is. Hangsúlyozza, hogy a kézirat 
értéke egyrészt koraiságában, másrészt a máig húzódó népi praktikák
ban, hiedelmekben való továbbélésében rejlik. Ha elfogadjuk feltevését 
hogy a kézirat a XVI.század végéről való (inkább effelé hajolhatunk tán. 
mint a XVII. századi datálás felé), akkor nyomatékkai emelhetjük ki 
korának fontosságát, hiszen Komáromy alapvető művében 1 2 a legrégibb

1 E redetiben : ferek agj áltál. A ,féreg1 szó m indenféle rossz á lla to t, lényt 
je len te tt.

2 Komáromy Andor : M agyarországi boszorkányperek oklevéltára, Buda 
pest, 1910.
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megőrzött boszorkányper 1565-ből való, kolozsvári, — ha a váradi regest - 
rumban már feltűnő boszorkányozó ügyeket figyelmen kívül hagyjuk — 
s figyelembe vesszük, hogy Komáromy 1600-ig csak 27 boszorkánypert 
ismertet : a közölt 461 peres aktának csak elenyésző része ez a 27 darab 
XVI. századi ak ta ! Tehát a fölfedezés, a —sajnos — csonkán maradt peres 
irat jelentős dokumentuma a magyar boszorkányperek történetének. 
Míg Európában a XV—XVI. század a boszorkányperek főideje, addig 
Magyarországon a XVI. század végén veszi kezdetét s valójában a XVII. 
században éri el a tetőpontját, hogy a XVIII. század negyvenes évei
ben a felvilágosodás, a racionalista szemlélet európai hatása alatt nálunk 
is megszűnjék.1 Mindez eléggé megvilágíthatja a «tokaji boszorkányok» 
(bízvást elnevezhetjük így, a vallatás vélhető színhelyéről) vallatási 
jegyzőkönyvének történeti fontosságát.

Másrészt ebben a vallató jegyzőkönyvben, melynek eleje is hiányzik 
s föltehetően még sorjáztak további terhelő tanúvallomások is Nagy 
Borbásné és Gyémánt ügyében (sok ilyen csonkán, ítélet nélkül maradt 
jegyzőkönyvet ismerünk), szóval, ebben a jegyzőkönyvben tanulságos 
megfigyelni a boszorkányságnak kizárólagosan varázsló-kuruzsló, ahogy 
a szöveg is emlegeti: «büös báos», a mai paraszti hiedelmekben is élő for
máit . Nincs ebben a boszorkányperben sem, legalább is a megtalált anyag 
bizonysága szerint, semminő utalás az ördöggel való közösködésre, 
boszorkányszombatra, Gellért hegyére való röpülésre, stb., szóval, azok 
a vonások, melyek a nyugateurópai boszorkánypereket kezdettől fogva 
jellemezték, itt hiányzanak. Komáromy éppen ilyen sajátságok alap
ján különbözteti meg a csak kuruzsló, babonáskodó jellegű régibb boszor
kánypereinket a nyugateurópai perek későbbi hatásait tükröztető boszor
kánypereinktől.1 2 Ha Komáromynak ezt a valóban egyszerűsítő és a 
tényeket kissé korrigáló felfogását Alapi Gyula is cáfolja 3 már, majd még 
határozottabban Molnár Éva4 , annyi azonban bizonyos, hogy boszor
kánypereink e kettős rétege világosan elkülöníthető egymástól s a nyugat
európai perrendtartáshoz igazodó kérdések és feleletek boszorkányképze
teitől valósággal egész világ választja el a bűbájoló, rontó, szerelmi prak
tikákat űző boszorkányosságokat. Ez a tény minden kutatónak feltűnt, 
nemcsak Komáromy figyelmeztetett rá.5 Talán módunk lesz vissza
térni egy más alkalommal arra, hogy mennyire függvénye a vallomás a 
per lefolytatásának, a bíró kérdésmintájának s hogy ilymódon mi is kap
csolódik a tanú primitívebb s őszintén hitt hiedelemvilágához s mi az, 
amit a «megtortúrázott» vádlott kénytelen magára vállalni. Ilyenmódon 
tán elkülöníthető egymástól a boszorkányságnak úgynevezett «nyugat- 
aurópai», perrendszerű és a hiedelmekben mélyen gyökerező formája.

1 vö. Molnár É va: Boszorkányperek M agyarországon a X V II—XV 1I 1. 
században, Budapest, 1942 : 3, 22, 29, 11.

2 Komáromy i. m. X V II s kül. X IX . 1., vö. még Banner János: A szegedi 
boszorkányok, Szeged, 1928 : 11 s kkl.

3 Dr. A lapi Gyula: Bűbájosok és boszorkányok Kom árom  várm egyében, 
Komárom, 1914: II-  1-

4 M olnár Éva  i. m. 27, 28 s kül. 56. kkl.
6 vö. Komáromy bevezetése m elle tt még Banner i. h., Alapi. 1. m. II— III. 1., 

Magyarság Néprajza, IV. 444., M olnár 5, 51.



Az Eckhardt Sándor által közreadott vallomások a népi babonás- 
' kodás, rontó és elhárító varázslás, szerelmi mágia körében ma is fellelhető 

adatokat tartalmaznak. A boszorkány-szövetségre, mint szintén «nyugat- 
európai» jelenségre, csak egy részlet, az esküvés, látszik mutatni egészen 
bizonytalanul. A többi praktika, varázslás, tétemény — vádpont mind 
megérthető a mai népi hiedelemvilág mívelkedéseiből, helyesebben, itt 
is meglelhető. Nem is tartottunk mást feladatunknak, mint a «tokaji 
boszorkányok» perében elhangzott vallomások és vádaskodások meg
felelőinek megkeresését az újabb feljegyzésekben, az élő népi hiedelem- 
világban. Magyar boszorkányperről lévén szó, elegendőnek véltük a 
magyar babona-anyaggal való összevetést, hiszen nem feladatunk ez 
alkalommal egy összehasonlító babona-szótár egynéhány címszavának 
elkészítése.1 A magyar hiedelem-, babona-világban való elhelyezésük 
is jól értelmezi az egymás fejére szót pratikák irányultságát, jellegét 

Az nászú béka». A per vallomásai során a legtöbbet szereplő vádbeli 
varázseszköz az aszú béKa, vagy száraz béica ; előfordul, hogy szatyorban 
hozzák, kifordul a szatyorból mindenek megborzadására, az egyik tanú 
nem tudja, hogy sült vagy nyers-e a szóbanforgó béka, amit, úgy látszik, 
étetésre akartak volt használni, megrettenve szidalmazzák egymást, 
hogy a békát úgy széjjelhordozzák a faluba s egyhelyt kitetszik, hogy 
erős esküvéssel akarták tagadni a békával való praktikákat. Valóban, 
a béka a népi babonáskodás és a boszorkányperek egyik legtöbbet szereplő 
állata, varázsló, rontó hatalma nagy. 2 Annyira, hogy nem egy adatunk

1 Csak az érdeklődőnek h ív juk  fel a  figyelm ét a következő m űvekre : Hanns 
Bächtold-Stäubli: H andw örterbuch  des deutschen A berglaubens (a vonatkozó 
részletek könnyen m egtalálhatók), F ritz  Byloff : H exenglaube und Hexenverfol 
gung in den österreichischen A lpenländern, Berlin, 1934, Ju liu s von Negelein 
W eltgeschichte des Aberglaubens, I — II. Berlin u. Leipzig, 1931— 1935, a prim itiv  
anyagra  L. L évy-B ruh l: L a m ythologie prim itive, Paris, 1935 (m unkái közül 
kérdésünkhöz ez ta r ta lm a z  tá n  a  legtöbbet, ha elsősorban m ithologikus, mesei 
anyagon keresztül is); C. Seyfarth: Aberglaube und Zauberei in der Volksmedizin, 
Leipzig, 1913, H ovorka-K ornfeld  : Vergleichende Volksmedizin Soldan-Heppe 
Geschichte der Hexenprozesse, München, é. n., Jacob Grimm.: Deutsche Mythologie, 
I — III .,  P. Sébillot: Folklore de France, I —III .,  / .  G. Frazer: The Golden Bough, 
I —X II ., F. D. Bergen: C urrent Superstitions, Boston and  New York, 1896, passim, 
Franz B oas: The Social O rganization  and  the Secret Societies of the  K w akiutl 
Ind ians, W ashington, 1897, E. E ., Evans-Pritchard: W itchcraft, O racles and  Magic 
am ong the  Azande, Oxford, 1937, -E- O. Jam es: P rim itive  R itu a l and  Belief, 
London, 1917, P. Sa in tyves: L a force m agique, Paris, 1914, T h.-W . Danzel: Der 
magische Mensch, Po tsdam , 1928, Leo K a p la n : D as Problem  der Magie, Heidel
berg, 1927 (pszichoanalitikus szem lélet!), Róheim Géza: A varázserő fogalm ának 
eredete, B udapest, 1914., E. Stemplinger: A ntiker Aberglaube in modernen 
A usstrahlungen, Leipzig, 1922 és u. ő .: A ntike und  m oderne Volksmedizin, Leipzig, 
1925, etc. etc. — m ind a  prim itív , m ind pedig a p arasz ti m űveltségek boszorkány- 
és h iedelem anyagaira m egadják  a  lényeges ú tba igaz ítást, tá jékozódást. H a a 
m agyar anyagon túlm enően ak a r tu k  volna elvégezni az összehasonlítást, közölni 
a  megfelelő helyeket és párhuzam okat —  ez az egy per is kis kö te tre  való össze 
hasonlító  anyag  közlésére kényszerítene ; nem  leh e te tt a célunk. Aminthogy 
külön vizsgálati kérdés lenne ez km k az egyes hiedelm eknek ered tp rob lém ája is

2 A levelibékára vonatkozó boszorkányos és a  népi hiedelm ekben előforduló 
ad a to k  egy gyű jtem ényét s b ib liográfiájá t 1.: Szendrey Zsigmond és Szendrey Á ko s: 
Részleteié a készülő m agyar babonaszótárból, E thn . 51 : 327—328.
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van arra, mind magyar, mind pedig külföldi, hogy a boszorkányt a béká
val azonosítják, a boszorkány igen sokszor béka képében végzi el ártó 
mesterkedéseit (más alakban is, természetesen, de egyik legkedveltebb 
alakváltozata a béka) s ez a tény a békánaK az efféle rontó varázslásoK- 
ban különleges szerepet ád.1 Egy dévai-csángó adat szerint a béka a 
boszorkány segédje.1 2 A békának ártó hatásáról már Miskólczi is tudósít 
a Jeles vad-kert-ben.3 (Csak zárójelben említjük meg, hogy a béka, mint 
varázslatos állat, emberalakot fölvevő, sokszor jótékony, segítő állatként 
szerepel.)4 Ügy tetszik szinte, hogy pörünkben a békával való varázs
lásnak majd minden alakja föllelhető : ha itt a sült béka megevése a 
beteg gyógyítását segítené elő, van adatunk, hogy ez arra is jó, hogy 
a boszorkány elrepülhessen, 5 az aszú béka, vagy a csuporban őrzött béka 
pedig szintén máig élő s gyakori formája a szerelmi, visszahódító, elrontó 
mágiának, de lehet szárazság okozója, alkalmas szer gyógyításra, s ugyan 
úgy alkalmas elbetegítő rontásra is.6 * * * * ii A pörben előforduló adatok arra 
látszanak mutatni, hogy a békának mint segítő s rontó varázseszköznek 
a hatalmát félték s praktikáikban, így is használták. Ha csak a könyörgő 
«beteg asszony állat» gyógyítására használták volna csupán, nem titkol
ták volna annyira hozzá való közüket, pedig ezt mindenfajta esküdözés- 
sel takargatták. Valószínűleg az a vallomás is a békával való praktikák
hoz vonható, amit Pallér Jakabné az új fazéknak tűzben való főzéséről 
említett. (Hangsúlyozzuk itt mégegyszer, hogy nem célunk a kérdésnek 
az európai és különböző primitív népeknél előforduló változatait is elő
adni, csak megemlítjük, hogy éppen a békával való babonáskodásnál — 
egyebütt is több ízben — ez igen könnyű s hálás feladat lenne.)

Az esküvés. Bár később a per során kivilágosodik, hogy az eskü-

1 A boszorkány-béka azonosságra vonatkozóan 1. Komáromy, 264. 1., Kiss 
Géza\ Ormányság, Budapest, 1937:139, Herkely Károly: Mezőkövesd m atyó 
népe, Budapest, 1939: 122, Fél E d it:  Kocs 1936-ban, B udapest, 1941 : 176. 1. 
151. sz , Szűcs Sándor: A régi Sárrét-v ilág , B udapest, é. n. 26, Berze N a g y: B a ra 
nyai m agyar néphagyom ányok, Pécs, 1940, I I I  : 251. M olnár em líti i. m. 18., 
az t az 1233-ban N ém etországban az eretnekek ellen k ibocsáto tt b u llá t, m elyben 
az eretnekeknek az ördög a több i közt béka képiben is megjelenik. A béka-boszor
kány azonosság kérdésének lé lek tan i elemzését ad ja  s m agyar és külföldi párhuza
m okat, Róheim: A dalékok a m agyar néphithez (második sorozat), B udapest 
1920 : 219—220.

* Kolumbán Sam u:  B abonás hiedelm ek a dévai csángóknál, E thn . 15 : 38.
3 Miskólczi Gáspár: E gy  jeles V a d -k e r t . . . ,  1769 : 270.
4 Csak egy-két példát, nem  az ism ertebb meseieket, a  vonatkozó an y a g b ó l: 

Ortutay Gyula: N yíri és rétközi parasztm esék, Gyoma, 1935 • 179» Berze Nagy  i. m.
II. 196, 172 s a  vonatkozó jegyzeteket uo. 494, 496 és I I I .  344. A példákat je lleg 
zetes tündérm eséi alakváltozatokkal bőven szaporíthatnék .

6 Berze Nagy, i. m. I I I .  253 ; béka-evés szerelm i varázsláshoz : Jankó János
Torda, Aranyosszék, Toroczkó m agyar (székely) népe, B udapest, 1893 : 247.

* Néhány ad a t a békával való  varázslás form áira : Komáromy, 26 (Kolozsvár,
1583), 14Ő. 1639) Kolozsvár, 1684) uő : 172 (Debrecen, 1694), uő. 511 (Dés, 1744},
Ip o ly i:  M agyar M ythologia3: II . 195, Molnár, i. m . 45 —  Lehoczky ad a ta , Ethn
i i  : 81, Ethn. 18 : 36, Ethn. 39 : 201, Kandra Kabos : M agyar m ythologia, Eger, 
1897 : 162, Jankó Já n o s: A balatonm elléki lakosság néprajza, B udapest, 1902 : 413, 
Sirisaka Andor: A babonáról, P écsett, 1 8 8 7 :2 5 ,3 6 — 37, Luby M argit: Bábalelte 
babona, B udapest, 1936 : 15, 18, Berze Nagy, i. m. I I I .  257.



dözés inkább a törvény szigorától való félelem szülte hamis eskü lett 
volna, úgy tetszik Nagy Borbásné első szavaiból, mintha az egymásra 
esküvés a szokásos boszorkányeskü is lehetne.1 Ugyanis ezek az egymást 
vádoló s magukat mindenkép menteni akaró boszorkányok aligha fél
nek annyira egy hamis esküvéstől, mint az itt kitetszik. Mégis való
színűbb, hogy csak egymást fenyegető, vallomást palástoló esküdözések- 
ről, nem pedig az ördögi, a boszorkányságot megpecsételő titkos esküről 
van szó. A hiányos szöveg nem ad végleges eligazítást, inkább csak való
színűséget.

Viszont az közönséges jelenség a boszorkányperekben, hogy a boszor
kány rontószándékú fenyegetéseit mennyire igyekszik beváltani. Ilyen 
fenyegetésekkel az elutasított, kisemmizett, sarokba szorított boszor
kány lépten-nyomon élt. Elég csak Komáromy könyvének indexében 
a fenyegetés-rovatot áttekinteni,1 2 hogy erről meggyőződjünk. A fenye- 
getődző boszorkány típusa, mint olvashattuk, a mi szövegünkben is 
felbukkan.

Magányosság. Erzsébet mondja vallomásában, hogy Nagy Borbás- 
néról hallotta, nálánál nagyobb ördög nincs s hogy boszorkányságai miatt 
már Gyuláról is kiűzték s «itt is követetlen lakott». Követetlen : magá
nyosan. A vallomásnak ez a része is jól rámutat a hiedelmek varázsló, 
kuruzsló (valamint a másik kategóriába tartozó «látó», «néző» asszonyok, 
emberek),babonáskodószemélyeinekfalubelielkülönültségére. Ez a társa
dalmi helyzetük mindenütt jellemző, még a népmesék varázsló asszonyai, 
vasorrú bábái is ilyen «követetlen» laknak, ilyen elkülönözött életet kény
telenek folytatni s a magányosságnak ez a zord, sokszor félelmes légköre 
elkíséri őket a halálukig. (Nem akarunk itt kitérni arra, hogy milyen 
nehezen tudják átadni «tudományukat», mennyire vonakodik mindenki 
átvenni s milyen varázslásokkal csapják be halálos ágyán is s kerülik ki 
az ártó tudásban való részesedést.) Ez a társadalmi-etnikai helyzet is 
továbbgyűrűzik a paraszti, európai kultúrkörökön a különböző primitív 
kultúraformákig.

«Egy tányéron kenyér, holt szén és czérna vagyon.» Pécsi Jánosné vallo
másából tudjuk meg, hogy Balogné és Dersné előtt egy tányér volt ; a 
tányért elrejtették előle s csak kérésére mutatták meg neki s akkor látta 
meg a tányérban lévő — varázsszereket. Mert mind a kenyér, mind pedig 
a holtszén és cérna a boszorkányozó varázslás gyakran alkalmazott esz
köze volt s hogy szerepe a maiglan élő babonás praktikákban is milyen 
nagy, arra alább rátérünk majd. Minthogy a szöveg nem részletezi, hogy 
Balogné, aki maga is a jelesebb boszorkányok közé tartozhatott, sőt tán 
ő volt Nagy Borbásné rossz tanácsadója, mit is mívelkedett ezzel a 
három boszorkány-szerszámmal, külön-külön kell szemügyre vennünk 
a kenyér, a szén s a cérna szerepét, a varázslásokban, hiedelmekben 
való előfordulásait.

1 A boszorkányok egym ásra esküvéséhez vö. Komáromy, i. m. 575 (Arad, 
I 755)> uo- 591. (1756), Reizner János: Szeged tö rtén e te , Szeged, 1900, IV. 382 
389, 393. etc.

2 i. m. 744.
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Mielőtt azonban az egyes elemeket vennénk szemügyre, érdemes 
rámutatni, hogy egy igen érdekes udvarhelyszéki boszorkányperben 1 
is előfordulnak együttesen ezek az elemek. Ebben az 1739-es boszorkány- 
perben azt kutatták elsősorban, hogy a bözödi Faluvégi Mihályné, Béréi 
Sára boszorkány-e, vagy sem ? A tanúvallomások során aztán Gyergyainé 
Osvát Anna mondja a következőket : « .. .hát Faluvégi Mihályné az tűz 
előtt ül, sóval, kenyérrel, egy holt szénnel ott babonáskodik ; valami 
czérnára egy kis kenyeret ragasztott saz feje felett kerengeti.. .» Persze, 
Béréi Sára is eltitkolta volna cselekvését s csak a tanú kérdéseire árulta 
el, hogy ilyenmódon akarta megtudakolni, hogy a «sokadalomban», 
vásárban szerencséje lesz-e. Tehát ebben a formában a három varázsló
eszköz s még a só jövendőmondáshoz szolgált eszközül.1 2 Ugyané per 
előbbi szakaszán arról vallanak, hogy a boszorkány varázslásához sót, ke
nyeret, gyertyát használt, nem tudni, mi célra.3 A szegedi boszorkánype
rek szerint pedig egy varázsos gyógyítás során a betegből «szösz és csöpű, 
holt széné jött ki.»4 Itt tehát ártó varázsnál kerül elő két összetartozó 
elem. Viszont Kiss Géza ír le az Ormányságról szóló monográfiájában 
egy babonás gyógymódot, amelyben a kenyér és fonal szerves együttes
ben szerepel mint a gyógyítás fontos eszköze.5 Mindebből az tűnik ki, 
hogy a kenyér, holtszén és cérna együttes előfordulása a tokaji boszor
kányperben nem véletlen, hanem valami rontó vagy gyógyító varázs
lásnak lehetett együttes eszköze, kötelező szerszáma. Minthogy azon
ban magát a cselekvést nem ismerjük, sem a célt, amit a varázslással el 
akartak érni, érdemes röviden szemügyre vennünk külön-külön is az 
egyes elemeket.

Kenyér. A kenyér alkalmas eszköz arra is, hogy segítségével a boszor
kányok kilétét megállapíthassuk,6 egy 1730-as hontmegyei boszorkány- 
per tanúsága szerint a férj megrontására is alkalmas ; 7 másrészt a mai 
hiedelmek szerint gyógyító ereje is van : visszaadja a szoptató nő elve
szett tejét,8 Ipolyi közölte adatokból is az derül ki, hogy a kenyér segít
ségével jósolni lehet,9 s Kiss Lajos pedig tanulmányában seregével köz. 
a kenyérhez fűződő hiedelemszerű szokásokat, babonákat.10

Holtszén. Különböztetni kell a varázsló-eljárások során az eleven

1 Dr. Vass M iklós: Adalékok udvarhelyszéki boszorkányperekhez, E thn. 
24 : 84. kk.

2 i. h. 87. -
3 uo. 86.
4 Reizner, IV. 434.
5 K iss Géza, i. m. 156.
* vő. Ethn. 7 : 366, Ethn. 47 : 47. I t t  kell megem lítenem , hálás köszönettel, 

Szendrey Zsigmondi és Szendrey Ákos nevét, k ik  lekötelező szívességgel bocsáto tták  
rendelkezésem re babonaszó táruk  idevágó k iad a tlan  céduláit: a  kenyér, holtszén 
és cérnával való varázsolás anyagában  ada ta im  jelentős részét nekik köszönöm.

7 Ethn. 2 : 356.
8 Népegészségügy, X. i n  ; soroljuk fel még néhány eltérő  kenyérbabonát i t t  : 

Ethn. 9 : 236, ron tás ellen, Ethn. 10 : 312, gyerm ekgyógyításhoz, Ethn. 33 : 90 és 
Ethn. 36 : 171 süketném ák gyógyításához, Ethn. 42 : 171 szemverés ellen, Népr. 
Ért. 14 : 53, á ld o tt asszonynak, stb.

* Ipolyi, i. m. II. 199.
10 K iss Lajos: A kenyérsütés babonái, E thn . 33 : 86.



szénnel: parázzsal való cselekvések s a holtszénnel való praktikák között, 
bár funkciójuk nagyjából azonos, vagy legalább is sokban érintkezik ; 
a szertartások, kikötések is igen hasonlóak. A holtszén is, a parázs is igen 
sűrűn alkalmazott varázsszerek, a boszorkányperekben is feltűnnek, 
de különösen gyakori az alkalmazásuk a védekező mágiában, leginkább 
a gyermekrontás ellen jó orvosság. Egy bihari perben a tanú borzongva 
emlegeti, hogy mi mindent cselekedett holtszénnel a vádlott,1 a már 
említett udvarhelyszéki perben állatrontó szerként is szerepelt,1 2 míg a 
szegedi boszorkányperekben már mint gyógyító-eszköz kerül elő.3 E/ 
az adat vezet át a mai babonás gyakorlatban való szerepéhez. Mint emlí 
tettük, elsődleges szerepe a gyermekrontás, a szemmel való verés elhárí 
tása, a beteg meggyógyítása, de használják másfajta betegség ellen is, 
igézésre, akár pl. a megigézett, megbabonázott fonalrendbe szedésére is.4

Cérna. A cérnával (vagy valamilyen madzaggal) való boszorká
nyozások s babonás tétemények magyar adataink szerint két csoportra 
oszlanak s mind a két csoport egyként meglelhető a boszorkányperek 
irataiban, valamint a népi hiedelmekben. Az egyik csoport a cérnával 
való «oldó-kötő», rendszerint szerelmi varázslás céljait szolgálja, vagy 
magához akar kötni valakit szerelmese, vagy egyszerűen meg akarja 
rontani. De alkalmas a cérnával való varázslás betegségek előidézésére, 
gyógyítására is.5 A cérnával való mesterkedések másik csoportja már 
kizárólag gyógyítási babonaság, az úgynevezett «mérés». A beteg fájó 
testrészét, vagy egész testét cérnával, fonallal, vagy valamilyen madzag
gal megmérik, ráimádkoznak, különböző előírásokat végeznek a gyó 
gyulás érdekében. Már Pázmány Péter is emleget ilyen «mérő asszo
nyokat», a szokás boszorkánypereinkben is előfordul s napjainkig él a 
gyógyjavasok előírásaiban.6 * 8

Ha már most értelmezni szeretnők a mi esetünkben a kenyér, holt
szén és a cérna szerepét, ismét nyílt kérdés előtt állunk, hogy vájjon 
rontó varázs, vagy pedig valami gyógyító eljárás volt-e a perbefogottak 
igazi célja? A titkolódzásuk mintha arra vallana, hogy valami rontásra

1 Komávomy, 437 (Bihar, 1731).
2 Ethn. 24 : ió*.
3 Reizner, IV. 465.
* H add  soroljunk fel néhány lelőhelyet a holtszénnel való  babonáskodásra

Ethn. 2 : 277, 362, Ethn. 42 : 171, Ethn. 49 : 224, 228, Népr. Ért. 26 : 15, Nyr 
9 :  425, Ipolyi I. 285, Erdély népei, 4 : 12, Tőrös: A beregszászi nyelvjárás, 42, 
Csűry B á lin t:  Szam osháti szótár, I I :  114, 341, 465, Nagy I . :  A népi kender 
m unka M agyarvalkón, 46, Jankó:  Torda, etc. 239, u ő .: A b a la to n m ellék i.. .  409, 
Reizner, IV. 465, Temesváry Rezső: E lő ítéletek , népszokások és babonák  a  szálé 
szét körében M agyarországon, B udapest, 1899 : 77, Berze Nagy, i. m. III . 256, 
etc., etc. — végtelenül nagy  anyag.

6 Az «oldó-kötő» varázsolás a d a ta it  összeállíto tta Kertész M anó: Szoká 
mondások, Budapest, 1922 : 76 kk., valam in t M olnár Éva, i. m. 47.; vö. még E thn
24 : 87, 89, Ethn. 22 : 294.

8 A cérnával m érés eredetéhez 1. F ranz: D ie kirchlichen Benediktionen, II 
457, P ázm ányra : Abaft Figyelő 2 : 249, vö. még. Komáromy, 139 (Kolozsvár, 
1684), uo. 216 (Ugocsa, 1707), Ipolyi, II . 199— 200, Demkó K álm án: A magyar 
orvosi rend tö r té n e te . . . B udapest, 1894 : 50, Luby, i. m. 17, Ethn. 20 : 315, Ethn 
47 : 96, 296 és Ethn. 49 : 307.
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készülnek s sorra kerülő további részletek is emellett szólnak, tudjuk, 
hogy mind a három eszköz felhasználható a rontó mágia céljaira is. Azon
ban a per során beteg-gyógyításról is esik szó s minthogy az ilyen gyógyító 
praktikák is tilalmasak voltak, elképzelhető, hogy a szóba került cselek
vés inkább gyógyítást célzott, hiszen mind a kenyérre, mind pedig a 
holtszénre, cérnára vonatkozó adataink nagy többsége a gyógyító eljá
rásokra vonatkoznak. Az érvek további felsorolása inkább logikai játék 
maradna, annál többet, hogy e nyílt kérdésre rámutattunk, aligha 
mondhatni.

«Be varr ám az csirkének az szemét az Uram hajával és eltemetém az 
köszöb alá)). Ezt a boszorkányt praktikát is több részre kell bontanunk. 
Ismerünk a szegedi boszorkányperből egy hiányos adatot, mely éppen a 
vonatkozó résznél szakad meg; ez egy tyúk elásásáról szól.1 S lehet 
szerelmi varázslás is, de a két későbbi szegedi adat arra is vall, hogy «az 
:ső elkötésére»: szárazság előidézésére szolgált.1 2 Komáromy közlésé
ből viszont arra vannak adataink az 1584. évi kolozsvári per aktáiban 
hogy a boszorkány a küszöbbel mívelkedett szerelmi varázslásaihoz.3 
Solymossy Sándor fejtegeti részletesen, hogy a küszöb körüli babonás 
szokások alapjelentése ma már alig hámozható ki, de figyelmeztet 
Frazer fölfogására : szerinte a küszöb a ház kritikus, veszélyes pontja, ott 
tanyáznak a szellemek. Tehát mindenesetre alkalmas arra, hogy körü
lötte számtalan szokás, tilalom, babona alakuljon ki. Közöl is néhány 
idevonatkozó babonát, hagyományt.4 Luby Margit írja,5 hogy akinek a 
lábanyomát felszedik, a küszöb alá ássák, odajár, tehát szerelmi kötő 
varázs ez. Az is ismeretes, Solymossy Sándor integrításos babonaelmélete 
óta, hogy a haj is alkalmas szerelmi megbabonázás, kötés céljaira.6 
Mindezek a részletek arra mutatnak, hogy Nagy Borbásné boszorkányo
zása saját férjének szerelmi megrontására, magához kötésére (vagy eset
leg mint a következő adatból gondolhatnók) magától való elundorítására 
vonatkozhatnék. E kérdés megoldására tán kínálkozik mód a három egy
mással összefüggő boszorkányozó cselekedet elemzése után. Ez volt az 
első, a következő még «alvilágibb» jellegűnek tetszik, valóban odaillik a 
boszorkányperek sötét atmoszférájába.

«Meg sütéd-e az halottnak hasán az tikmonyát? . . .  Meg sütém s meg 
adám enni az Uramnak.. .» Azt hinnők, hogy ilyen «szertartásnak», a 
fekete mágia gondolatkörébe vágó előírásnak nem akadnak megfelelő 
helyei, párhuzamai. Komáromy közöl egy rövid jegyzőkönyvet : Szenesi 
Istvánná ellen vették fel Debrecenben, 1719-ben, itt a tanúvallomások
ból kiderült, hogy a vádlott másokat is tanított boszorkányozásra s az 
egyik varázslása erősen emlékeztet alapvonásaiban a mi adatunkra : 
«halott ásni hívta és halott hasán napfénnyel kását főzni tan íto tta .. .»7 
Mindenkép arra vall ez, hogy rontó, ártó varázs a cél. A peres akták egy 
másik részlete azonban azt is bizonyítja, hogy az efféle eljárások engesz

1 Reizner, IV. 408. 4 Magyarság Néprajza, IV. 380—381.
2 uo. IV. 416, 418 (ez utóbbinál 5 i. m. 17.

más állatfej elásása!). 9 Magyarság Néprajza, IV. 366— 367.
3 Komáromy, 28, 33 11. 7 Komáromy, 285.
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telő szerelmi varázs céljait is szolgálhatják, mert egy 1642. évi maros
széki perben a vádlottról azt állították, hogy tanácsai szerint az asszony
nak a halott hasára kellett ülnie, onnan földet fölragadni, azt pogácsába 
sütve adja enni az urának s ezzel megengesztelheti.1 Egy 1684-es kolozs
váriperben is előfordul a halottról felvett földdel való varázslás, de már 
jóval egyszerűbb formában s ott kerül a tyúktojás is, mint szerelmi 
varázslóeszköz, de már ezek az elemek nem kapcsolódnak össze s csak 
távoli összevetésre alkalmasak.1 2 Távolibb párhuzamokra a babonák köré
ben is lelhetünk, így a Göcsej és Hetés vidéki szerelemvarázslások közé 
tartozik az is, hogy a szerelmes egy borba mártott ronggyal kitörli a 
halott száját s a rongy tartalmát a pohárba visszafacsarja, ha ezt meg
itatja, magához köti szerelmesét.3 Hogy a tojásnak milyen szerepe van 
a szerelmi varázslás köreiben s általában milyen jelképi-szexuális értelme 
van, arra elegendőképpen figyelmeztet Róheim Géza, aki a halott és 
tojás sajátszerű — nem a mi perünkben előforduló, de azért számunkra 
is tanulságos, — összefüggéseire is felhívta a figyelmet.4 Mindez arra 
mutat, hogy a tokaji perben előforduló tétemény a szerelmi — rontó 
vagy lekötő — mágia körébe tartozik s további értelmét a harmadik 
felsorolt varázslás elemzése után deríthetjük tán fel.

« a z k o p o r s ó n a k  a z  d e s z k á já t  m e g  é g e tte , a z  h a m u á v a l  lú g o t  c s i n á l t , 
a b b a  m o s ta  a z  u r a  fejét)). Ez a rontó tétemény is két elemre bomlik : a 
koporsódeszkának és a «fejmosásnak» vélt hatásaiból tevődik össze a 
varázscselekvés. A koporsó deszkájának, egy szilánknak a hatásáról 
beszél egy 1730-as hontmegyei boszorkányper : a boszorkány szerszámai 
közt találták s mint megjegyzik, nyilván a férje vesztére tartotta ott.5 
Előfordul az élő hiedelmekben is, mint varázseszköz annak a lécnek a 
szilánkja, amivel a koporsót mérik,6 s a koporsó egy deszkadarabja 
babonás meséinkben is előfordul, mint segítőeszköz a rontó hatalmak 
ellen.7

A «f e jm o s á s» boszorkányozó, elvarázsoló hatásáról már Bornemissza 
Péter is megemlékezik az ördögi kísértetekről szóló munkájában, amikor 
a bűbájosokról szólva elmondja, hogy ha valaki meg akar menekülni az 
apja feddései elől, főzzön meg egy emberfejet s annak a lúgjával mossa 
meg az apja fejét s leírja a további ide nem tartozó részleteit is a varázs
cselekvésnek.8 A szegedi boszorkányperek során Tóth Ádámné, Korcsek 
Zsuzsanna vallja, hogy egy vén boszorkányasszony megmosván a fejét 
valami fűben (a nevét nem mondja meg!) ezzel a boszorkányságra vitte 
őt, így került közéjük.9 A komáromi boszorkányperek során kétszer is 
előkerül a fejmosás szokása, egyízben, mint a házasodási elősegítő szerelmi 
varázs (gólyafészekből kell lúgot csinálni s azzal megmosni a leány 
fejét),10 másrészt mint gyógyító, füvesasszonyi eljárás.11 Relkovic Davorka

1 uo. 106.
2 uo. 139.
3 Ethn. 18 : 34.
i Róheim, M agyar néphit és n ép 

szokások, B udapest [1925]: 254 s kkl.
6 Ethn. 2 : 356.
8 Ethn. 39 r 201.

7 Ortutay Gyula: Fedics Mihál> 
mesél, UMNGY. I : 295, 299 kk,

8 v ö . : Ethn. 24 : 203.
9 Reizner, IV . 398.
14 A lapi, i. m . 5.
1 1  u o .  1 0
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közli a bajmóci néphit anyagában a megrontott ember gyógyítására a 
fehér holtcsalán virágjából készített főzetben való fejmosást.1

Ezek után valószínűnek kell tartanunk, hogy a fönnebb felsorolt 
három varázsló művelkedet, ami mind Nagy Borbásné férje körül for
gott s feleségének kellett megcselekednie, valószínűleg a férjet megrontó, 
a férjet boszorkányok körébe vonó és odakötő cselekedet volt, ez volt a 
szándékolt értelme, a neki tulajdonított funkció. (Ha elvileg hagyhatunk 
is engedményt a közlés szűkszavúsága miatt, hogy pusztán szerelmi 
rontás, vagy magához bűvölés volt a cél.) Ügy tetszik azonban, hogy 
fölfogásunkat igazolják egyéb perekből származó, kiegészítő adatok. 
Az 1714-es komáromi perben olvashatjuk Fülöp Mihály községi bírónak 
több hites férfiakkal együtt írott levelében, hogy a boszorkány tanítása 
közben figyelmezteti «növendékét», hogy a mesterségének ártó praktikáit 
elsőbben is egy atyjafián kell kipróbálnia, ő is az öccsén tanult meg 
rontani.1 2 A szegedi boszorkányperekben is előfordul ez a felfogás; két 
helyen is. Kökényné vallja, hogy Rohonkáné a maga két gyermekén 
tanulta a rontást.3 s később Rósa Dánielné is vallomást tesz, hogy «Az 
maga árva leányának is az fejét is ennek előtte két esztendővel megrázta, 
azon tanult mesterséget.»4 Mindezekből a vallomásokból hát kiderülhet, 
hogy nem véletlen éppen a férjnek ilyen többszörös elvarázsló megron
tása : vagy «tanult» rajta Nagy Borbásné, vagy pedig, amit valószínűbb
nek tarthatunk, ilyen praktikákkal akarták a maguk körébe vonni őt is. 
Mindenesetre többet mutat egyszerű szerelmi rontó-bűvölő praktikánál 
ez a hármas eljárás.

A «fejmosás» rontó-gyógyjavas eljárásának ismertetése során egy 
kis kitérést érdemes tennünk : úgy hisszük, hogy ennek a boszorkányozó 
eljárásnak köszönhetjük a «megmosta a fejét», etc. szólásainkat, nem 
pedig mint Kertész Manó kitűnő könyveben (Szokásmondások) állítja, 
hogy a borbélymesterség szólásaiból vezethető le eredete.5 Bár Kertész 
egy igen szép fejezetet szentel a boszorkányság képzetköréhez kapcso
lódó szólásainknak, a fejmosást nem vette oda. Pedig a felhozott egy-két 
adata is meggyőzhet már, hogy ez a fenyegető, kemény értelmű szólásunk 
nem illik a borbélymesterség szépítő eljárásai közé ; magyarázatából ki 
is tetszik, hogy kissé erőltetettnek véli a kapcsolást. Viszont az imént 
ismertetett bűbájoló eljárások alkalmat adtak arra, hogy ennek az 
elhomályosult hátterű szólásnak igazi tartalma megvilágosodjék, azt 
hisszük eredetét nem is kereshetnők másutt.

« .. .tuggya György mit hoz el Túrrul. . .» A szólás valószínűleg olyan 
szokásos helyi évődéshez, történethez fűződik, aminek ismerete nélkül 
bajos lenne megfejteni értelmét. Párhuzamos helyre szólásaink körében 
nem találtam ; értelme valószínűleg az : még nekem is vannak a tarisz
nyámban vádjaim, elő nem adott tudomásom, még nem álltam elő min
dennel! Fenyegető jellege világosan kiérezhető a szöveg-összefüggésből.

Bűbájoló vessző. Pallér Jakabné vallja, hogy Gyémánttól mit is

1 Ethn. 31 : 78. 4 uo. IV. 412.
Alapi, i. 5 Kertész M . i, m. 166 kk.

3 Reizner, IV. 387.
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hallott abagzó ebeket elválasztó vesszőről. Persze, nem mondja meg. 
hogy ez a vessző mire is használatos. Népi hiedelemvilágban megmaradt 
nyomai mégis útbaigazíthatnak. Így Gönczi Ferenc írja le Göcsej és 
Hetés hiedelmeiről szólva ugyanezt a szokást. A göcsejiek a szétválasztó 
botot szerelmesek egymástól való elhidegítésére használják, nyilván az 
analógiás babonaképzés törvényeinek engedelmeskedve.1 Szendrey Zsig- 
mond és Szendrey Ákos szíves közlésének köszönhetem az ő kézírati 
gyűjtésűk vonatkozó anyagának ismertetését. Az ilyen vesszővel pl 
Szalontán s Szatmár megyében több helyen a kiválasztott legényt meg
érintik s így kötik a leányhoz, a meddő asszony ezzel a vesszővel szerzi 
meg magának azt a legényt, akitől gyermeket akar, a legények is ilyen 
vesszővel szereznek szerelmest maguknak, sőt az üzekedni nem akaró 
kanca, vagy tehén gerincét is ezzel a vesszővel simogatják végig, tehát 
a termékenységi varázst előidéző funkciója nyilvánvaló. Temesváry 
Rezső tudósítása is a termékenységi varázst előidéző eszközök közé 
utalja ezt a vesszőt : leírja, hogy Békés megyében az ilyen vesszővel 
ütögctik a meddő nőt, s más rokonjellegű példát is hoz fel.1 2 Mindezek 
az adatok nyilvánvalóvá teszik előttünk, hogy a Gyémánt látta vessző, 
amit ládában gondosan őriztek, a szerelmi és termékenységi varázs 
boszorkányszerszámai közé tartozott s hatékonyságában a legutóbbi 
időkig is hitt népünk.

Kincsásás, pénzkeresés. Az «török asszonytól» halljuk a pénzkere
sésre vonatkozó vallomást, azt is Balogné házában kutatták, de a deszka
darab alól csak a koporsó bűzéhez hasonló szag csaphatott föl. Beszél 
a fazékról, ami a kincskereső babonák, mondák jórészében is előkerül. 
A bűz emlegetése pedig emlékeztethet bennünket arra a szokásra, 
hogy a nép hiedelme szerint az elrejtett kincsre állatokat öltek rá, hogy 
ezek őrizzék. Tán ez lappanghat e töredékesen megőrzött vallomás
részletben. A szintén hiányos rész előtt álló «kötő.. .» szó is mintha erre 
vallana : a pénzt így kötötték le. Különben a különböző kincsásó babo
nák, mondák, valónak vélt történetkék mind hasonló jellemvonásokat 
mutatnak, mint az itt közreadott vallomás,3 valamint más boszor
kányperek hasonlókép.

Selyem. A vallomások között (Vincze mester húga Erzsébet adja 
elő) a selyemmel való bűbájolás emlegetése is előfordul, azonban nem 
világos, hogy mint is alkalmazták, milyen célra akarták felhasználni s 
ez az általános emlegetés nekünk is csak arra ad alkalmat, hogy meg
említsük a selyem szereplését (rendesen vörös selyemét) a boszorkány- 
pereinkben, babonáinkban.4

1 Ethn. 18 : 37.
2 Temesváry Rezső, i. m. 14.
3 vö. Komáromy, 249, 253 (Debrecen, 1711), uo. 393 (Bihar, 1727), Bán 

Aladár: Kincskeresés a  néphitben, Ethn. 26 : 28, 86. 11. (főként nem zetközi mese
összevetést ád), 1. még Ethn. 19 : 162— 163 (a ráö lt á llat), Ethn. 27 : 88, Ethn. 
46 : 72, Ethn. 53 : 146, Jankó, Torda, 243, Luby, i. m. 63, 64, 72 s kk l., Magyarság 
Néprajza, III.: 245— 247, Ortutay: Nyíri és rétközi, 36—40 sz. tö rténetek  s uő. 
Fedics, 35. sz., Szűcs, i. m. 154 s kkl.

* Komáromy, 139 (Kolozsvár, 1684), uo. 253 (Debrecen, 1711), egv Jókainál 
meglévő ad a t : Ethn. 30 : 121.
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Rontás. A ...bíróné vallja, hogy Gyémánt megfenyegette őt s 
vallomásából kitetszik, hogy meg is rontotta, azért vakult volna meg, 
A rontás módját ő sem részletezi. Mint említettük volt, a fenyegetőző s 
így zsaroló boszorkány típusa közönséges jelenség pereinkben mindenütt 
az országban ; ezt mondhatjuk a rontó eljárásokról is. Se szeri se száma 
a különböző boszorkányrontások felpanaszlásának s minthogy a rontások 
különböző fajtái a néphitnek is egyik legszélesebb területét teszik, ez 
általános utalásnál egyebet ennél a szűkszavú helynél nem is lehet 
tennünk.1

nFérek, aggy által!» Állítólag Nagy Borbásné tanította volna ezt a 
férjet visszaszerző varázsigét. A varázsigék jelentősége a primitív hiede
lemvilágban s a parasztiban is igen jelentős, szerepük nagy a régibb 
magos-kultúrákban is. Hogy a szóban forgó «féreg», melynek segítségé
vel a férj visszaszerezhető, mi lehetne, azt a szöveg alapján el nem 
dönthetjük. (Akár gyanakodhatnánk a békára, elég sűrűn szerepel a 
perben. A varázsigék irodalmára itt nem akarunk külön kitérni — a 
roppant etnológiai irodalom s a nagy hazai anyag ismertetése ennél a 
nem eléggé részletezett igézésnél szükségtelennek mutatkozik).

.az kinek rabja el szalad, tegye fel az füstre az szüret és meg jő». 
A szerelmes visszaigézésének, magához láncolásának ez a babonázó 
módja az úgynevezett integritásos babonák körébe tartozik, ahogy 
azokat Solymossy Sándor fejtegetései alapján ismerjük :1 2 itt olyan 
értelemben, hogy a szerelmes valamilyen tárgyával cselekedett varázs
lás hatást fejt a tárgyon keresztül az egész emberre is. így ismerünk 
a mi perünk gondolatkörébe vonhatóan egy 1694. évi aranyosszéki 
ítélettöredéket, amelyben a boszorkány azt tanította, hogy a szeretőnek 
a lábanyomát kell felvenni s megfüstölni s az akkor biztos elveszi a varázs
cselekedet végrahajtóját.3 Ez a füstölés ; a babona másik része pedig az 
elvarázslandó szűrére, általánosságban valamilyen ruhadarabjára vonat
kozik. Valóban találunk is seregestül olyan szerelmi varázslást, amely
ben a kiszemelt, vagy hűtlen szeretőt ruhadarabjának segítségével 
sikerül megbűvölni.4

A deák. A vallomásokból kiderül, hogy a boszorkányság gyanújába 
vontak igen vígan muiatozának valami Benedek deáknál. Arra nem is 
érdemes párhuzamos helyeket idézni a boszorkányperekből, hogy mint 
is töltik mulatságokkal idejöket a boszorkányság beavatottjai, a rész
letek vallomásunkból hiányoznak s különben is közismertek mind 
Komáromy, mind pedig Reizner közléseiből. Csak annyit kell tán fel
említenünk, hogy a deák föltűnését perünkben szimptomatikusnak

1 vö.: Komáromy, 745, 752— 753 és 764 lapokon a  megfelelő indexjelzések 
töm egét, Ethn. 27 : 86, Éthn. 39 : 200 s kk l., Ipolyi, I I . 194, Kandira, 353 kk., 
Jankó: Torda, 239, Alapi, I I ., Luby, i. m. 11. kk ., uő: A  paraszté le t rendje, 
Budapest, 1935 : 158 s kkl., Dr. Illyés E ndte:  A m agyar reform átus földmívelő 
nép lelki é le te . . . ,  Szeged, 1931 : 102, Magyarság Néprajza, IV. 229 s kkl. — mindez 
csak épp szemelvény a roppant anyagból.

2 Magyarság Néprajza, IV. 365 s kkl.
3 Komáromy, 175.
4 összeállíto tta Molnár i. m. 12.
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tekinthetjük s az ilyen vallomások is okozhatták, hogy a garabonciás 
diák és a boszorkányok köré font hiedelmek, annyiszor érintkeznek 
egymással.1

«.. .az kerék vágásba vesse.. .» A vallomásrészletből azt olvashatjuk 
ki, hogy megbabonázástól félt a fatens s javasolta, hogy a kínált ételt 
a kerékvágásba kell vetni. Bizonyára ez a szokás egy elhárító cselekvés 
is volt, nemcsak egyszerű eldobása a kínált pirított kenyérnek. Soly- 
mossy Sándor sorolja fel az elhárító, védekező célzattal való eldobásnak 
babonás szokásait,2 az itt említett adatunk is nyilván ide sorozható.

A vallomások végére jutottunk s ha a pör végkimenetelét nem 
ismerhetjük is, érdemes volt követnünk a vallomások néha tán kuszának 
tűnő tekervényeit: nemcsak a korabeli boszorkányozó hiedelmekhez, 
varázsoló eljárásokhoz vezettek el, hanem szinte napjainkig, népünk 
megőrzötte babonás szokásokig. A magyar néprajz hálás lehet a kézirat 
fölfedezőjének.

Ortutay Gyula.

1 A garabonciás d iák  a lak já ra  1. Holló Domonkos: A garabonciás diák 
a lak ja  a  m agyar néphagyom ányban, Budapest, 1934, valam in t középkori s renais 
sáncé form ájához Kardos Tibor: Középkori ku ltú ra , középkori költészet : I20s kkl. 

2 Magyarság Néprajza, IV. 381.
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A XIX. SZÁZADKÖZÉPI MAGYARORSZÁG KÉPE 
EGY FRANCIA FESTŐ MŰVÉSZETÉBEN.
(Théodore Valério magyar album ja és annak  francia visszhangja.)

A napóleoni háborúkat 1848-ig követő időszak az eszmék kora. Ezzel 
szemben az 1848-tól 1871-ig terjedő korszak a valóság talaján áll. A kor
szakváltó mesgyén álló 1848—49. évi magyar szabadságharc eltér az 
egykorú nyugateurópai forradalmaktól, amennyiben emezek inkább 
szociális tartalmúak, míg a mienk a szabadságért, a függetlenség kivívá
sáért bontotta ki zászlóját. Kiderül, hogy a nemzetiségeit állítólag el
nyomó magyarságnak is fegyvert kell fognia szabadsága védelmére. 
A szabadságáért harcbaszálló magyar nemzetnek sikerül Európa egy 
jelentékeny, liberális, szabadságharcokért lelkesedő részének rokonszen- 
vét elnyerni. Viszont a bécsi udvar biztatására nemzetiségeink egy része 
(délszlávok) fegyvert fogott ellenünk, a többiek pedig lázongásaikkal 
nyugtalanították a magyarságot. A kétségbeesett küzdelem bukása után 
is benne rezgeti az európai köztudatban a fényes szabadságharc emléke, 
de az árnyoldalak is megmaradtak : a Kárpátmedencében a birodalom
alapító és fenntartó magyarság mellett jelentékeny nemzetiségek is van
nak. A pro és contra párisi francia ésemigrációs propagandát Sipos Lajos 
könyve óta jól ismerjük.

A szabadságharc utáni tartományokra osztott Magyarországnak 
jelentékeny déli határán szomszédja a török birodalom. A törökben már 
régóta elhalaványodik a «le grand ture» fénye és mindinkább előütköz
nek «Európa beteg emberének» szimptomái. És amikor 1852-ben Mecs- 
nikov orosz követ Konstantinápolyban arról értesíti a nagyvezért, hogy 
a cár a balkáni keresztény népek érdekében fel akar lépni, Anglia és 
Franciaország a török mellé áll, míg a monarchia és Poroszország sem
leges álláspontra helyezkedik (1854 3an-—márc.). A keleti kérdés és vele 
a krími háború így már 1852-ben előreveti árnyékát.

A Kárpátmedence a magyar szabadságharc és a nemzetiségi propa
ganda miatt (a magyar emigrációs propagandában fontos és tárgyunk
kal összefügg Boldényinek 1851-ben Párizsban Magyarországról meg
jelent illusztrált könyve) az Alsó-Dunatáj, a Balkán északi fele pedig 
az egyre jobban bonyolódó orosz-török feszültség miatt érdekelhette a 
francia közvéleményt. A két táj bizonyos nemzetiségi összefüggései tragi
kusan éreztetik hatásukat hét évtizeddel később, amikor az első világ
háborút befejező békeszerződéseket készítik.
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De térjünk vissza az 1850-es évek elejére!
Théodore Valério (szül. 1819-ben Hersenange-ben, Longwy mellett) 

1852-ig már számos külföldi tanulmányutat abszolvált szép művészi 
eredménnyel és a Szalonban is sok sikerrel szerepelt képeivel. Körülbelül 
azidöben, mikor Mecsnikov követ bejelenti a cár érdeklődését a balkáni 
keresztény népek iránt, a francia kultuszminisztérium Valériót küldi ki 
arra a szerepre, hogy az osztrák monarchia dunai tartományairól (Magyar- 
országról) és a katonai határőrvidékről a művész szemével és a festő 
rajzolókészségével néprajzi felvételeket készítsen. A Valérióról szóló 
francia beszámolók egyikéből azt is tudjuk, hogy Valério dunai útja előtt 
a francia tudósokkal sűrűn együttműködő etnográfus Humboldttal is 
érintkezett tanulmányútja előtt, sőt a bécsi francia követ ajánló és 
útlevelével is el volt látva. Erre a felkészültségre abban az időben ugyan
csak szüksége volt a monarchiában utazó idegennek, mert bennük nem 
egyszer kémeket szimatoltak. így Valériót is egy alkalommal, amint 
Szolnoknál a Tisza hídján át akart menni, a zsandárok elcsípték, vonatra 
tették és Pestre kísérték.1

Érdekes lenne bepillantást nyerni azokba az információkba és uta
sításokba, amelyeket Valério utazása előtt kapott. Üt ja magyar részének 
szempontjai között nem utolsó a nemzetiségi kérdés. S vájjon miért 
választotta éppen azokat a nemzetiségi tájakat, amelyeket bejárt? 
Közlekedéspolitikai, helyőrségpolitikai meggondolások vezették? Ha 
útinaplóját vagy útivázlatát bírnók, meg tudnók rajzolni magyarországi 
útjának vonalát. így csak a rajzai után készült szürkés-fekete árnyalatú 
rézkarcokból álló albumja áll rendelkezésünkre, amelynek szeszélyes 
egymásutánjából csak nagyjában következtethetünk az általa bejárt 
tájakra. Maga az album Magyarországon több példányban is ismeretes 
A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi-Könyvtárának Apponyi- 
Gyüjteményében lévőnek — amelyet e sorok írója is használt — 
(Jelzete : Ápp. 1699) címe a következő : «Souvenirs de la monarchic 
autrichienne suite de dessins d’aprés nature gravés a Teau forte par 
Théodore Valério. Premiére partié : La Hongrie. Paris, Dresde, Berlin, 
Francfort -sur- Mein, Vienne, Paris, Mannheim, Düsseldorf, Leipzig, 
Lieges, Bruxelles, Hamburg.2

A Valério képein megnevezett helységek alapján az első beutazott 
magyar tájegység a kb. Pestmegye északi része, Heves- és Jász-Nagykun- 
Szolnok megye által bezárt terület. Jellegzetes képletei a gyakran sze
replő Mátra hegye, az álmodó Tiszapart és a végtelen Puszta. . .  Az Árok- 
szállási Menyecskével (Femme mariée d’Árokszállás) kezdődik a sorozat
bemutató, tehát Jász-Nagykún megyének Pest és Heves közé beszögellő 
részével. Innen veszi a Magyar Hajdú típusát is (Héiduque d’Árokszállás). 
Majd sorrendben a Mátrából látunk képeket : a Mátrai Cigánycsaládot 
(Familie tsigane des montagnes du Mátra), a Mátrai Hegyipásztort (Pátre

* Fővárosi Lapok. 1873. 65. sz. m árc. 19.
2 E  m űnek egy csonka példánya —  csak az utolsó része az á lta lam  használt 

teljes példánynak — az Orsz. Széchenyi K önyv tárban  is m egvan (Jelz. : 601,511.) 
K ont Ignác m agyar-francia bibliográfiája szerin t (75. 1.) a párizsi Bibi. B. Arts-ban
is megvan (jelz. : 1604. B.).
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des Montagnes du Matra), az alkalommal készíthette Hevesmegyei 
Majorosát (Fermier du Comitat d’Heves) és a Hevesi Lányt is (Jeune 
fiile du comitat d’Heves). Hevesből Szolnok felé veszi útját és itt Újszász 
községben, a Tápió és Zagyva folyócskák találkozásánál rajzolja Cigány
asszonyát (Femme tsigane d’Ujszasz)' és talán Pestmegyei Gulyását is 
itt láthatta meg (Gulyas du comitat de Pesth). Innen Szolnokra menve 
(ahol ismeretes afférje is érte a hatóságokkal), látta meg először a Tiszát. 
Az itteni típusok közül a Tiszaparti Halászok (Pécheurs des bords de la 
Theiss) és a Kondások fogják meg fantáziáját (Kondás des bords de la 
Theiss). A Tiszát elhagyva, eléri a sok romantikával kecsegtető és ben
nünket a külföld szemében gyakran még ma is annyira jellemző pusztát. 
Alkotóereje itt talál a legtöbb ihletre. A puszta legdaliásabb alakja, a 
Magyar Pásztor (Berger hongrois de la Pusta), de elmélázik a végtelen 
Róna Képén is (Vue d’une Pusta), no meg a Pusztai Cigányokon, akik 
Magyarországon, úgylátszik, mindenütt megtalálhatók (Habitation 
tsigane de la Pusta), a Pusztára Indulók látványán (Le départ pour la 
Pusta). Pusztaképeit valószínűen Jász-Nagykun-Szolnok megye szolgál
tatta , hiszen egyik juhászképét táj szerint is megnevezi: Nagykunsági 
Juhász (Juhász de la Grande Cumanie). Innen délkeletre a Köröshöz jut 
és itt ismerkedik meg a Magyar Csikóssal (Csikós des bords de la Koros). 
A Sebes-Körös mentén kelet felé folytathatta útját és itt Nagyvárad kör
nyékén örökíti meg első román képeit, amikor az Oláh Pásztort és az Oláh 
Korcsmát lefesti (Berger valaque des environs de Grosswardein, Cabaret 
valaque des environs de Grosswardein). Az oláhok mellett néhány tót 
képe is van, bár nem hiszem, hogy á jelzett felvidéki tájak valamennyijét 
bejárta volna. Tóttárgyú képei a következők : A Pozsonyvidéki Tót 
Paraszt, Az Apponyvidéki Tót Pásztor, Az Árvamegyei Tót Paraszt, 
A Morderdorfi Tót Paraszt (Paysan slovaque des environs de Pressbourg, 
Berger slovaque des environs d’Appony, Paysan slovaque du comitat 
d’Arva (!), Paysan slovaque de Morderdorf (!?). Lehet, hogy ez a fel
vidéki kacskaringó volt Valério magyarországi belépővonala, és csak 
azután következett volna az alföldi útja. Persze helymegjelölés nélküli 
magyar képe is van még albumának ebben az első részében is. így meg
említem Erdőkövesdi (!?) Erdőőrét (Kerület des environs d’Erdőkövesd), 
«Betyár»-jait (Betyares), a Magyar Asszonyt és Gyermekeit (Femme et 
enfants Hongrois), sőt valamelyik magyar nemesi kúrián a Magyar Nemesi 
Viseletét is megörökítette (Costume du noble hongrois). Persze, a cigány
képeknek sincs még vége! Helymegjelölés nélküli képei: Musiciens 
tsiganes, Enfants tsiganes, majd három pásztorkép felírás nélkül. Befeje
zésül néhány életképet ad, pl. egy kovács-család a műhelyében, végül 
egy magyarázó-szöveg nélküli börtönképe jön: A kép egy megláncolt 
foglyot ábrázol börtönében, bő fehér gyolcsruhában, hosszú hajjal, 
bajusszal, kerek pörge kalapban. A kép jobb felső sarkában a következő 
felírás : Valério 1852 Pesth 13 et 14 aoűt. Az ember önkéntelenül is a 
Fővárosi Lapok fentebb idézett tudósítására gondol : nem Valério szol
noki elfogatása és esetleg pesti bebörtönzése idején készült-e a kép, hiszen 
a többi rajzán éppen csak az évszám van jelölve és a kép tárgya. Talán 
az akkori bürokráciának két napra is volt szüksége, míg Valério igazol-
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háttá magát és a pesti börtönből kiszabadult...? A fogoly külseje, 
ruházata stb. viszont ellentmond a csábító feltevésnek.

Az Album második része (Croatie—Slavonie—Frontiére Militaire 
Populations des provinces danubiennes en 1854) már kevésbbé érdekel 
bennünket. E rajzok első csoportja a horvát-szlavón határőrvidékről, 
másika pedig az Alduna mentéről való. Röviden beszámolok róluk, mert 
a Kárpát medencének az Észak-Balkánnal való összefüggéseinek e korai 
francia felismerése a mai új magyar Balkán-kutatási láz idején időszerű 
lehet.

Míg az eddigi magyarországi rajzok alakjai elsősorban népi alakok, 
addig az album e második része a helyi és egykorú politikai adottságok
nak megfelelően mindinkább katonai természetű. Nem is csoda. A török 
mozgósított. E mozgósított tájék, az Észak-Balkán, zsongó kashoz 
hasonló, mely százféle emberfajt és százféle fegyverzetet, divatot hoz 
a művész elé. Melyiket szeresse, melyiket válassza a sok közül? A hor- 
vát-szlavon térbőE polgári típusokként a Skradi és Zavaljei Asszonyokat 
(Eemme mariée du village de Skrad, Femme grecque des environs dt 
Zavaglie), a katonatípusok közül az Ottóházi és Sluini Szerezsánokat 
emeljük ki (Serrachaner du régiment frontiérc d’Ottochaz, Bozo Roatic, 
Ober Bascha des Serrachaners de Sluin).1

A szerbiai rész polgári alakjai a Belgrádi Asszony (Femme mariée 
de Belgrad), a Szerb Zenészek (Musiciens serbes), az ugyanitt festett 
katonatípusok közül megemlítjük a Szerb Fejedelem Ravaszát és a Bag 
dadi Arab Futárt (Cavas du prince de Servie, Courrier arabe de Bagdad) 
A Belgrádtól délkeletre lévő Palánkán a szíriai Bachi-Bouzoucque-ok 
(soldat irrégulier de l’armée turque) parancsnokát (Chef de bachi-bouzouc- 
que de la Syrie). Ütját, mint a későbbi helységek nevei is mutatják, 
a Dunán folytathatta kelet felé. így jut el a Duna déli, bulgár oldalán 
lévő Vidinbe, ahol Egyiptomi Dervisét örökíti meg, majd Ruscsukba. Ez 
utóbbiból való Arab Főnöke. Az oroszok által bezárt és sokáig ostrom 
lőtt Silistriában (1854), melyet a kolera is pusztított, hosszabb időt volt 
kénytelen tölteni. Itt sorra lefesti a különböző országokból való török 
irreguláris harcosokat : az arnautákat (albánokat), az arab, kurd és 
anatóliai katonákat (Arnautes, Jeune Bachi-bouzoucque Arabe, Bachi- 
bouzoucque Kurde, Bachie-Bouzoucque de l’armés d’Anatolie. — Camp 
de Silistrie).

íme, a francia Valério bejárta a Duna-tájat (talán) Pozsonytól Dob
rudzsáig és mindenünnen gazdag néprajzi anyaggal megrakodva tér meg 
hazájába. Bejárta Közép-Európának azt a táját, melynek északi fele, 
hazánk, nemrégiben (1848—49) volt jelentős szabadságmozgalom szín
helye , s déli részét, ahol az orosz-török összecsapás, az első Balkán-háború 
alakult ki. Valériót mindenütt vagy a nép fia, vagy a katonaság érdekli, 
és főként a népi ízlés évszázadokon át konzervatívan megőrzött ruházata, 
a népviselet. Valério a magyar-német származású Lenau1 2 mellett a

1 Valamennyi horvát-szalvon helység M odrus-Fium e és L ika-K rbava megyé
ben ta lá lha tó .

2 A ném etek jóval megelőzték a  franciákat az Alföld felfedezésében. Ld 
üukony M ária : Az Alföld a ném et irodalom ban. Budapest, 1937. M inerva-Könyv

584



Melléklet Csapiáros István cikkéhez Th. Valério rézkarcaiból

Csikós a K öröspartró l.

M agyar pásztor a pusztáról.



MAGYAR

Árokszállási asszony. Cigánycsalád a Mátra hegységből.

M
elléklet C

sapiáros Istvá
n

 
cikkéh

ez. 
T

h
. V

alério rézkarcaiból.



magyar Alföld és annak alakjainak, a csikósnak, a juhásznak, a pásztor
nak, a betyárnak, a halásznak, a cigánynak egyik első francia felfede
zője. Az ő nyomán lesz divatos a bécsi Pettenkoffen és társainak kirán
dulásai a szolnoki Tiszapartra festő-tanulmányok céljából és az ő albuma 
sok nyugateurópai könyvpiacon szerepelvén, nagy hatással lehetett 
Nyugat-Európa rólunk formált véleményének kialakításában. Valerio 
képei közül hármat Esterházy herceg vásárolt meg, 26 darabot pedig
III. Napóleon császár feleségének, Eugénia császárnőnek is bemutattak. 
A párisi Illustration is beszámolt róluk és ennek nyomán a magyar Vasár
napi Üjság is közölte a Tiszai Halászt, az Árokszállási Menyecskét és a 
Nagyszombati Tót legényt. Rajzaiból a magyar Szépművészeti Múzeum 
1926. évi grafikai tárlatán 5 darab került kiállításra.1

De vessünk egy szempillantást Valério albumjának francia vissz
hangjára is!

Az 1854-ben megjelent könyvet a francia sajtó is megkapta ismer
tetésre. Az egykorú hivatalos lapban, a Moniteurban,2 a híres francia 
műkritikus és író, a magyarság egyik francia barátja, Théophile Gautier, 
számol be a képekről. Ez a beszámolója később a keleteurópai utazásáról 
szóló könyve egyik bevezető fejezeteként is megjelent. (Orient. Paris. 
í 877. pp. 23—46. : Le Danube et les populations danubiennes. D’aprés 
les aquarelles ethnographiques de M. Th. Valério.) Gautier Valério állí
tólagos elbeszélése és egy levele alapján írta ismertetését a Moniteurben. 
Gautier fenti cikke szerint «Valério travaillait d’aprés le conseil judicieux 
de M. Humboldt, qui Ta engangé ä faire ce travail anthropologique et 
pittoresque pour toute la monarchic autrichienne». Idéztem Gautier-sorait, 
bár bizarrnak tartom, hogy a német Humboldt — bármennyire ismertek 
is francia kapcsolatai — a francia Valériót szerződtette volna erre a mun
kára. Különben Valério Gautier-hez intézett levelének 3 második mon
datában a következőket írja : «J’étais chargé d’une mission ethnographi- 
que qui m’était confiée p a r... olvashatatlan név ... le Ministre de 
1’Instruction publique» etc. Valószínűbb, hogy a francia közoktatásügyi 
minisztérium bízta meg Valériót a munkával és a sokat utazó, néprajzi 
szakértő Humboldt, aki igen sokat tartózkodott Párizsban, oktatta ki.

Ami egyébként Valério aquarelljeit illeti, azok közül Gautier a Tisza- 
parti Halászokat, a Pusztai Magyar Pásztort, a Muzsikáló Cigányokat 
és a Misére Menő Árokszállási Asszonyt méltatja részletesen (Les pécheurs 
des bords de la Theiss, Le berger hongrois sur la Pusta, Bohémiens faisant

tá r . n o .  sz. —  L enau sz in te  m ag y ar d iv a to t csinál, isk o lá ján ak  ta g ja i  írn a k  az 
A lföldről, a n é lk ü l, hogy lá t tá k  vo lna . D ukony M. a z tá n  e lő ad ja  a  n ém et irodalom  
későbbi m ag y ar A lfö ld -ku ltuszát, m elynek  főbb fe jezeteiben  sz in te  u g y an azo k a t 
a m otív u m o k a t ta lá lju k  meg, m in t V alério  képeiben (a p u sz ta , a  T isza, a  m ag y ar 
p a ra sz t, az a lfö ld i pász to r, a  b e ty á ro k , a  c igányok  s tb .) .

, H alászok  a  T isza P a r t já n , A P u sz tá ra  In d u ló  P ász to r, H evesm egyei 
P a ra sz t, A V árm egyeház E lő tt, C sikós a  K örös P a r t já n . L d . K elp  A nna  : A X IX . 
század i m ag y ar festészet v iszonya a  fran c ia  festészethez. B u d ap es t, 1928. 1 6 .1. —  
Az Á rverési C sarnok 1942. ja n u á r i k a ta ló g u sáb an  is  szerepel k é t V alério-kép.

2 Le M oniteur. 1854, 7. m ai.
3 L e ttre s a d re s s é e s á  Th. G au tie r . T. X . Coll. L óven jou l. M usée Condé. C han 

ti l ly .
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de la musique, La femme mariée d ’Árokszállás allant ä la messe). A Va- 
lério által bejárt és általam nagyjában vázolt területre való feltevésemet 
Gautier is megerősíti, amikor a következőket írja : «Ce pays étrange 
comme un réve est resserré entre la Theiss, la Koros, la Maros et le Da
nube. . .» «La commence la Hongrie caractéristique, ou les vieilles moeurs 
sont le mieux conservées, ou le sang a subi le moins de mélange...»  így 
az ott élő lakosság, a Tiszaparti Halászok «donnent bien l’idée d’une race 
ä part et dönt le type ne s’est pas abatardi.» A «Le berger hongrois sur 
la pusta vaut la peine d’étre décrit particuliérement, car il est national 
au plus haut degré.» A cigányokról a német irodalmat jól ismerő Gautier- 
nak Lenau Die Heidenschenke című verse jut eszébe. Még Lenau magyar
ságáról is tu d . .. : «ce poéte en qui palpite une fibre si nationalement 
hongroise». Persze a cigányok csak a Rákóczi-indulót játszhatják : «Sans 
doute le tsigane exécute la Marche de Rakoczky le rebelle».1

De nemcsak az ember, hanem a táj is megfogta Valério képeinek 
szemlélete közben a híres francia írót. Ő foglalja szavakba, ő fogalmazza 
meg Valério képei alapján azt, amit az átlagszemlélö néz, de nem lát 
meg. O teszi teljesebbé a nyelv segítségével Valério képeinek szemléletét. 
A pusztát például így határozza meg : «On appelle pusta en Hongrie 
un vaste espace inculte éloigné de tout bourg et de tout hameau ou 
habité par un propriétaire isolé», sőt a puszta szóval kapcsolatosan még 
nyelvleckét, etimológiát is ad : « ... c’est un mot slave que les Hongrois 
ont pris dans leur langue et qui n’a pás de juste équivalent en frangais.» 
Valério alapján ír Gautier a délibábról, amelyet Valério a Hortobágyon, 
vagy annak közelében járva, láthatott : «Dans l’été les mirages du Sahara 
se reproduisent sur ces vagues espaces, et le voyageur s’imagine cotoyer 
des lacs, des oisis qui se reculent et s’envolent lorsqu’on s’avance.»

Ez a beszámoló, amelyet Keletről szóló könyvében is felhasznál 
a nagyműveltségű francia író, majdnem egész magyar műveltségének 
megveti alapját. A Királyfi-táncostestvéreket kb. io évvel később látja 
Párizsban, de magyaros ruházatuk azonnal Valérióra utaltatja : «Ce 
costume consiste en un veste rouge, des pantalons blancs larges et d’une 
étoffe hne serrée á la taille par une ceinture, un petit chapeau hongrois 
et de bottines ergotées d'éperons. Valério Pa plus d’une fois représenté 
dans ses aquarelles et ses eaux fortes ethnographiques.. .»1 2 A követ
kező évben Reményinek, a híres magyar hegedűművésznek párizsi hang
versenyéről írva, ennek magyarságára nézve megemlíti, hogy «nemzeti» 
csizmákat hord és hogy hasonlít a Th. Valério aquarellista által festett 
magyar típusokhoz.3

Legfeltűnőbb Valério Gautier-re gyakorolt hatása, ha Gautier Sobri- 
szerű darabját a Jankó le bandit 4 című ballet-pantomimet vizsgáljuk 
Ennek színhelye a már Valério által bevezetett puszta, mely ez alkalom-

1 A rebellis  je lző t G a u tie r  L enau  D ie H eidenschenke cím ű költem ényének  
u to lsó  versszakábó l v eh e tte .

2 Le M on iteu r un iverse l. 1864. 27 ju in .
3 Le M on iteu r un iverse l. 1865. 3 a v ril.

,4. G a u tie r  ; T h éá tre , m ysté re , C om édies e t B a lle ts . P a ris , 1877. —  A d a rab o t 
a T héá tre  de la P o rte  S a in t M artin  a d ta  elő  1858. á p r ilis  22-én.
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mal a Tisza és az Áldana között terül el. Szereplői közül a pandúrok 
és betyárok valószínűen magyarok, de a többi szereplők már oláhok és 
cigányok. Itt szerepel a Valério képeiről már ismert szerezsán, németes 
Serrachaner alakjában. Még a szereplők ruházata is Valériótól való, amint 
azt A. de Rovray, Gautier kritikusa is megjegyzi:

«Les magnifiques costumes des deux rivales ont été reproduits fidéle- 
ment d’aprés les dessins rapportés par M. Valério de son excursion sur 
les bords du Danube et lui sera permi de féliciter et de remercier cet émi- 
nent artiste dönt les impressions de voyages ont si bien tourné ä notre 
plaisir.» 1

*

Tanulmányom első felében bemutattam Valériónak a dunai népekről 
készített néprajzi albumát, amely beszédes bizonyítéka annak, hogy 
Franciaországban megvolt az érdeklődés már a XIX. század közepén is 
a Kárpát medence és a Dunavölgye iránt. Tanulmányom második felé
ben pedig egy érzékeny, európai műveltségű francia írón, Gautier-n 
keresztül vizsgáltam Valério hatását az írókortársakra.

A mai Mi a magyar?-kút at ás korában jelentős a szerepe a Magyar
ság Külföldi Arcképe3 -vonásainak megrajzolása is. Mind Valério, mind 
Gautier fentebb vázolt munkássága érdekes adaléksorozat a franciák 
XIX. századközepi magyar nemzetképéhez és némikép hozzásegít ben
nünket a franciák egykorú magyarságszemléletének megértéséhez. Valério 
munkásságát korántsem szabad lebecsülnünk. Csak egy példán, Gau
tier-n keresztül mutattam be annak hatását, a nélkül, hogy abból na
gyobb általánosításokat akarnék levonni. A kritikus, pláne ha egy sze
mélyben író is, igen szerencsésen népszerűsítheti a képzőművész ered
ményeit. Valério magyarországi képeit Gautier több úton is népszerűsí
tette. A Sajtó (Moniteur), az Útleírás (Orient, Paris, 1877.), a Színpad 
(Jankó le bandit, Magyar táncosok), a Zenekritika (Reményi), magyar 
vonatkozásaiban egyaránt profitált Gautier Valérióról írt beszámolójá
ban. Ugyanekkor a négy műfaj szélesrétegű közönségének tudatába bevo
nult a Duna- ésTisza-táj pusztája, mint az igazi magyarság településére 
jellemző tagoltsági forma. A halászó, pásztorkodó, kóborló, legjobb eset
ben falulakó életforma, amelynek hordozói a tiszaparti halászok, a pusztai 
pásztorok, csikósok, gulyások, betyárok, cigányok és parasztok. E típu
sok fogalmaival az őket jellemző szavak is átmennek a francia köztudatba 
és a francia szókincs magyar eredetű szavait gyarapítják (juhász, csikós, 
gulyás, kondás, hajdú stb.).

E csendesritmusú, idillikus magyar nomádélet mellett megjelennek 
a hazai tótok, horvátok és románok népi reprezentánsai is. A magyar 
szabadságharc után pár évvel egy jóindulatú francia néprajzi festő révén 
régebbi újságolvasmányélmények elevenednek fel a francia szemlélő
ben, és a műalkotás élvezetén keresztül is tudatosodnak hazánk népi

1 Le M on iteu r universel. 1858. 24 av ril.
3 Lei. E c k h a rd t S ándo r ta n u lm á n y á t. M i a m agyar?  Szerk. : Szekfű G yu la. 

B udapest, 1939. 87— 136. 1
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típusai, tájai és nemzetiségi viszonyai. Valério a francia utazó érdeklődés 
tekintetében korában sem áll egyedül. Már 1846-ban jár nálunk Xaviei 
Marmier, aki a Dunán végigutazva, fővárosunkat is tanulmányozta 
és alapos bepillantást nyert Budapesten időzve és a Dunán végigutazva 
a másik Magyarországról, civilizációnkról, történelmünkről... Valério 
és Marmier a XIX. századközépi franciák magyarságszemléletének két 
különböző, egymást kiegészítő aspektusát jelenti. De amíg Marmier 
és társai ragaszkodnak a Duna vonalához, addig Valério bátran bejárja 
az alföldet, a Délvidéket, a terra incognitát. Valério csak a primitív 
embert és a primitív tájat ábrázolja, Marmier képet nyújt a magyar tör
ténelemről, kultúráról is.

Amit Lenau, Beck Károly és iskolájuk a németnyelvű közönség 
számára végzett, azt tette az ecset és a toll francia művésze, Valério és 
Gautier a képzőművészet és az irodalom terén : előbbiek a németség 
számára, utóbbiak a franciák számára fedezték fel és népszerűsítették 
a nagy magyar alföldet, pusztáját, Tiszáját és népi alakjait.

Csapiáros István .

G autier egyéb m agyar kapcsolataira vonatkozóan lásd Csapiáros István 
Théophile G autier és a m agyarok című értekezését. (Pécs. K ultúra, 1935.)
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AZ ISMERETLEN AMERIKAI MAGYARSÁG.

M inket nem  szav ak , nem  je lsz a v a k , nem  
je lv én y ek , nem  m iv o ltu n k n a k  m este rsége , ü re s  
defin íció i k ap cso ln ak  össze, h an em  nem zedékek  
ö n tu d a ta , a k a r a ta  és h ag y o m án y a i. —  T eleki 
P á ln a k  a  M ag y aro k  I I .  V ilágkong resszusán  e l 
m o n d o tt beszédébő l, 1938. a u g u sz tu s  16 .-án .

A magyar fajta jelentős hányada még mindig az ország határain 
kívül él. A történelmi Magyarországnak idegen uralom alatt maradt 
részein nagyobb és összefüggő csoportokban már csak Dél-Erdélyben 
találunk magyarokat. De a történeti országhatárokkal közvetlenül 
határos területeken, városokban és falvakban egyaránt még mindig 
népes, több ezres, sőt tízezres lélekszámú népcsoportok élnek.

Érthető és helyes is, hogy az ország közvéleménye fokozódott mér
tékben fordul a magyarságnak ezek felé a szétszóródott tagjai felé. 
A nagy európai nemzetek közül éppen a velünk baráti viszonyban álló 
olasz és német nemzet az, amelynek legnagyobb, az anyaország terüle
téről kivándorolt kisebbségei élnek, elvegyülve más országok lakosai 
között. Azok a sokszor tudományos pontossággal kiépített módszerek, 
ahogyan Olaszországban és Németországban részben társadalmi, részben 
kormányhatósági úton intézik idegenbe szakadt honfitársaik ügyét és 
sorsukkal törődnek, például és tanulásul szolgálhatnak nekünk, magya
roknak is,

Mert bizony ezen a téren nálunk igen kevés történt és már eddig is 
sok jóvátehetetlen mulasztást követtünk el. Dolgozik ugyan egy kisebb
ségtudományi intézetünk a pécsi egyetem mellett és személy szerint 
Flachbart Ernő, a nemzeti kisebbségi kérdéseknek kisebbségi sorsbanr 
az egykori Csehszlovákiában nevelődött szaktudósa igen sokat te tt a 
kisebbségi sorsban élő magyarság problémáinak tudományos felkutatá
sáért. De azért mégis azt kell mondanunk, hogy ennek az egész kérdés
komplexusnak a feldolgozása összefüggő egészként és tudományos rend
szerességgel még a jövő feladatai közé tartozik.

Míg azonban a szegély-kivándorlás révén elszakadt magyarság, így 
első sorban az ó-romániai területeken letelepedett magyar csoportok 
megismerése körül folkloristáink és etnográfusaink legalább egy-egy 
részletkutatás formájában tettek valamit, a tengerentiílra került és a két 
Amerikában letelepedett magyarság sorsa és élete majdnem teljesen ismeret
len terület, mind a megfelelő szaktudományok, mind természetesen a 
magyar közvélemény előtt. Pedig ha a többi világrészbe kiszakadt és 
számszerint jelentéktelenül kicsiny magyarságot figyelmen kívül hagy



juk is, 1 az angolszász és latin Amerikában élő, összesen mintegy 750—  

800,000 főnyi magyarság ma a magyarság legnagyobb nemzeti kisebbsé
gévé lett.

Földrajzi adottságok szerint az amerikai kontinensen letelepedett 
és ott élő magyarságot legcélszerűbb három csoportba osztani. Leg
régebben letelepedett, legnépesebb és legszervezettebb életet él az 
Amerikai Egyesült Államok hatszárezer főre tehető magyarsága. Sokkal 
újabb keletű a másik két, Amerikában letelepedett magyar csoport 
kivándorlása. A latinamerikai államokban élő magyarság számát 
vitéz Nagy Iván 1 2 legfeljebb 65 ezer lélekre becsülte tíz évvel ezelőtt. 
Ez a hatvan-hatvanötezer főnyi magyar tömeg legnagyobb részben a 
két világháború között a trianoni békeszerződés által Magyarországtól 
elszakított területekről vándorolt ki. Brazilia3 Sáo Paulo államában 
élnek legnagyobb számmal, de kisebb-nagyobb csoportok jutottak 
belőlük Mexikótól—Argentínáig, a legtöbb közép- és délamerikai 
államba. Hogy mennyire nem törődik senki ennek a mégis csak jelenté
kenyen nagy, egy-egy tekintélyesebb vidéki városunk lélekszámával 
felérő magyar csoportnak a sorsával, arra jellemző, hogy míg Pogány 
Kázmér egy természetszerűleg felszínes és pontatlan évkönyvi cikké 
ben4 húszra teszi a Chilében élő magyarok számát, Krisztics Sándornak 
egy igényesebb, de nem sokkal alaposabb kimutatása 5 ezerre. A két 
adatra vitéz Nagy Iván ezt jegyzi meg : Nem hisszük, hogy számuk 
elérné a 200-at.

A délamerikai magyarsággal idehaza a legélénkebb kapcsolatot 
a Magyarok Világszövetsége tartotta fenn, leginkább levelezés útján, de 
az Egyesült Államoknak a háborúba történt belépése után Magyar- 
országnak minden közvetlen postai kapcsolata megszűnt, nemcsak 
Észak-, hanem Dél-Amerikával is. Még legtöbbet lehetett hallani a 
brazíliai magyarságról a sáo-paulói kis református egyház lelkészének, 
Apostol Jánosnak tevékenykedéséből, akit a Magyarországi Református 
Egyház Egyetemes Konventje küldött ki az ottani magyar reformátusok

1 V itéz Nagy Iván  «A m ag y arság  v ilág s ta tisz tik á ja»  cím ű 1931-ben m eg
je le n t könyvében  az A frikában  élő m ag y a ro k  szám á t 2000-re becsü li. Á zsiában  
három ezer és néhányszáz, A u sz trá liáb an  ké tszáz  és eg y n éh án y  m a g y a r  él.

2 Id. m., 41—43. 11.
3 B raz iliá ró l m ag y a r nyelven  leg ú jab b an  S t. Zweig kön y v én ek  (A jövő  o r

szága. B é ta  íro d . R t. k iad ása , B u d ap est, 1942. 310 old .) fo rd ítá sa  je le n t m eg. Sem 
a  k iadó , sem  a fo rd ító  nem  t a r to t t a  szükségesnek, hogy b á rm ily e n  rö v id  függelék
ben  is, de m egem lékezzék a  B raz iliáb an  élő m in teg y  40 ezer le lk e t szám láló  m ag y a r
ságról. M entségükre szo lgá lha t, hogy  e rre  v o n a tk o zó lag  a d a to t  sehol nem  is t a l á l 
h a t ta k  vo lna . N agy  Iv án , a  la t in a m e rik a i m ag y arság ró l írv a , eg y e tlen  m ag y ar 
nyelven  m eg je len t ta n u lm á n y t em lít, am e ly  ennek  60 ezer főny i m ag y arság n ak , 
közelebbről a  b raz ilia i m a g y a ro k n ak  a  so rsáva l fog la lkozik , A lb rech t k ir . herceg
nek  a  M agyarság  1930— 31-i év fo ly am áb an  m eg je len t «K ét h ó n ap  D élam eriká- 
ban» cím ű c ik k é t, il le tv e  c ik k so ro za tá t.

* H án y  m illió  m ag y a r él kü lfö ldön? A «M agyarság» évkönyve az 1929. évről. 
19— 43- óid.

5 A kü lfö ld i m agyarság  szociográfiai n y ilv á n ta r tá s a . A B u d ap esten  1929. 
au g u sz tu sáb an  t a r to t t  M agyarok  E lső  V ilágkongresszusának  le írá sá t ta r ta lm a z ó  
és 1930-ban m eg je len t k ö te t  (A thenaeum ) 312— 19. la p ja in .
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lelki gondozására és akitől egy-egy híradás eljutott időnként a magyar 
sajtó nyilvánossága elé, mint felvillanó képek a nagy délamerikai kon
tinensen magukra hagyottan élő magyar szórványok életéről.

A kanadai magyar kivándorlás és letelepülés is csak az 1920-a 
években kezdődött. Vitéz Nagy Iván a kanadai magyarság lélekszámát 
ötvenezerre tette 1931-ben és ez a szám az utóbbi kilenc-tíz évben, a 
második világháború kitöréséig lényegesen alig módosulhatott. Kanada, 
éppen úgy, mint délen Kuba szigete, ahol ma is élhet négy-ötezer magyar 
ember, sokszor átmeneti állomásnak számított. Kanadában a bevándor
lást nem akadályozták meg olyan kérlelhetetlen kvóta-törvények, mint 
az Egyesült Államokban és az ideérkezők jelentős hányada, hacsak 
tehette, tovább vándorolt a nemcsak jobb kereseti lehetőségeket, hanem 
kényelmesebb, civilizáltabb életkörülményeket ígérő Egyesült Álla
mokba. A kanadai magyarság élete is nagyon szervezetlen, egyetlen 
ponttól, az egyházi élettől eltekintve. A keresztyén egyházak, különösen 
a két protestáns egyház, a reformátusok és evangélikusok, leginkább 
az Egyesült Államokbeli magyar egyházak állandó támogatásával, 
még legjobban együtt tartják a legnagyobb részben elszórt, farm- 
közösségekben élő kanadai magyarokat.

Ha az eddig elmondottakat figyelembe vesszük, azt kell mondanunk, 
hogy a hatalmas amerikai kontinensen (az Egyesült Államok kivételével, 
ahol a kivándorolt és megtelepedett magyarság többsége szervezettebb 
csoportokban tömörült) legalább 120—130 ezer magyar él csaknem 
teljesen magárahagyott szórványokban. Ha a háború és a háborút nagy' 
valószínűséggel követő nemzetközi zűrzavar még évekig elhúzódik, 
nehéz, majdnem megoldhatatlan feladat lesz ennek az «elhanyagolható 
mennyiséginek mégsem nevezhető, százezernél bizonyosan több, szülő
hazája és fajtája közösségéből kiszakadt magyarnak még a számbavétele 
is, hazahozatalukról és visszatelepítésükről nem is beszélve.

Mi ez alkalommal nem róluk, hanem az Egyesült Államokban élő, 
mintegy hatszázezer főnyi magyarságról, az ő életükkel, sorsukkal, és 
jövőjükkel összefüggő kérdésekről akarunk szólni. Az «ismeretlen» 
jelzőt rájuk is nyugodtan alkalmazhatjuk, ha talán nem is olyan mérték
ben, mint Kanada és Latin-Amerika szétszóródott és jelentős részben 
már is elkallódott, de még mindig valószínűleg százezer főnél több, 
szórványokban élő magyarságára.

Bármennyire bántó is a magyar közvélemény közönye az amerikai 
magyarság sorsa iránt, ez a közöny sok tekintetben érthető és termé
szetes. A nyolcvanas évek és az első világháború kezdete között kiván
dorolt sok százezer főnyi, sőt az egész Monarchia területét véve számí
tásba, több milliós tömeg egy évtizedekig elhúzódó és tartósan soha 
nem javuló gazdasági pangás következményeképpen vette kezébe a 
vándorbotot. Elindultak és nekivágtak az óceánon túl reájuk váró nagy 
bizonytalanságnak, abban a sok esetben valóra is vált reményben, hogy 
odaát az itthoni reménytelen nyomorúság helyett az ő viszonyaikhoz, 
képest bőség, sőt ha szerencséjük lesz, meggazdagodás vár reájuk. 
Ha a szociológus tudományosan megalapozott szemléletével nézzük és 
ítéljük meg az európai kontinensről a napóleoni háborúk vége és az
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első világháború kezdete között majdnem száz évnyi időközben az 
Amerikai Egyesült Államok területére átözönlött munkás- és paraszti 
proletártömegek sorsát és helyzetét, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy 
ezek a tömegek nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt, a nemzeti 
közösségek kivetett — outcast — páriái voltak.

Nem akarjuk ezzel azt állítani, hogy a nyolcvanas- vagy a kilenc- 
száztízes évek magyar közvéleménye még időnként sem ébredt volna rá 
arra a nemzeti veszedelemre, amelyet az amerikai kivándorlás évtize
deken át szűnni nem akaró érvágásai jelentettek. De az ilyen ráébredések 
egyrészt nagyon szórványosak voltak, másrészt rendszerint nem a poli
tikai hatalom és a gazdasági javak birtokosait nyugtalanították. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy a nyolcvanas és kilencvenes években, de 
még a század elején is, egészen más volt a népesedési helyzet Európa- 
szerte, mint manapság. A születési arányszám komoly visszaesése 
egyedül Franciaországban mutatkozott. Magyarország népesedési arány
száma ezrelékekben kifejezve, hatvan-hetven évvel ezelőtt csaknem 
kétszerese volt a mostaninak és az egyke csak nehány eldugott baranyai 
vagy somogyi vidéken, de ott is csak szórványosan jelentkezett.

így aztán nem lehet csodálni, hogy az «ország urai»-nak különösebb 
gondot nem okozott, mikor zsúfolt kivándorló vonatok szállították a 
hajózási vállalatok ügynökei által összetoborzott szegény, kenyérgon
dokkal küzdő agrár-proletárok ezreit a feudális nagybirtokok nyomá
sára a szegénynél is szegényebb vidékekről, Fiume vagy Hamburg fele.

Kende Géza «Magyarok Amerikában» című kétkötetes művében 1 
beszéli el, hogy mikor az amerikai magyarság 1891-ben memorandumot 
intézett a budapesti kormányhoz, hogy küldessen legalább egy magyarul 
tudó konzult a new yorki osztrák-magyar főkonzulátusra, a magyar 
kormány vagy nem tudta vagy nem akarta elintézni az amerikai magyar
ság kérését. Mindössze annyi történt, hogy Havemayer tiszteletbeli 
konzul írnoknak alkalmazott egy Stern Gyula nevű magyarországi szár
mazású és magyarul beszélő férfiút.

De azután jellemzőek az itthoni hivatalos köröknek a kinti magyar
sággal szemben mutatott viselkedésére a következő esetek is, amelyeket 
Kende Géza könyvének részben ugyanabban, részben a következő feje
zeteiben beszél el. Egy évvel a balul sikerült magyar konzul-kérés után, 
1892-ben meghalt Baross Gábor kereskedelmi miniszter. A new yorki 
Magyar Egylet rendkívüli gyűlést hívott össze és a gyűlésen az elnök 
gyászbeszédet tartott. Majd részvéttáviratot küldtek a kormánynak és 
táviratukat az akkori miniszterelnök, Szapáry Gyula gróf, a következő 
szövegű levélben köszönte meg :

Tisztelt Elnök Úr!
A new yorki Magyar Egylet és Műkedvelő Társulat Baross Gábor 

m. kir kereskedelmi miniszter úr elhúnyta alkalmából nyilvánított

1 «M agyarok A m erikában». Az am erik a i m ag y arság  tö r té n e te . A Szabadság 
k iad ása . C leveland, 1927. I I .  k ö te t , 445 kk.
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részvétéért szíveskedjenek a magyar kir. kormány őszinte köszönetét 
kifejezni.

Budapest, 1892. május 16-án.
Gróf Szapáry Gyula, miniszterelnök.

Amennyire üres és semmitmondóan konvencionális ez a gyámolta
lanul megfogalmazott néhány sor, annyira világosan elárulja, hogy a 
kilencvenes évek «magyar kir. kormányaidnak mindenre volt inkább 
gondja, mint hogy az ország határát szinte minden héten százas vagy 
ezres csoportokban elhagyó kivándorlók sorsával odaát, az óceán túlsó 
felén sokat törődjenek.

Gyenge mentség, amelyet Kende Géza, az amerikai magyar szerző 
felhoz, hogy a kinti magyarság azért nem volt kedves az itthoni kor
mányoknak, mert azoknak «nem Ferenc József, hanem Kossuth Lajos, 
nem Tisza Kálmán, Széli Kálmán, Khuen-Héderváry meg Tisza István, 
hanem Apponyi Albert, Justh Gyula, Kossuth Ferenc, Ugrón Gábor, 
Bartha Miklós volt az ideáljuk», mert hiszen a magyar kormánynak 
olyan egyetemesen magyar ügyet, mint a külföldre szakadt magyar
sággal való törődés kötelességét semmiesetre sem lett volna szabad 
pártszempontok szerint elvégezni, vagy vele nem törődni.

Különben valószínűleg közelebb áll az igazsághoz, hogy a kormány
köröknek ebben a kérdésben mutatott álláspontját nem is annyira 
politikai szempontok irányították, mint az, hogy ezt az egész ügyet fél
vállról, nemtörődömséggel kezelték. Jellemző erre a minden rosszakarat 
nélküli, de éppen az őszinte érdeklődés hiányában langymeleg állás
pontra, ami Tisza Istvánnal történt első miniszterelnöksége idején, 
1904-ben. 1904 februárjában Baltimore üzleti negyedében tűz pusztított. 
Február 14-én Washingtonból keltezett táviratot közölt a sajtó, amely 
szerint Tisza István magyar miniszterelnök a tűzvész következtében 
ínségbe jutott magyar állampolgárok felsegélyezésére 3000 koronát 
adományozott. Igen, de a baltimore-i tűzvésznek nem voltak magyar 
ínségesei! Annak, aki csak némileg is tisztában volt azzal, hogy az 
Egyesült Államokba kivándorolt magyarok milyen amerikai városok
ban és vidékeken telepedtek le, jól kellett tudnia, hogy Baltimore-ban 
soha nem laktak, ma sem laknak még kisebb számban sem magyar 
települők. Az amerikai magyar újságok — jegyzi meg a kis tanulságos 
történet végén Kende Géza — törték a fejüket, mit fog csinálni a balti
more-i konzulátus ezzel a magyarok részére szánt pénzzel. De hiába 
törték a fejüket, ma sem tudja senki, mi történt a magyar kormány 
ügyetlenül gyakorolt jótékonyságával.

Nem sok szerencséjük volt a kilencszázas években az amerikai 
magyaroknak az óhazai ellenzéki politikával és politikusokkal sem. 
Mikor 1906-ben megtörtént a nagy alkotmánysérelem és az uralkodó új 
választások kiírása nélkül, királyi biztossal oszlatta fel az országgyűlést, 
az amerikai magyarokon hihetetlen izgalom vett erőt. Új negyven- 
nyolcat vártak és komolyan készülődtek arra, hogy ha újabb szabadság- 
harc tör ki, emberrel, fegyverekkel és pénzbeli segítséggel sietnek a 
szabadságért és függetlenségéért küzdő Magyarország megsegítésére.



Cievelandben megalakult az Amerikai Magyar Szövetség és első dolguk 
volt, hogy a megalakulásról hosszú kábeltáviratban Kossuth Ferencet 
értesítsék. «Szózat Amerika Magyarjaihoz» címmel terjedelmes röpiratot 
bocsátottak ki. Ma már kopott, üresen hangzó páthosznak tűnik fel, 
de akkor bizonyosan őszinte indulatok rejtezkedtek a kiáltvány szavai 
mögött.

— Jusson eszetekbe, hogy Magyarország áldott földjének minden 
göröngyét a nép verejtéke s a szabadságért, függetlenségért elesett hősök 
vére szentelte meg, — olvassuk a kiálványban. — Emlékezzetek a szülő
haza dicső vértanúira, a szabadság és a népjog ádáz ellenségének, az 
önkényuralomnak áldozataira!

— Ahol napsugár, ahol madárcsicsergés, ahol leánydal volt, ott 
majd sötétség, némaság és lánccsörgés lesz. A Rákócziak és Kossuthok 
lelke nem nyugodhat, mert a véráztatta földben porladók sírja felett 
gonosz önkény tapos.

— Amerika magyarjai! Ti mindezeket nem fogjátok eltűrni, ezért 
segítségére fogtok sietni egy szenvedő nemzetnek, a ti véreiteknek.

Ez történt márciusban. Egy hónappal később, április 9-én Kohány? 
Tihamér, a clevelandi «Szabadság» szerkesztője, a nagy megmozdulás 
legfőbb irányítója, hosszabb kábeltáviratot kapott Apponyi Alberttól. 
A távirat a koalíciós kormány megalakítását jelentette be. Az izgalom 
elcsendesedett és a nagy meglepetés csak hónapok múlva, 1907. február
jában következett. Ezt már nem kábeltávirat jelentette be, hanem a 
Budapestről érkező napilapok, amelyek szürke politikai hírt közöltek, 
jelentvén, hogy Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter a Cievelandben, 
Kohányi Tihamér szerkesztésében megjelenő «Szabadság» című napilap
tól a postai szállítás jogát a magyar szent korona országai területén 
megvonta.

A szomorú az, hogy a koalíciós kormány miniszterei, maga a 
miniszterelnök, Wekerle Sándor, de Kossuth Ferenc vagy Andrássy Gyula 
sem ismerték az amerikai magyarságot és sorsa iránt komoly érdeklődést 
sohasem mutattak. Az egyetlen Apponyi Albert ismerte őket, mert 
kétszer is járt közöttük. Először 1904-ben, mikor a st.-louisi világkiállítás 
alkalmából a Mississippi mellett fekvő amerikai városban ülésezett az 
Interparlamentáris Ünió kongresszusa és ezen a magyar országgyűlés 
is népes küldöttséggel vett részt. Másodszor akkor járt Apponyi az 
Egyesült Államokban, amikor 1911-ben az amerikai világbékeegyesüle- 
tek négyhetes előadó körútra hívták meg. Apponyi angolnyelvű előadásai 
közben időt szakított magának, hogy nehány napra ellátogasson a leg
népesebb amerikai magyar közösség, a clevelandi magyarok körébe is.

A legnagyobb baj az óhazai és a kivándorolt magyarság közötti 
szerves, intézményekben megalapozott, élő kapcsolatok tudatos és terv
szerű kiépítésének hiánya volt, már 1914 előtt is és a két világháború 
között eltelt években is egészen addig, míg 1939 őszén a második világ
háború kitörése újra előbb mérhetetlenül nehézzé, majd az Egyesült 
Államoknak a háborúba való belépése óta teljesen lehetetlenné tett 
minden közvetlen érintkezést az odakint élő magyarsággal. Tetézi a 
bajt, hogy amint az 1914—1918-as világháborúban is történt, a kinti
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magyarságnak most is a velünk ellenségesen szembenálló táborba 
szorulva kell átélni a béke helyreállásáig tartó nehéz éveket. Sőt a hely
zet ilyen szempontból még rosszabbodott is, mert 1914—1918-ban az 
amerikai magyarság túlnyomó többsége még az itthon született, első 
nemzedékbeliekből került ki, akiknek élete soha nem tudott teljesen 
hozzásímulni, maradéktalanul akklimatizálódni fogadott, második 
hazájukhoz. Most pedig az első nemzedékbeliek évről-évre öregedő 
csapatában a halál mind pótolhatatlanabb hiányt okozó rendeket vág 
és ha a szabad érintkezés lehetősége soká, esetleg hosszú évekig elhúzó
dik, félő, hogy az el nem végzett szervezői munka következtében a 
kinti magyarság éppen magyar voltában és fajtájához fűződő érzéseiben 
fog jóvátehetetlen károkat szenvedni.

Úgy érzem, közelebbről meg kell világítanom, mire gondoltam, 
amikor az óhazai és a kivándorolt magyarság közötti, szerves, intéz
ményekben megalapozott, élő kapcsolatok tudatos és tervszerű kiépí
tésének hiányát panaszoltam. Jelenti ez a panasz azt, hogy az itthoni és 
a kivándorolt magyarság között — gondolok elsősorban a félmillión 
felüli Egyesült Államokbeli magyarságra — a közösségi érintkezés 
véges-végig, egészen az 1938 augusztusáig, tehát közvetlenül a nagy 
kapuzárást jelentő 1939-es világháború előttig, nem volt más, mint akár 
itthon, akár odaát Amerikában lejátszódott alkalmi találkozások soro
zata. Ezek a találkozások mindig igen «lelkes» hangulatban folytak le ; 
a szónokok bizonyosan unos-untalan szájukban hordozták, vagy ahogyan 
a nyegle újságíró nyelvhasználat kifejezi: hangoztatták volna a sors
közösséget «az idehaza élő és a határokon túlra szakadt» magyarok 
között, ha már akkor is ismerték és használták volna ezt a politikai 
veretű, sokat mondó és keveset jelentő kifejezést.

Az óhaza és az óceánon túlra Szakadt magyarok között az első 
találkozásra a milléniumi ünnepek nyújthattak volna jó alkalmat. 
Sokáig fájó sebe maradt a kinti, már akkor is több százezer főnyi magyar
ságnak, hogy az ünneplő, hivatalos Magyarország még csak tudomást 
sem vett róluk. Meghívót sem kaptak, hivatalos kiküldötteik sem voltak 
ott a budapesti ünnepségeken, pedig az amerikai magyarságnak akkor 

már voltak egyesületeik, amelyek ilyen ünnepségen képviselhették 
volna őket.

Az első testületi kapcsolatot az óhaza és a kinti magyarság között 
az a nemzeti dísz-zászló jelentette, amelyet az Országos Nemzeti Szövet
ség küldött az amerikai magyaroknak 1902-ben. A kezdeményezés akkor 
sem itthonról, hanem az amerikai magyaroktól indult ki. Bár senki 
sem kérte őket, ők maguk jelentősebb összeget gyűjtöttek Vörösmarty- 
nak a budapesti Gizella-téren felállítandó szobrára és ezt a pénzt az 
imént már említett Kohányi Tihamér szerkesztő hozta el Budapestre 
1901-ben. Kohányi felkereste az Országos Magyar Nemzeti Szövetség 
vezetőségét és a velük folytatott beszélgetés közben merült fel az a gon
dolat, hogy az amerikai magyarok áldozatkészségét dísz-zászló küldésé
vel kellene viszonyozni. Nem is volt talán egészen véletlen, hogy ezt a 
«lelkes», de meglehetősen tartalmatlan gondolatot mindenki másnál 
inkább Rákosi Jenő karolta fel, aki a Szövetség igazgatósági ülésén az
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egykorú jegyzőkönyv tanúsága szerint különösképpen helyeselte az 
elgondolást. — Bele kell vinni a mozgalomba azt az elvet — mondta 
Rákosi —, hogy a lobogó n^mzedékről-nemzedékre szálljon s ki ne 
lobbanjon belőle az az érzelem, az a tudat, az a szellem, amely azt 
létrehozta és Amerikába kísérendi.

A zászló elkészült és elbúcsúztatása Budapesten a Vármegyeháza 
dísztermében történt. Olyasmi volt ez az ünnepség, amit fényes társasági 
eseménynek szokás nevezni. Kétszázhúszan vertek be zászlószeget, 
elsőnek a hercegprímás nevében Majláth püspök. Volt alkalmi óda, 
amelyet Szécskay György, a zászlót küldő egyesület fiatal titkára írt és 
szavalt el. Szécskay két évvel később maga is amerikás magyar lett és 
1927-ben, mikor Kende Géza könyvét megírta, még odakint volt. Valami 
névtelen költő, valószínűleg már akkor is avultas stílusban, négysoros 
hexameteres epigrammát szerkesztett, amelyet a zászló rézgömbjére 
véstek rá. A vers így szólt :

Ősi Turul! Te valál vezetője vitéz eleinknek,
S a Duna partjainál honra talált a magyar!
Oh! De a tengereken túl hány magyar él ma hazátlan, 
Szállj Turul és te vezesd vissza hónukba megint!

A zászlót az egyesület elnöke, Zseni József vitte el Amerikába. 
Augusztus 17-én indult Budapestről és New Yorkba szeptember 30-án 
érkezett meg. Az amerikai magyarság New Yorkban megható és impo
záns ünnepséget rendezett a hazulról érkezett zászló fogadtatására, de 
azért ez sem volt egyéb, mint — ünnepség. A zászlót a Bridgeporti 
Szövetség vette át megőrzésre, azzal, hogy évről-évre másik magyar 
egyesület veszi át. A lelkesedés hamar lelohadt. Huszonöt évvel később, 
1927-ben, mint Kende Géza írja, a zászlót egy kis vidéki város, a 
Pittsburgh melletti Homestead Magyar Önképzőkörének helyiségében 
őrizték.

Hasonló módon meddők voltak az óhazai és a kinti magyarság 
más, alkalomszerű találkozásai is. Az Interparlamentáris Únió st. louisi 
kongresszusán résztvevő magyar törvényhozók clevelandi látogatásáról 
már szóltunk. Mikor Kossuth Lajos születésének századik évfordulóján, 
1902-ben, az amerikai magyarság Clevelandben szobrot állított Kossuth
nak, Magyarországon egyetlen társadalmi egyesületnek, sőt a Kossuth 
nevét viselő függetlenségi pártnak sem jutott eszébe, hogy az amerikai 
magyarság nagy ünnepén képviseltessék magukat.

Üres és meddő tömeg-ünneplés, szoboravató beszédek és köz
ebédeken elhangzott pohárköszöntők jegyében folyt le az itthoni és a 
kinti magyarság két emlékezetesebb találkozója, Budapesten, amikor 1906 
szeptemberében az amerikai magyarok felállították Washington György 
szobrát a magyar fővárosban és 1928-ban New Yorkban, amikor a Hud
son folyó mellett elterülő Riverside-on leleplezték Kossuth Lajos szobrát. 
A new yorki szoborleleplezésre népes magyar zarándokcsoport hajózott 
át az Egyesült Államokba és ezek jó két héten át véget nem érő banket- 
tezés közben látogatták meg a népesebb magyar telepeket Pittsburgh- 
ban, Clevelandben, Buffalóban és másutt.
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A newyorki magyar zarándoklatnak egy haszna mégis volt. Alap
jában véve a kinti és az itthoni magyarságnak ez a nagyobbarányú 
találkozása irányította rá nagyobb erővel a figyelmet arra, hogy vala
milyen szervezet megalakításával irányt kellene szabni a külföldi magyar
ság életének. így gyűlt össze egy évvel később, 1929-ben, a Magyarok 
I. Világkongresszusa. Ez a kongresszus egészséges és életrevaló kezde
ményezés lett volna, ha az idők jobban kedveztek volna azoknak a ter
veknek és elgondolásoknak a megvalósításához, amelyek legnagyobb- 
részét gyakorlatias érzésű és az anyaországhoz fűző komoly szervezkedés 
után régóta áhítozó amerikai magyarok vetették fel. De 1929-ben már 
recsegett-ropogott a huszas évek második felének az a tiszavirágéletű 
gazdasági világkonjunktúrája, amelyet egy-másfél évvel később való
sággal elsöpört 1931-ben a világ gazdasági életének a bécsi Kredit- 
Anstalt bukása által előidézett lavinaszerű összeomlása. A világ gazda
sági életének ez a katasztrofális összeomlása, amely — mint azt ma már 
jól tudjuk — az 1939-es, második világháború előnyitánya volt, súlyosan 
érintette nemcsak Magyarországot, hanem az amerikai gazdasági élet 
egész struktúrájának megroppanásával az Egyesült Államokban élő 
magyarságot is. így azután a szervezkedés lendülete már a kezdet 
kezdetén megakadt. Az amerikai magyarságnak éppen az a közép- 
osztálybeli, jólét és anyagi biztonság felé törő rétege szenvedett leg
jobban, amely tartó bázisa lett volna az egész szépen és gyakorlatias 
okossággal kitervelt szervezkedésnek. Kilenc-tíz évvel később amerikai 
utamon közöttük járva, magam is személyesen találkoztam és beszél
tem igen sok olyan amerikai magyarral, akiknek, kinek tíz, kinek húsz, 
kinek ötvenezer dollárnyi vagyona veszett oda és semmisült meg hóna
pok vagy hetek alatt, sőt nem egyszer egyetlen egy napon az amerikai 
gazdasági életet végigsöprő pénzügyi összeomlásban.

így történt azután, hogy mikorra a szervezés munkája újra elindul
hatott volna azon a vonalon, amelyre a szervezkedés irányítói 1929-ben 
ráálltak és 1938-ban Szent István hetében másodszor ült össze a Magya
rok Világkongresszusa, az egész munka újra megkésett, mert 1938 
nyarán már az ajtón leselkedett az emberiség életére ádáz kegyetlen
séggel lecsapó második világháború. Senkit nem lehet okolni, mert hiszen 
a harmincas évek kezdettől végig a legnagyobb világpolitikai és világ- 
gazdasági bizonytalanságban múltak el. De mégis, azt kell mondanunk, 
hogy ha a szervezkedés munkájának újraf el vétele csak három-négy 
évvel korábban történt volna meg és a Magyarok II. Világkongresszusa 
1938 helyett 1934-ben vagy 1935-ben gyűlt volna össze, a szervezkedés 
olyan komoly eredményeket érhetett volna el, hogy az Egyesült Államok
beli tekintélyes magyar kisebbség sokkal felkészültebben várhatta volna 
és élhette volna át azt a vihart és a nyomában járó megrázkódtatást, 
amelyet rájuk az Egyesült Államoknak a háborúba való újabb belépése 
jelentett.

Ezt annál is inkább lehet állítani, mert a Magyarok II. Világkon
gresszusa, az 1929-ben megtalált helyes elvek mellett megmaradva, a 
szervezkedésnek olyan jó alapozást adott, amely feltétlenül maradandó 
értéknek fog bizonyulni, ha majd a munka folytatásához szükséges,
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tartósan megbékélt és megnyugodott nemzetközi viszonyok megengedik, 
hogy újra szabadon érintkezhessünk az óceán másik partján élő honfi
társainkkal.

Az 1938. augusztus 16—19-én a pesti Vigadóban tartott kongresszu; 
tárgyalásairól kiadott k ö te t1 tartalmazza a Magyarok Világszövetségé
nek alapszabályait és a kongresszus alkalmával benyújtott hetvenöt 
különböző javaslatot. Az alapszabályok a szövetség célját így határozzák 
meg : Támogasson a Szövetség minden olyan munkát, amely a külföldön 
élő magyarok között a magyar nyelvet és kultúrát megőrzi és fejleszti, 
az összetartást ápolja, az óhaza és a külföldi magyarság között a kapcso
latokat erősíti. (121. old.)

A javaslatok nagy többsége a Szövetség célkitűzésében megfogal
mazott alapelvek szellemében olyan intézkedéseket sürget, amelyek köz
vetlenebbé és valóságosabbá tennék az óhazai és a kinti magyarság közötti 
kapcsolatokat, könyvek kiadásával és küldésével, minél gyakrabbi 
személyi érintkezéssel, nem várva a szoborleleplezések nehézkes alkal
maira. Jellemző volt már az első javaslatnál az 1928-as Kossuth-zarándok, 
Vákár P. Artur régivágású és Borsi Kerekes György, egyik legmoder
nebb, leghaladóbb gondolkodású amerikai magyar gyakorlatias szem
pontjának szembenállása. Vakár P. Arthur azt javasolta, hogy «Magyar 
Amerika örök emlékének fenntartása érdekében Washington és Kossuth 
szobra mellett egy-egy örökégő, oszlopos kandeláber helyeztessék el» 
Borsi Kerekes György hozzászólásában a javaslat kiegészítéseképpen azt 
sürgette, «hasson oda a Magyarok Világszövetsége, hogy mindazokban 
a hivatalos és félhivatalos magyar kiadványokban, amelyek az Észak
amerikai Egyesült Államokba... angol nyelven írva kikerülnek, hatha
tós propaganda mutassa be azt a tényt, hogy a kontinens első Washing- 
ton-szobrát a magyar nemzet állította fel Budapesten». Hogy mennyire 
okosan és gyakorlatiasan fogta meg Borsi Kerekes György a kérdést, ezt 
magam is tapasztaltam. Mikor amerikai utamon amerikai hallgatóság 
előtt angol nyelven beszéltem, alig volt valami, amivel magyar vonat
kozásban jobban Magyarországra tudtam volna irányítani hallgatóságom 
figyelmét, mint mikor a budapesti Washington-szobrot említettem 
és azt, hogy a franciaországi és belgiumi első világháborús csataterektől 
eltekintve, Budapest az egyetlen város, ahol amerikai katonának — 
Bandholz tábornoknak — szobrot állítottak.

A budapesti kongresszus legkomolyabb és legátgondoltabb meg
nyilatkozása Kozma Miklósnak augusztus 17-én, a kongresszus tanács
kozásainak második napján tarto tt előadása volt (64—80. o.). Kozma 
Miklós pontosan meglátta azt, ami hiányzik és amire legnagyobb szük
ség van, amikor a következő célkitűzést formulázta meg, mint a külföl
dön élő magyarságért folytatandó munka legfontosabb előfeltételét : 
«Nem elégedhetünk meg azzal, — mondotta — ha a helyzetismeretünk 
csak azon a földterületen folyó életre vonatkozik, melyet a magyar hatá

1 A M agyarok II . V ilágkongresszusának  tá rg y a lá sa i. B u d apesten , 1938. 
augusz tu s 16— 19. A M agyarok  V ilágszövetsége K özpon ti I ro d á já n a k  k iadása . 
185 o. Á r nélkü l.
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rok kerítenek be. Átfogó és teljes magyar helyzetismeretre van szükségünk, 
és ehhez szervesen hozzátartozik minden határainkon túl élő magyar 
testvérünknek sorsa és problémái.»

Kozma Miklós a magyar határokon kívül élő magyarság sorsát és 
problémáit két külön csoportba osztva tárgyalta. Az egyik csoportba 
tartozik szerinte a békeszerződések által elcsatolt területek magyarsága, 
a másikba a világ minden tájára kivándorolt magyarok.

Kozma Miklós a dolgokat józan megítéléssel néző magyar politikus 
szempontjai szerint látva, legfontosabbnak tartotta annak kijelentését, 
hogy az országot alkotó magyarság a kivándoroltakkal szemben soha 
semmiféle olyan követelést ne támasszon, amely őket új hazájukban lelki 
konfliktusok elé állíthatná. Az ő érdekük és kötelességük, — mondta 
Kozma Miklós — amit ők is, mi is szemelőtt tartunk, hogy új hazájuk
nak leglojálisabb polgárai legyenek.

A külföld magyarságával szemben ez az új magyar programm leg
fontosabbnak a kulturális kapcsolatok fejlesztését tartja, de úgy, hogy 
előbb «tőlünk elszakadt testvéreink életviszonyait és teljesítményeit 
alaposan megismerjük.» Éppen ezért vette észre és látta meg Kozma 
Miklós annak szükséges voltát, ami a megelőző évek legnagyobb mulasz
tása volt, hogy «gyakori kölcsönös látogatások» tegyék élővé és valósá
gossá az itthoni és kinti magyarság összetartozandóságának érzését.

Az okos és végre helyes úton elinduló tervekből és szándékokból 
egyelőre nem lett semmi. Még 1938 koraőszén végigfutott az egész vilá
gon az első háborús izgalom, amelyet a müncheni megegyezés után rövid 
néhány hétre, vagy legfeljebb hónaprá nagy megkönnyebbülés követett, 
míg azután hamarosan ki nem tíínt, hogy München egyetlen súlyos nem
zetközi kérdést sem oldott meg és a kitörésre váró világkatasztrófát csak 
ideig-óráig tudta elhalasztani. A budapesti világkongreszusra hazaérke
zett amerikai magyarok is háborús izgalom lázában siettek vissza szep
temberben az Amerikába menő és az Európát járt amerikai túristákat 
hazaszállító túlzsúfolt hajókon. Így azután az 1938-i Szent István-év 
dicséretes és impozánsan magyarányú negmozdulásának csak annyi ered
ménye lett, hogy az itthoni közvélemény fokozottabb mértékben tuda
tára ébredt annak a felelőségnek, amelyet — Kozma Miklós szép meg
határozását megismételve — az országot alkotó magyarságnak éreznie 
kell a határokon túl élő magyarok iránt. De, legalább is ami az amerikai 
magyarságot illeti, a külföldi magyarok helyzetének «átfogó és teljes» 
megismerésére sor már nem kerülhetett.

Mert bizony az amerikai kontinensen letelepedett és ott élő magyar
ság sorsát és életkörülményeiket vagy egyáltalában nem vagy csak na
gyon hiányosan ismerjük. Nem is ismerhetjük, mert annak feldolgozása, 
ha a kérdés megismerésének «átfogó és teljes» ismeretére törekszünk, 
nem lehet egyéni kezdeményezés dolga. Az pedig jólismert tény, hogy 
ennek a munkának elvégzését 1938-ig egyetlen közösség sem vallotta 
feladatának vagy reáháruló kötelességének. Helyzetmegismerés szem
pontjából nem foglalkoztak a külföldi magyarság kérdéseivel a magyar 
kormányhatóságok sem 1938-ig. Ez természetesen nem jelenti azt, mintha 
a külföldi magyarság helyzete nem foglalkoztatta volna az illetékes
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minisztériumokat. A miniszterelnökségen, a külügyminisztériumban, 
a belügyminisztériumban és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban 
külön osztályok foglalkoztak és foglalkoznak ma is a külföldi magyarság 
ügyeivel. De a teljes helyzetismeret szükséges voltát először csak Teleki 
Pál ismerte fel. Miniszterelnökségének idején a teljeshelyzetkép megraj- 
zolárása törekvő munka meg is indult a miniszterelnökségnek egyik, 
általa szervezett osztályán, de éppen az amerikai magyarságra vonatkozó 
adatgyűjtés a háborús helyzet miatt lehetetlenné vált.

Így maradt ismeretlennek a félmillión jóval felüli Amerikában élő 
magyarság az itthoni közvélemény előtt. Ha mégis valamennyire elfogad
ható képet akarunk nyújtani az Egyesült Államokbeli, a többi amerikai 
magyar csoportnál nemcsak sokkal népesebb, hanem messzebbre vissza
menő múltjuk és szervezettebb voltuk miatt is sokkal fontosabb magyar
ságról, a rendelkezésünkre álló források nagyon hiányosak.1 Felhasználva 
annak az utazásnak a tapasztalatait, amelyet már háborús viszonyok 
között tettem az amerikai magyarok között 1940 tavaszán, mégis meg
kísérlem, ha nem is teljes, de legalább bizonyos mértékben tájékoztatást 
nyújtó képet rajzolni az Egyesült Államokban élő magyarokról.

Ha könnyen megjegyezhető kerekszámokat használunk, azt mond
hatjuk, hogy az Egyesült Államokbeli hatszázezerfőnyi magyarságból 
egyharmadrész él az Atlanti-óceánhoz közeleső partszegélyen, a Connec
ticut állambeli Bridgeporttól a New Jersey-állambeli Trentonig, mégpedig 
úgy, hogy az egyik százezer esik New Yorkra és közvetlen környékére, a 
másik pedig az imént említett két államra, Connecticutra és New Jerseyre. 
Az utóbbi különben az egyik legmagyarabb az államok közül. I tt a ma
gyarok százalékszáma 1-9%, abszolút számuk pedig 59 ezer, a legutolsó, 
sajnos, némileg már elavult statisztikai adatok szerint. Ilyen magas szá
zalékszámot még csak Ohióban találunk, ahol abszolút számok tekin-

1 Az Egyesült Á llam okbeli m agyarság m ú ltjá ra  vonatkozólag legtöbb ad a
to t ta rta lm az  Kende G ézának m ár id éze tt k é tk ö te tes  műve. K ár, hogy a mű befeje
zetlen m arad t, a harm adik  kö te t foglalkozott volna az am erikai m agyarság életé
vel 1914 után , ez a kö te t azonban nem  készült el. N agy fogyatkozása Kende Géza 
könyvének az index h iánya ; így a benne lévő rengeteg ad a to t csak nehezen lehet 
m egtalálni. — Idehaza, M agyarországon, a  m ai napig  sem je len t meg az am erikai 
m agyar k ivándorlás tö rté n e té t és az am erikai m agyarság jelen helyzetét tudom á
nyos rendszerességgel feldolgozó m unka. — Vitéz Nagy Iván  «A m agyarság világ- 
statisztikája» című könyvében (Budapest, 1931. 52 o ldal. Á ra 2-— pengő) a 31—43. 
oldalakon közli az Am erikai E gyesült Á llam ok, K anada és Dél-Am erika m agyar
ja in ak  ad a ta it. Közöl két letelepülési té rképváz la to t is, azonkívül elég részletes 
bibliográfiát az 1930-ig m egjelent és különböző helyeken ta lá l t  forrásokról. — Az 
északam erikai m agyarság helyzetéről a  legújabb forrású helyzetképet Kosáry 
Domokos közölte «Az am erikai m agyarság 1941-ben» című és a M agyar Szemle 
1942. januári szám ának 13— 21. o ldalain  m egjelent cikkében. — Sebestyén Endre, 
vo lt am erikai m agyar reform átus lelkész, a  H ungarian  Q uarterly  1941 őszén meg
je len t kötetében (Vol. V II. No. 2. pp. 228— 246.) sokoldalú képet ad  az Egyesült 
Államokbeli m agyarság helyzetéről. E z t a tan u lm án y t lényegesen k ibőv íte tt a lak 
jában  m agyar nyelven a  «Láthatár» is közölte, illetőleg közli. — E  sorok írójának 
«Amerikai m agyarok nyomában» című könyve (Budapest, 1942. D an te  könyv
kiadó. Az am erikai m agyarság települési térképével. 249. 1.) beszám oló egy 1940- 
ben az am erikai m agyarok között te t t ,  három  hónapig ta r tó  u tazásáról és m int 
ú tira jz , a  könyv tudom ányos rendszerességgel nem is készülhetett.
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tétében is legnépesebb a magyarság és ugyanezek szerint a statisztika1 
adatok szerint majdnem megközelíti a százezres számot. Ohio állam 
területén él a legnagyobb és legerőteljesebb magyar közösség, Cleveland- 
ben, ahol általában 60 ezerre szokás tenni a városban és közvetlen kör
nyékén élő magyarok számát. Számszerint a new yorki magyarok töb
ben vannak, de ebben a hét-nyolcmilliós modern Bábelben sokkal szét- 
szóródottabban és szervezetlenebbül élnek, mint az 500—600 ezer lakosú 
Cleveland magyarjai. Ohióban találjuk azután az Erie-tó partján épült 
Toledo tízezer főnyi magyarját, akik Bridgeport majdnem kétszerennyi 
magyarjával együtt a kinti magyarságnak két legösszetart óbb, legjobban 
megszervezkedett csoportját alkotják.

Tovább folytatva az amerikai magyarság letelepülési képét: 250 
ezer magyart, az Egyesült Államokbeli magyarság legerősebb csoport
jait, abban a szabálytalan háromszögben találjuk meg, amelyet úgy 
kapunk, hogy az Egyesült Államok területén egyenes vonalakkal össze
kötjük Pittsburgot, Chicagót és az Erie-tó keleti végénél Buffalót. Égtá
jak szerint a magyarság letelepülésének déli terminusa Columbus, Ohio 
állam fővárosa. Nyugaton Chicago a határ, ha csak nem számítják a 
Wisconsin állambeli és a Michigan-tó partjain tovább nyugatra fekvő 
Milwaukee városának Magyarországról kivándorolt és még mindig jó 
magyar érzésű svábjait. Északon legmesszebbre a kanadai határon fekvő 
Michigan állambeli Detroitben találunk nagyobb magyar településeket. 
Detroit gépkocsigyáraiban dolgoznak a legjobban megfizetett és maguk
nak legigényesebb életet biztosító, legjobbmódú magyar szakmunkások. 
A Ford- és a Chrysler-műveknél, már mikor ott jártam 1940 tavaszán, 
a jó szakmunkás átlagos órabére 1 dollár, 1 dollár 20 cent körül járt. 
Akkor még heti negyven óra volt a munkaidő, ami a munkásnak heti 
negyven-ötven dolláros, pengőre átszámítva ezer pengő körüli havi jöve
delmet és hetenként két szabadnapot jelentett, péntek délután kezdődő 
és vasárnap este befejeződő week-enddel!

A többiek — körülbelül százhúsz-százhatvanezer — kivándorolt 
magyar, majdnem teljesen szervezetlen, szórványéletet él a legkülön
bözőbb államok területén. Kosáry Domokos adatai alapján érdemes fel
sorolni ezeket a kisebb csoportokat. Legmesszebbre került a nyugati 
partvidék, California mintegy hatezer főnyi magyarsága. Ezeknek van
nak lapjaik, egyesületeik, és eléggé szervezett egyházi életet is élnek. 
Ötezernél kevesebb és ezernél több magyarról tudunk a következő álla
mokban : Missouri, Minnesota, Virginia, Maryland, Massachusets, Ken
tucky, Colorado, Texas. Ezernél kevesebb, ötszáznál több a számuk a 
következő államokban : Nebraska, Washington, Iowa, Észak-Dakota, 
Montana, Louisiana, Oregon, Tennesse, Dakota.

Az amerikai magyarság nagy többségében jó ösztönökkel válasz
totta meg letelepülési helyét. Lehet, hogy a munkaviszonyok kényszerítő 
hatására történt, de kétségtelenül helyes döntés volt még a múlt század 
végén érkezők részéről, hogy otthoni foglalkozásuktól elszakadva, nem 
földmívelő, hanem ipari munkát vállaltak. De ezenkívül még az a másik 
szempont is közbe játszhat ott, amelyre idézett cikkében Kosáry Domo
kos figyelmeztet : a kivándorlók nagy tömege — írja — a földtelen
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parasztok, nem azért mentek az újvilágba, hogy hazájuktól elszakadja
nak. Amerikában csak pénzt akartak keresni, hogy visszatérve, abból 
itthon földet vegyenek. A statisztikai adatok valóban számszerűleg iga
zolják a korai kivándorlóknak ezt az általánosan meglévő szándékát: 
1908 és 1930 között több, mint 150 ezer magyar anyanyelvű kivándorló 
tért vissza Magyarországra.

Az otthon utáni vágyakozásnak magam is sok jelével találkoztam, 
de inkább csak azok között, akiknek sikerült valami kis, bár nem egy eset
ben tekintélyes összegű, néha húsz-harminc-, sőt ötvenezer dollárnyi 
vagyont összegyűjteni. Munkás ezek között kevesebb akad. A tízezer
dolláros vagy azon felüli vagyonnal rendelkező módos amerikai magyarok 
legnagyobb része városi k isp o lg á rp ék e k , kocsmárosok, hentesek, 
fűszeresek, temetkezési vállalkozók. Ők a nagyon fejlett egyházi és egye
sületi élet szereplő emberei és vezetői. Közülük kerülnek ki az egyház- 
községi elnökök, gondnokok, presbiterek ; a betegsegélyző egyesületek 
helyi megbízottjai, dalárda, egyesületek vagy helyi műkedvelő társula
tok vezetői és megszervezői. Bár természetesen a dolláros órabér, amely 
szakképzett, szakmájában már évtizedek óta dolgozó munkások között 
inkább szabály, mint kivétel, gyorsan kifejleszti a munkásokban is a 
kispolgári életmód megszokott attribútumait. Sok a vállalkozónak magát 
felküzdő munkás is, kisebb gyártelepek tulajdonosai. Chicagóban magam 
is voltam vendég olyan amerikai magyar házában, aki életét ipari mun
kásként egy gyárban kezdte és negyvenéves korára már százon felüli 
munkást — saját állítása szerint lehetőleg mindig magyarokat — alkal
mazó gyára volt. A hazavágyódásban legtöbbször szerepel a föld, de 
inkább csak olyan módon, hogy a hazakészülők vagyonukat pénzzé téve 
a hazahozott dollárokkal földet szeretnének maguknak venni, hogy annak 
jövedelméből öregségük éveit csendben eltölthessék. Pontosan az az 
öszötön dolgozik bennük, mint azokban a fővárosi rendőrökben, postá-, 
sokban, villamos-alkalmazottakban, akik fiatal korukban apáik föld- 
mívelő foglalkozását elhagyva, a fővárosba özönlenek, de mihelyt meg
kapják nyugdíjukat, otthagyják a várost és a föld szava visszahívja őket 
az elhagyott faluba. A legtöbb amerikai magyar is valami nyugdíjas
félének tudja magát elképzelni az óhazába való visszatérése után. Szépen 
eltervezi, hogy miután kinn Amerikában pénzzé teszi minden elad
ható vagyonát, a hazavitt dollárokon vesz magának egy kis föld
birtokot, amíg tud dolgozik rajta, ha pedig már nem, bérbe adja és 
megél a föld jövedelméből.

Bizonyosra lehet venni, hogy mihelyt a most folyó háború befeje
ződése után a közlekedés újra szabaddá válik Európa és Amerika között, 
az amerikai magyar közösségeknek ezek a viszonylagosan jómódú, első 
nemzedékhez tartozó, életkoruk szerint az öt ven éven inkább túl, mint 
innen levő tagjai, tömegesen elindulnak hazafelé. Kosáry Domokos (mint 
írja, sok tapasztalt kinti magyarral megegyezően) azt vallja, hogy kellő 
előkészítés után ilyenképpen haza lehetne hozni a kinti magyarságnak 
két-három százalékát, vagyis hatszázezres létszámot véve alapul, 12—18 
ezer embert. Ha ezt az arányszámot fel lehetne emelni négy-öt száza
lékra, vagyis 25—30 ezer emberre, ennyi amerikai magyarnak a haza
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hozatala a háborút követő években igen nagy eredmény lenne az egész 
magyarság megerősítése szempontjából. De valamennyiük, vagy csak 
a többség hazahozására gondolni képtelenség lenne. Nagyrészük nem is 
jönne. De még ha jönnének is, itthoni kellő elhelyezésükről nem is szólva, 
még ha a tömeges hazatelepítéssel meg is várnók azt az időt, amikor ele
gendő hajótér állana ilyen nagyarányú hazatelepítés céljaira, százezres 
tömegek hazatelepítése az óceánon túlról technikailag és költségek szem
pontjából egyszerűen megoldhatatlan feladat lenne. Mindenki, aki járt 
az amerikai magyarok között és a helyszínen szerzett tapasztalatokból 
ismeri a helyzetet, jól tudja, hogy milyen felelőtlen vagy hozzá nem értő 
beszéd, ha valaki az egész amerikai magyarság hazahozataláról álmo
dozik.

Sokkal fontosabb az amerikai magyaroknak magyarságukban való 
megerősítése. A Magyarok II. Világkongresszusa is ebben látta az itthoni 
magyarság legfontosabb feladatát és reálisabbnak is látszik erre a fel
adatra való felkészülés, mint az egész amerikai magyarság százezres 
tömegekben való hazahozatalának sürgetése, ami lehet tetszetős politikai 
szólam, de alig egyéb. «Szükségünk van minden magyarra, nem mondunk 
le arról, ami a miénk» — írta az egyik politikai folyóiratunk hírkommen
tátora az amerikai magyarság hazahozatalának ügyéhez szólva hozzá, 
megtoldva sokatmondó és sokat akaró kijelentését azzal, hogy «történeti 
sorsunk századaiban kevésszer nyílt olyan alkalom egy hit — értve ezen 
azt a hitet, hogy az egész amerikai magyarságot hazahozhatjuk — reali
zálására, mint éveinkben.» Szép szavak, de ami Amerikát illeti, nemhisz- 
szük, hogy éppen éveinkben nagyon reménykedhessünk a sok százezres 
tömegű kinti magyarság hazatelepítésének lehetőségében.

A kinti magyaroknak magyarságukban való megerősítését a máso
dik nemzedék megtartása által érhetjük el. Amerikai magyarok között 
járva, még ahol a legjobban összetartó csoportokban él is a magyarság, 
azt kell tartanunk legdöntőbb és legfontosabb ténynek, hogy ma már 
egyetlen nyelvi szempontból egységes amerikai magyar család sincs, 
feltéve természetesen, hogy a családban gyermekek vannak. A második 
nemzedékbeliek kivétel nélkül mind könnyebben és szívesebben beszélik 
az angol nyelvet, amely pedig nem is anyanyelvűk, hanem csak iskoláz
tatásuk nyelve. Ha mód lenne a már Amerikában született magyarokról 
ilyen szempontból pontos összeírást készíteni, akkor tűnnék csak ki, 
hogy a nyelvbeli gyors asszimiláció milyen hatalmas méretű és jóvár 
tehetetlen rombolást végzett az amerikai magyarság birtokállományá
ban, egyetlen nemzedékváltásnak három évtizednél nem hosszabb ideje 
alatt. Azok között pedig, akiknek már a szülei is Amerikában születtek, — 
és az egészen fiatalok között az ilyen harmadik nemzedékbeliek nem 
mennek ritkaságszámba — csak kivételesen találhatni olyanokat, akik, 
ha törve is, tudnak valamennyire magyarul.

Éppen a nyelvnek ez a gyors váltása kell, hogy óvatossá tegyen 
bennünket a tömeges hazavándorlás sürgetésének kérdésében. Ha az 
első nemzedékbeli amerikai magyarságot egész tömegében haza tudnók 
telepíteni, a magyarul hiányosan vagy sehogyan sem beszélő második 
nemzedékbeliek nyomtalanul elvesznének az egyetemes magyarság szem
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pontjából. Magyarságukhoz ragaszkodó és a kinti magyarság megtartá
sának ügyét fajtájuk hivatásába vetett hittel őrző amerikai magyarok 
beszéltek nekem arról, hogy milyen felelőtlen és meggondolatlan eljárás 
lenne tömegérzéseket könnyen kiváltó izgatással hazacsalogatni az ame
rikai magyarság legkiválóbb, legtehetősebb tagjait és ezzel végzetesen 
meggyengíreni a kinnmaradókat. Én úgy érzem, észre kell venni és meg 
kell látni ezt a szempontot is! Tudni kell azután azt is, hogy a második 
nemzedékbeli amerikai magyarok egyrészt tökéletes angol nyelvtudásuk
nál, másrészt velükszületett tehetséges voltuknál fogva, amelyet magyar 
és legtöbbször egészséges paraszti származásuknak köszönhetnek, a kinti 
társadalom sokkal magasabb rétegeiben tudnak elhelyezkedni, mint 
apáik. Azért a pillanatnyi nyereségért amelyet az első nemzedékbeliek 
hazavándoroltatása jelentene, könnyelműség és a magyarság igazi érdekei 
ellen folytatott politika lenne, sorsukra hagyva, veszni engedni a második 
és későbbi nemzedékek magyarul már csak hiányosan vagy sehogyan 
sem beszélő, de fajtájuk és vérük szerint mégis csak hozzánk tartozó 
amerikai magyarjait.

A Magyarok II. Világkongresszusának tárgyalásai közben 1938 nya
rán jelentkezett először teljes fontosságában a második nemzedékbeliek 
problémáinak fontossága. A kongresszushoz az amerikai magyarok által 
benyújtott javaslatok közül minden második új meg új utakat és meg
oldásokat sürget ezeknek magyarságuk tudatában való mind sikeresebb 
megtartására. A kinti magyarság vezetői körében olyanok, mint Kerekes 
Tibor, az új életre keltett és az utóbbi években mind tevékenyebb Ame
rikai Magyar Szövetség főtitkára, a washingtoni Georgetown University 
tanára, Daróczy Sándor református esperes, cartereti lelkész, Borsi Kere
kes György, az egyik nagy betegsegélyző egyesület vezetője, egytől-egyig 
mind a második nemzedékbeli amerikai magyarság magatartásában és meg
szervezésében látják Magyar Amerika minden másnál fontosabb problémáját.

De amint a Magyarok Világkongresszusának 1938 nyarán lefolyt 
tanácskozásain késve érkezett a helyzet és a szükséges tennivalók fel
ismerésének időpontja, ugyanez történt odakint az amerikai magyarság 
körében is. Erőteljesebb szervezkedést az idők maguk tettek lehetet
lenné. Az óhazával való kapcsolatoknak a háborús helyzet miatt történt 
meglazulása, majd teljes megszűnése sok olyan, nem annyira anyagi, 
mint inkább szellemi erőforrástól fosztotta meg az amerikai magyarsá
got, amelyet nem nélkülözhetnek, ha az 1938-ban maguk elé tűzött szer
vezési feladatokat, elsősorban a magyarul fogyatékosán vagy egyáltalá
ban nem beszélő nemzedékek megszervezését és megtartását el akarjuk 
végezni.

A második nemzedékbeliek helyzetét előttem legvilágosabban Kecs- 
keméthy József, az east-chicagói magyar református egyház fiatal lel
késze világította meg, aki maga is Amerikában született, de nagyrészt 
idehaza nevelkedett, második nemzedékbeli amerikai magyar.

— Nyugodtan merem állítani, — mondotta Kecskeméthy József 
a vele való beszélgetés közben — hogy a magyarsággal szemben vallott 
érzéseikben a második nemzedékbeliek közelebb állnak az óhazához, mint 
az első nemzedékbeliek, akik közül igen sokan megbántottan, nehezen
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gyógyuló sebbel jöttek el hazulról. De a második nemzedékbeliek job
ban szétszóródtak. Életük felszívódik Amerika angolszász közösségébe 
és ők maguk is kénytelenek hozzásímulni azokhoz az életformákhoz, 
amelyektől exisztenciájuk kialakulása függ. Ezeket hazavinni és nagyobb 
számmal letelepíteni egyszerűen lehetetlen. Megtartani, sőt öntudato
sakká tenni magyar érzéseiket nagyon nehéz, de nem lehetetlen...  Az 
persze nem a mi dolgunk, hanem egyedül a tiétek, hogy eldöntsétek, 
érdemes-e erre a munkára vállakozni — fejezte be szavait a fiatal amerikai 
lelkipásztor.

Végzetes és többé már jóvá nem tehető mulasztások eddig nem tö r
téntek. Nagybaj lenne, ha a korlátozatlanul szabad érintkezés lehetősége, 
csak olyan mértékben is, mint utoljára megvolt 1938-ban, a háborús 
helyzet miatt hosszú évekre lehetetlenné válnék. Reményi Sándornak, 
a Clevelandben élő literátor magyarnak aggodalmaiban sok az igazság. 
Kinti utamon, mikor az egyetemi városnegyedben levő, angol és magyar 
könyvekkel agyonzsúfolt lakásán felkerestem, nehéz hangon beszélt 
arról, hogy ha Európát az 1939-es, második világháború ismét hosszú 
évekre elszakítja Amerikától, a kinti magyarság sokkal veszélyesebb 
válság elé néz, mint nézett 1917-ben, amikor az Egyesült Államoknak 
az első világháborúba való beavatkozása megtörtént. Akkor, negyed
századdal ezelőtt, — mondta Reményi — még a kilencvenes években 
kivándorolt, első nemzedékbeliek között is sokan akadtak, akik innen vol
tak a negyvenedik-ötvenedik életévükön. Ma ritkaságszámba megy az 
olyan első nemzedékbeli kivándorolt magyar, aki messze túl ne lenne «az 
élet útjának felén». De mi lesz, mikorra a háború véget ér? Kik maradnak 
meg azok közül, akikben még az óhaza iránti teljes hűség él és milyen 
pusztítást fog végezni a meggyorsuló asszimiláció a második nemzedék 
úgyis megbontott sorai között?

Ez az aggodalom jogos, de ha a második nemzedék megszervezésének 
munkája az itthoni magyarság nem ötletszerű és nem szűkmarkú, hanem 
az egész amerikai magyarsághoz eljutó, főként pedig rendszeres mun
kával folytatott támogatásával megindul, még mindig meg lehet 
menteni az amerikai magyarság birtokállományából azt, ami leg
értékesebb benne.

Az egész kérdés súlypontja a helyes irányban és kitartó munkával 
végzendő szervezésben van. Ettől függ, hogy a félmilliónál bizonyosan 
nagyobbszámú amerikai magyarság magyar marad-e nemcsak érzésé
ben és szellemében, hanem szervezeteiben még akkor is, amikor a magyar 
nyelv tudása a nemzedékek kicserélődése miatt előbb háttérbe szorul, 
majd később szórványossá válik.

Amerikában a kinti magyarok között járva, kényszerítő erővel gyö
kerezik meg az emberben az a felfogás, hogy ha egyedül a magyar nyelv 
tudásához kötnénk az amerikai magyarság fennmaradásának minden 
reményét és lehetőségét, a most még félmilliónál nagyobb tömegű magyar
ságnak harminc, legfeljebb negyven év múlva nyomtalanul be kellene 
olvadni az Únió angol nyelvi egységébe, hogy beteljesedjék rajtuk az a 
végzet, amelyet Ravasz László jogos és megindokolt sötétenlátással 
már 1929-ben hirdetett, amikor azt mondotta róluk, hogy sorsuk hason-
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latos az olvadó jégtábla sorsához. Éppen ezért és éppen ennek a fenyegető 
végzetszerűségnek a kikorrigálására az amerikai magyarok között előbb 
kétnyelvű, majd tisztán angol nyelven működő, de működésükben és 
célkitűzésükben tudatosan magyarnak maradó szervezeteket kell léte
síteni. A pennsylvániai nagy német néptömbök, amelyek jóval korábbi 
kivándorlási hullámok árjával érkeztek át Amerikába, már régen átestek 
ezen a fejlődési folyamaton és az ő példájuk világos útmutatásul szolgál 
nekünk is arra, hogy mi legyen a mi teendőnk.

Ma a viszonyok természetszerűleg megkötik a kezünket, de a tettekre 
való várakozás egészen más, mint a tanácstalan tétlenség. Addig, amíg 
a cselekvésnek és a munkábaállásnak ideje meg nem érkezik, a fontos, 

• hogy a hatszázezerfőnyi amerikai magyarság sorsa és élete ne maradjon 
ismeretlen terület, felfedezésre váró terra incognita a magyar közvéle
mény előtt. Megismerésükre az a közös sors kötelez bennünket, amely 
az egész világon összeköt minden magyart. Az itthoni, az országot alkotó 
magyarságnak pedig az a komoly, felelősséggel járó kötelessége, hogy 
a hazavágyókat hazasegítse, a kintmaradókat pedig minden rendelke
zésre álló eszközzel segítse abban, hogy a magyarság egyetemes közös
ségében mindaddig megmaradjanak, ameddig ez a megmaradás emberi
leg lehetséges és keresztülvihető.

Mát hé Elek.
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