Régi és új peregrináció
Magyarok külföldön,
külföldiek Magyarországon
II.

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság—Scriptum Kft.
Budapest—Szeged
1993

Régi és űj peregrináció II.

A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson
— Szeged, 1991. augusztus 12—16. —
elhangzott előadások

Régi és új peregrináció
Magyarok külföldön,
külföldiek Magyarországon
II.

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság—Scriptum Kft.
Budapest—Szeged
1993

Szerkesztette:
Békési Imre
Jankovics József
Kosa László
Nyerges Judit

ISBN 963 481 924 9
ISBN 963 481 926 5 (A három kötet együtt)

Megjelent
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium,
a Magyar Könyv Alapítvány,
a Nemzeti Propaganda Alap,
a Juhász Gyula Alapítvány
és a Táncsics Mihály Alapítvány,
támogatásával.

V
TARTALOMJEGYZÉK

I.
Eszmék és technikák áramlása Európából Magyarországra —
Magyarországról Európába (gazdasági, társadalmi folyamatok,
politikai mozgalmak, szellemi áramlatok kölcsönhatásai)
Árpás Károly: Adalékok a magyar—észt irodalmi kapcsolatok történe
téhez
3
Sz. Bakró-Nagy Marianne: Róheim Géza és az uráli folklór
9
Brandt, Juliane: Ungarn in Gedichten jüngerer DDR-Autoren
20
Bur Márta: A bolgárok magyarságképe a XIX. századi sajtó tükrében
(1848-1877)
29
Cygielska, Elzbieta: Lengyel—magyar irodalmi szecesszió
36
Dienes Erzsébet: Középkori külföldi kapcsolataink az Érdy-kódex le
gendáinak tükrében
43
Fenyő István: A polgárosodás eszmevilága a magyar centralisták úti
rajzaiban
49
Gorizontova, Anna V.: Pénzbüntetési rendszerek Szent István törvé
nyeiben és a koraközépkori germán jogban
56
Guszarova, Tatjana: Az európai államok rendszere és Magyarország a
XVII. század első felében
61
Havanova, Olga: A francia felvilágosodás eszméinek hatása a magyar
társadalmi gondolkodásra (Kísérlet a politikai programok össze
hasonlítására)
65
Hegyes Angelina: Az ukrán szépirodalom magyarra fordításának alap
elvei (Olesz Honcsár művei alapján)
70
Höpp, Karin Beate: The Reception of the Works of Tibor Déry in
Britain
74
Husová, Marcella: A magyar „realitások" cseh szemszögből. Adalé
kok a magyar irodalom csehországi fogadtatásához az 1890-es
években
79
Imerlisvili, Vano: Magyarok Grúziában és grúzok Magyarországon ..
85
Jakócs Dániel: Kossuth Lajos és a bulgáriai konföderációs tervek a
— századfordulón
89
Kádár Judit: A magyar irodalmi nacionalizmus és angol visszhangja a
tizenkilencedik században
95
Kárpáti, Paul: Fejezet a berlini magyar műfordítástörténetből: Bruno
Heilig életútja és műfordítói pályája
102

VI
Keserű Katalin: Az angol tradíciónálista (organikus) modernizmus
útjai Magyarországon a századforduló művészetének tükrében ... 110
Kiszeleva, Nonna: Radikalnaja partija v godü pervoj mirovoj vojnü .. 119
Komáromi Sándor: Vezérek és költők. Stefan George hatása Szabó
Lőrinc és a kortársak pályájára
126
Kordé Zoltán: A székelység a tatárjárás előtti oklevelekben
134
Kosztolnyik Zoltán: Did the Curia Intervene in the Struggle for the
Hungarian Throne during the 1290s?
140
Kőhegyi Mihály: Adatok Baja 14—17. századi egyháztörténetéhez .... 159
Körmendy Kinga: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a
XVI. század elején
170
Lengyel András: Bibó és Szent-Györgyi vitája a tudományos intéz
ményrendszer válságáról
176
K. Lengyel Zsolt: Von der Alternative zum Kompromiß. Zur Ent
stehungsgeschichte des Transsiivanismus 1919/1920
186
Lőrinczy Huba: Ambrus Zoltán és Ernest Renan. Adalékok egy rajon
gás természetrajzához
194
Marczeil Péter: A könyvtáros Csorna göttingeni modellje
202
Maszlennikova, Jelena: A „Nyugat" első nemzedéke és a XX. századi
európai irodalom. Gondolatok a mythos-problematikáról
214
Megela, Ivan P.: Sztripszky Hiador a 19. század végi, 20. század eleji
magyar—ukrán kulturális kapcsolatok tükrében
218
Mészáros János: Megjegyzések a magyar és a cseh avantgárd líra tipo
lógiai összehasonlításához
226
Mezei Márta: Az utazás kronotoposza a 19. század elejének útirajzai
ban
231
Najdenova, Jonka: Magyar adalékok a bánáti bolgár időszaki sajtóban
(1867-1920)
238
Norvik, Piret: Estnisch—ungarische Kulturbeziehungen in den Jahren
1869-1918
246
Nyyssönen, Heino: Hungarian Coalition Government of 1945—1947
in Non-Hungarian Literature and some Research Problems — A
Finnish Viewpoint
253
Petrova, Liana: A Kossuth-emigráció hatása a bolgár színházművé
szetre
259
Petrovics István: A korai magyar városfejlődés és az idegen jog
264
Prazák, Richard—Deák Eszter: Berchtold Zsigmond és a magyarok .. 271
Puskás, Andrej.: Problemü novejsej isztorii Vengrii i isztoriografii
Szovetszkogo Szojuza
276
Rákos Péter: Az újabbkori peregrináció skálája és egy sajátosan
cseh—szlovák—magyar példája
282
Ratzky Rita: A francia romantika ismerete Petőfi magánéleti lírájában 288
Ruspanti, Roberto: Három képzeletbeli utazás
301

VII
A. Sajti Enikő: Egy kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlá
tai. A jugoszláviai magyarság 1918—1929
317
Sándor Klára: A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi
kalendáriumok
322
Sieroszewski Andrzej: Benyovszky Móric — az irodalmi peregrináció
példája
332
Szabó Ferenc: Az első világháború hatása a népi életszemléletre
339
Szabó Ferenc S. J.: Pázmány Péter, az európai szellemáramlatok köz
vetítője. Az Opera Omnia Pázmány életművében
347
N. Szabó József: Magyar kultúra — világkultúra. Magyarország kul
turális és tudományos kapcsolatai a politikai pluralizmus idején,
1945-1946
363
Szaladze Manana: Egy georgiai (grúz) regény magyar hőse
374
Szegfű László: Idegenek, külföldiek Magyarországon a pogánylázadások korában
378
Szendrey, Thomas: The Origin and Development of Christian Democ
racy in Hungary: the Role of Alexander Giesswein, Writer,
Social Reformer and Scholar: 1856-1923
387
Szőke György: Magyarok Szolzsenyicinnél — Szolzsenyicin a magya
roknál
396
Sztikalin, Alekszandr.: Ideologicseszkaja i kulturnaja ekszpanszija
sztalinizma v Vengrii (vtoraja polovina 1940-h — pervaja
polovina 1950-h gg)
400
Szuvizsenko, Leonyid: H. G. Wells „William Clissold világa" című
regényének fogadtatása Magyarországon
...•••• 422
M. Takács Lajos: Az utóbbi két évized magyarországi és kárpátaljai
magyar irodalmi és filológiai kapcsolatairól
428
Tatár Mária Magdolna: Bj<j>rnstjerne Bj<J>rnson és szlovák informáto
rai: mi történt Csernován?
432
Thomka Beáta: Rokon jelenségek az elmúlt évtizedek magyar és ju
goszláviai prózájában
443
Tomis, Karol: Emigráns magyar írók Csehszlovákiában 1919 után
447
Újfalusi Németh Jenő: Az Essay on Mantől az Ágis tragédiájáig. Egy
ideológia transzformációja
452
Várhelyi Ilona: Magyar irodalmi kapcsolatok nyomai a Finn Irodalmi
Társaság archívumában
462
Vinnai Győző: Magyar—jugoszláv kapcsolatok alakulása 1920—1926
között
466
Vizkelety András: A Domonkos rend tudományközvetítő szerepe Ma
gyarországon a 13—14. században
473
Zseliczky Béla: A magyar és szovjet társadalmi élet főbb eszmei és
reálpolitikai kölcsönhatásai (a magyar demokratizálódási törekvé
sek szempontjából)
480

VIII
II.
A peregrináció a magyar irodalom- és művelődéstörténet
különböző periódusaiban (írók, művészek, diákok, tanárok,
utazók, mérnökök stb.)
/. A klasszikus egyetemjárás
Tónk Sándor—Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a
koraújkor folyamán
Bitskey István: Magyarországi diákok Rómában a középkor végén
Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729—1732)
Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egye
temeken (16—19. század)
Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Angliában ....
Hausner Gábor: Zrínyi Ádám leuveni peregrinációja
Holl Béla: „Budosso zarándok"
Heltai János: A heidelbergi egyetemjárás, 1595—1621
H. Hubert Gabriella: Laskai Csókás Péter peregrináció-elmélete 1581ből
Jankovics József: A magyar peregrinusok Európa-képe
Jügelt, Karl-Heinz: Die ungarländischen Studenten an der Universität
Rostock
Király Péter: A XVI—XVII. században külföldi egyetemeken járt ma
gyarországi diákok és a zene
Kovács József László: Nyugat-magyarországi (soproni) diákok pereg
rinációja XVI—XVII. századi német egyetemeken
Kovács Zsuzsa: Szegedi Pál(ok) Itáliában
Slaski, Jan: Balassi Bálint és Lengyelország. Peregrináció és irodalom
a komparatista szemével
Szabó András: Magyarok Wittenbergben, 1555—1592
Szathmári István: Szenczi Molnár Albert német földön
Téglásy Imre: A bujdosó Magyarország (Johannes Sambucus)

491
501
508
517
522
529
533
540
549
556
565
589
597
605
617
626
639
645

2. Utazási irodalom, tanulmányutak, emigráció
Prazák, Richard: A magyarok utazásai Cseh- és Morvaországba a kö
zépkortól a 19. század közepéig
657
Barna Gábor: Magyar zarándokok Európában (A római szentévi bú
csúk és Magyarország)
667
Birnbaum Marianna D.: Kinek dolgozott Hans Dernschwam?
680

IX
Bodó Ibolya: Magyar nyelvű színjátszás az Egyesült Államokban
(1870-1970)
Borbándi Gyula: Idegenkedéstől a szóértésig (A második világháború
előtti és utáni emigránsok viszonya)
Botka Ferenc: Déry Tibor „peregrinációs" évtizedeiből (Párizs,
1923-1925
Csillag András: Amerika sajtókirálya —Pulitzer József (1847—1911).
Dávidházi Péter: Magyarok Shakespeare sírjánál (Az irodalmi zarán
doklat természetrajzához)
Di Francesco, Amedeo: Magyarok Nápolyban a XIX. században
Eőry Vilma: Balázs Béla Bécsben és a Csodálatosságok könyve
T. Erdélyi Ilona: Egy „ifjú-magyar" író, Erdélyi János Európa-élmé
nye
;
Fülei-Szántó Endre: Új peregrináció és személyiségváltozás
Görömbei András: A nyugati magyar irodalom szerepe, helye az
egyetemes magyar kultúrában
Gyenge Zoltán: Gondolatok a „magyar Faust" értelmezéséhez (Kibédi
Varga Sándor: Die Tragödie der Ideen. Amszterdam, 1967)
Hopp Lajos: Peregrináció és emigráció: Mikes európai útjai
Hubert Ildikó: Hrabowszky Dávid Naplója (1848-1852)
Illés László: Ungarische Exilliteratur in der Weimarer Republik
Kabdebó Lóránt: Napnyugati őrjáratok
Kerényi Ferenc; Magyarok a régi Európa színházaiban
Kissné Nóvák Éva: Érték és valóság. Kibédi Varga Sándor értékelmé
lete
Kocsondi András: Az ismeretelmélet értelmezése Kibédi Varga Sándor
műveiben
G. Komoróczy Emőke: Kényszerű peregrináció: a Kassák-kör Bécs
ben
Kovacek, Bozidar: Magyar utazók a szerb fejedelemségben
Kürtösi Katalin: Kanadai magyar költők kétnyelvűsége
Magyari A. Sándor: A svájci magyar peregrináció kulturális-irodalmi
hatása, eredményei
Mák Ferenc: Jámbor Pál párizsi emlékei
Molnár Basa Enikő: Changing Views of Amerika
Molnár Szabolcs: A kudarc a hazatérés akadálya (Vázlat)
Sárközy Péter: Magyarok Rómában (Róma szerepe a 18. századi ma
gyar kulturális megújulásban)
Schneider Márta: Magyar ösztöndíjasok külföldön
Sinor Dénes: Szubjektív emlékezések: a berlini Collegium Hungári
áim és a párizsi Centre d'Etudes Hongroises a harmincas évek
ben

686
694
701
712
718
726
736
742
750
756
763
768
775
784
790
794
802
808
817
826
831
837
845
850
859
865
876
890

X

Szelestei N. László: Magyarországi ferences tartományfőnökök külföldi útjai a XVII-XVIII. században
Szkárosi Endre: Nyelvfölötti magyar világirodalom — a peregrináció
irodalmában és az irodalom peregrinációjában
Takács József: Fülep Lajos itáliai útjai
.
Tverdota György: Amikor a vonatok elakadtak
Várdy Béla: Kettős és többes kötődés kérdése Magyarországon
Várdy-Huszár Ágnes: Nemzettudat a nyugati magyar költészetben,
1945-1955
R. Várkonyi Ágnes: Rodostó magyar társadalma és a Törökországi
Levelek

.
897
904
911
916
925
938
954

3. Külföldi utazók Magyarországon
Adriaenssen, Christine: Egy francia szemtanú az 1840—1849-es évek
eseményeiről. A liberális magyar nemesség ideológiájának vissz
hangja az Erdélybe települt Auguste de Gérando írásaiban
967
Bj(j>rn Andersen, Zsuzsanna: Georg Brandes Magyarországon. Levele
zés Georg Brandes és Jászai Mari között
973
Chiorean, loan: Az erdélyi román értelmiség a magyarországi egyete
mi oktatásról a 19. században
984
Corradi Musi, Carla: Sestini és Forni Magyarországon
998
Csernus Sándor: A XV. századi francia útleírások Magyarország
képe
1006
Éder Zoltán: Egy olasz utazó Vácott 1780-ban Migazzi püspök udva
rában
1020
Héjjas Eszter: Apafi udvara francia szemmel
1025
Karafiáth Judit: „Le Paysan du Danube". Francia írók útibeszámolói a
magyarokról és a magyar irodalomról
1033
Kiss Gy. Csaba: Stanislaw Vincenz — egy 20. századi lengyel pereg
rinus Magyarországon
1040
Madácsy Piroska: Kosztolányi francia íróbarátai Budapesten
1047
Melczer Tibor: Egy német svájci peregrinus Magyarországon. Markus
Bieler — Radnóti és Pilinszky fordítója
1055
Szőnyi György Endre: Eastward ho! John Dee a kelet-közép-európai 1063
udvarokban
4. „Irodalmi utazások"
Babirák Hajnalka: A „leveretés", a „felemelés", a „sérthetetlenség"
motívumai és a georgiai tematika Csoóri Sándor költészetében.... 1077

XI

Bodnár György: A lélektani és poétikai szemléletváltás összefüggése a
modern magyar elbeszélő irodalomban
1087
Bori Imre: A modern irodalom eszméinek terjedési módjai a magyar
irodalomban
1094
Bosnyák István: Becskereki Szabó György, avagy egy paradigmatikus
kisebbségi alkotósors — hét életképben elbeszélve
1099
Debreczeni Attila: A „természeti ember" fogalma Csokonai gondolko
dásában
1106
Erdődy Edit: Mándy Iván Kornétása
1111
Fejér Ádám: Ady, magyarság, Európa. Ady és a magyar kultúra esz
metörténeti jelentőségéről
1117
Jastrzebska, Jolanta: Mészöly Miklós narrációs képletei
1124
Mózes Huba: Magyarországi szerzők a kolozsvári Napkelet spektru
mában
1129
Pomogáts Béla: Az integráció felé. A nyugati magyar irodalom befo
gadásáról
1134
Rohonyi Zoltán: Döbrentei Gábor: stúdium és szerepartikuláció
1141
Szabó Zsolt: Székely írók Szegeden 1929-ben
1151
Széles Klára: „— ó, Európa, légy otthonom". Európai eszmék pereg
rinációja: motívumok egyedi metaforizálódása a mai erdélyi 1154
lírában
Szigeti Lajos Sándor: Infinitivus és immigráció
1169
Tötösy de Zepetnek, Steven: Kaffka Margit prózája: az irodalmi femi
nizmus kezdete Magyarországon
1185
Vajda Gábor: Értékelési problémák az utóbbi két évtized jugoszláviai
magyar irodalmában
1195
III.
Magyar nyelvészek külföldön — külföldiek Magyarországon
Petőfi S.János: A szemiotikai szövegtan mint határtudomány (Szöveg
tani kutatás magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel)
1203
Artowicz, Elzbieta: A magyar nyelv hazai leírásának implikációi a
külföldiek oktatásában
1219
Békési Imre: Egy szempont a TeSWeST-ből
1227
Bencze Lóránt: „Hungarians have a lot of cultivated lands" (On the
Relationship of Hungarian, Old Turkish and Slavic Languages) . 1231
E. Benkes Zsuzsa: Lehetséges-e a szemiotikai szövegtan alkalmazása
az iskolai oktatásban?
1236
Berardi Hortobágyi Ildikó: A magyar nyelv oktatása Itáliában Várady
Imre és Tóth László munkásságának tükrében
1248

XII
Csécsy-Somjen, Madelaine: Miért nehéz nyelv a magyar?
1255
Csúcs Sándor: Magyarok a votjákoknál
1262
Fazekas Tiborc: A német—magyar kapcsolatok szerepe a magyar
nyelvtudomány kialakulásában (16—18. század)
1267
Gerevich-Kopteff Éva: Magyarságőrzés és beilleszkedés Finnország
ban
1274
Ginter Károly: Tanulmányi célú migráció Magyarországon a II. világ
háború után
1280
Gortvay Erzsébet: Az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján 1945től napjainkig
1284
Gulya János: Sajnovics, Gyarmathi, Körösi Csorna és Göttinga
1287
Güngörmü§, Naciye: Magyar tudósok szerepe a török nyelvújítási
mozgalomban
1295
Gyarmath Olga: A helynevek vándorlása az Árpád-korban: Tarhos .... 1302
Jordanova, Mirella: A magyar alanyos szószerkezetek és bolgár meg
feleléseik
1308
Kábán Annamária: Szabó T. Attila tudományos munkássága
1314
Kemény Gábor: Stephen Ullmann (Ullmann István) felismerései a
szinesztézia jelentéstani alapjairól
1321
Keresztes László: Budenz József mordvinisztikai munkássága
1328
Kontra Miklós: Tudománytörténeti vázlat ötvenhatos amerikai magyar
nyelvészekről
1333
Kótyuk István: Az ö-zés esetei az ungi nyelvjárásban
1339
Latin János: Magyar nyelvtanítás a Columbia Egyetemen
(1972-1979)
1343
Máté Jakab: Petőfi S. János általános nyelvészeti és szövegtani tevé
kenysége
1349
Mikó Pálné: Magyar nyelvleírás a 19. század eleji Bécsben. Márton
József és a többiek
1360
Molnár Csikós László: Vendégmunkásság és anyanyelvi műveltség.... 1368
Molnár Zoltán Miklós: Élőnyelvi vizsgálat és hungarológiai tevékeny
ség
1373
Murvai Olga: Határozottság és határozatlanság a mondatban
1378
Nagy Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár nyelv- és művelődés
történeti jelentősége
1382
Nagy L. János: Értékek és változások Petőfi Sándor János szövegvizs
gálataiban
1390
Perrot, Jean: Aurélien Sauvageot présentateur de la linguistique
hongrois eaux linguistes francais
1395
Petőfi S. János: Megjegyzések a szemiotikai textológia általam kidol
gozott koncepciójához
1406
T. Somogyi Magda: A Magyarországon tanuló külföldi műszaki egye-1409
temisták kapcsolata a magyar kultúrával

XIII
Somos Béla: Az imago és változásai
1414
Szabó József: A jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek vizsgálatának 1425
néhány tanulsága
Szabó Zoltán: A kolozsvári magyar dialektológiai iskola
1430
Szende Aladár: A magyar nyelv és kultúra tanítása a szórványmagyar-1433
ságban
Szende Virág: Ideiglenesen külföldön tartózkodó családok nyelvi be-1437
illeszkedése
Szűts László: Kossá János nyelvművelő munkássága
1442
Tolcsvai Nagy Gábor: Német eszmei hatások a magyar nyelvi norma-1447
felfogásban
Tóthné Litovkina Anna: Milyen és mennyi közmondás él a magyar 1452
köztudatban?
Varga József: A magyarságtudat alakulása a több nyelvű környezetben 1467
Vass László: Megjegyzések szövegek makroorganizációjával kapcso-1471
latban
Zaicz Gábor: Erdélyi István, a finnugor nyelvész
1478
Zeman László: Hagyomány és kontextus
1484
Hungarológia, hungarika, információ, oktatás
Alföldi László Mihály: Magyar iskolák Nyugaton, 1945—1985
1497
Berke Barnabásné: Kurrens magyar nemzeti bibliográfiai információk 1508
külföldi elterjesztése számítógépes szolgáltatások útján
Faragó Lászlóné—Gál Júlia—Kovács Ilona: A külföldi hungarika
gyűjtemények felmérése (A Hungarika-anyagot őrző külföldi
könyvtárak címjegyzéke című sorozat munkálatai)
1518
Fischer, Holger: Hungarológiai kutatási irányok nemzetközi együtt-1524
működése
Halászné Nagy Márta—Németh Mária—Kovács Ilona: Hungarika 1528
Névkataszter
Hanák Gábor: Elektronikus közösség (Out of Hungary)
1535
Kovács Ilona: Hungarika dokumentációs műhely — koncepció és táv
latok a külföldi hungarika információk feltárásában
1538
Kovács Ilona: Könyvek „peregrinációja": magyar könyvek Ameriká
ban (1900-1930)
1546
Lahdelma, Tuomo: A Jyväskyläi Egyetem hungarológiai programja... 1555
Lizanec, Petro: Magyarok és magyar tudományos intézmények Kár
pátalján
1561
Makkai Béla—N. Rácz Aranka—Kovács Ilona: Hungarika Infomáció
és hungarológiai kutatás
1567

XIV
Németh S. Katalin: Hungarikák a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban
1573
Orvos Mária—Szerb Judit—Kovács Ilona: A hungarika bibliográfia
rendszere
1581
Pordány László: A szegedi angol nyelvű hungarológia 20 éve
1587
Szilágyi Ferenc: A berlini Magyar Társaság (Bund Ungarischer Hoch
schüler) Emlékkönyve (1842—)
1592
Tuomainen, Tuulikki: Die Forschungen zur Geschichte Ungarns an
der Universität Jyväskylä (Finnland)
1597
Migrációs folyamatok és hatásuk a népi kultúrára
Paládi-Kovács Attila: Újkori migrációs folyamatok az Alföldön és a
népi kultúra alakulása
1605
Balassa Iván: A mezőgazdasági vándormunkások műveltség-közvetítő
szerepe a Kárpát-medencében
1615
Bárth János: Az észak—déli népmozgás szerepe a Duna—Tisza köze
XVIII. századi népesedéstörténetében
1621
Bellon Tibor: Az Alföld és a hegyvidék gazdasági kapcsolatrendszere 1629
Beszédes Valéria: A szegedi kirajzású bácskai magyarok
1639
Dankó Imre: Alföldi tanuló-cseregyerekek a Szepességen
1645
Juhász Antal: Az elvándorlás és a megtelepedés összetevői a D u n a Tisza közi migrációban
1653
Kiss Mária: Családok és kiscsoportok migrációja mint a peregrináció
egy formája
1664
Lukács László: A Dunántúl vándorai
1668
Nóvák László: Migrációs folyamatok és a nagytájak szerepe a népi
kultúrában
1674
Székelyné Körösi Ilona: Telepítés és migráció egy alföldi mezőváros
(Kiskőrös) 18—20. századi életében
1681
Sztrinkó István: Migrációs folyamatok és hatásaik a 18. századi Kis
kunság népi kultúrájára
1687
Szűcs Judit: Migrációs és társadalmi rétegződés Pálmonostora és Jász
szentlászló példáján
1696
Ujváry Zoltán: A szokásmigráció néhány kérdése
1702
A szegedi táj néphagyományai és művelődése
Bárkányi Ildikó: Gyermekjátékok Mórahalmon
1709
Duró Annamária: A tanya és a zárt település kapcsolata a szegedi ha
tárban
1717

XV
Gráfik Imre: Szegedi vállalkozók a népi hajózásban a 19. század köze
pén
1724
Kriza Ildikó: Mátyás-hagyomány a Dél-Alföldön
1734
Péter László: Nátly József, 1801-1871
1741
Szenti Tibor: A hódmezővásárhelyi és a szegedi nagytáj népességének
többszázados társadalmi és családi kapcsolatai
1750
Tripolsky Géza: A két Móra a Délvidéken
1763
Folklór
Erdélyi Zsuzsanna: A szóbeli kultúra forrásszerepe az irodalomtörté
neti kutatásban
1773
Faragó József: A magyar—román összehasonlító balladakutatás
1782
Musketyik, Leszja: Ukrainszkij folklór v vengerszkoj folklorisztyike
konca XIX-XX vv
1787
Nagy Ilona: Teremtés a magyar mondákban
1796
Nagy Olga: Eszmék, áramlatok az erdélyi magyar néprajzkutatásban . 1801
Olosz Katalin: Magyar népköltészeti kutatások a két világháború kö
zötti Romániában (1919—1940)
1808
Ráduly János: Magyar folklórhagyományok a kibédi cigányság köré
ben
1814
Voigt Vilmos: Az európai folklór Magyarországon
1818

A peregrináció a magyar irodalomés művelődéstörténet különböző periódusaiban
(írók, művészek, diákok, tanárok,
utazók, mérnökök stb.)

1. A klasszikus egyetemjárás
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TÓNK S Á N D O R - S Z A B Ó MIKLÓS

(Vrgu-Mure§)

Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán
A kelet-európai népek történetét végigkíséri állandó és mindig megúju
ló törekvésük annak érdekében, hogy az európai kontinens lakóiként az
európai kontinenssel együtt élhessenek. Mert ezen népek számára hatalmas
erőfeszítést jelentett minden időben önmagukat, művelődési értékeiket, szel
lemi termékeiket a nálukénál fejlettebb és szerencsésebb adottságokkal ren
delkező nyugati társadalmakkal elfogadtatni, mint ahogyan állandó küzde
lem árán tudták a „civilizált" nyugat tapasztalatait, tudományos eredmé
nyeit birtokukba venni, hasznukra fordítani. Térségünk népeinek története
ennek az állandó erőfeszítésnek a története is. És ezen népek történetének
legszebb fejezetei azok, amelyek bizonyítják, hogy erőfeszítéseiket időről
időre siker koronázta.
Az európai művelődés és tudományosság nagy áramlataiba a bekapcso
lódást évszázadokon keresztül az egyetemjárás, a „peregrinatio academica"
biztosította. Előadásunkban ezen művelődéstörténeti jelenség közel nyolc
évszázados történetét szeretnők felvázolni.
Az erdélyi, egyetemet járt, akadémita értelmiségiek ezideig elkészült, a
kezdetektől 1700-ig terjedő nyilvántartásában1 összesen 5 376 név szerepel
és ezt a számot a XVIII. századra vonatkozó, de még folyamatban lévő ku
tatásaink már eddig újabb 2 000 névvel gyarapították. Becsléseink szerint a
külföldi egyetemeken az új és legújabb korban tanuló erdélyiek száma sem
haladta meg lényegesen a korábbi évszázadok átlagát, tehát óvatosan szá
mítva valószínű, hogy az erdélyi peregrináció egész története mintegy
9-10 000 erdélyi akadémita értelmiségi pályafutását summázza. Ezen adatok
sejtetik, hogy a peregrináció erdélyi története egy folyamatosan kibonta
kozó jelenség története. És szeretnők hangsúlyozni ezt a tényt, hiszen mű
velődéstörténetünknek csak kevés vonulatáról mondható el, hogy jelentő
sebb megszakítások nélkül ívelt át nyolc évszázad távlatán.
A folyamatosság azonban nem jelent egyenletes fejlődést. Mint minden
történelmi folyamatban, úgy ebben is föllelhetők a fellendüléseket követő
megtorpanások, a hanyatlás és az újraéledés, a nekilendülések egymást kö
vető szakaszai. A külföldi egyetemekre beiratkozott erdélyieket összesítő
számsorok egyik szembetűnő jellemzője a folyamatosság mellett jelentkező
gyakori és nagy ingadozás. Egyik évről a másikra esett a mélypontra, vagy
futott fel a csúcsértékekig a beiratkozok száma. E nagyfokú és érzékeny
változatosság, változékonyság hátterében az erdélyi régiségben élők létbi
zonytalansága, a természet erőivel, az emberi gonosz indulatokkal szembeni
védtelensége, kiszolgáltatottsága állott. A háborúk, a terméketlen észten-
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dők, éhínség, járványok következményeként gyakran zárult te egy-egy vi
dék, országrész fiataljai előtt a külföldi főiskolákra vezető út. így példának
okáért az 1430-as években, midőn az erdélyi vajdaság először szenvedte
meg saját területén a török fegyverének hatalmát, a Dél-Erdélyt sújtó és
rövid időközönként ismétlődő török beütések vetették vissza a peregrináció
gyakorlatát. Az 1450-es esztendők derekán sorjázó pestises esztendők, kö
zöttük a legsúlyosabb 1456-os (amikor Hunyadi nándorfehérvári táborában
ütötte fel a fejét a járvány) a lakosság megtizedelődését eredményezte és le
hetetlenné vált a közlekedés, az utazás a járványsújtotta területeken keresz
tül. 1481-ben. pedig, maga a bécsi egyetem néptelenedett el egészen a gyil
kos kór következtében. Érdekes — a művelődéstörténet folyamatain túlmu
tató — jelenséget észleltünk viszont a XVII. század esetében. Az erdélyi fe
jedelemség történetének ezen „nagy" korszakában a peregrinációt gátoló és
időlegesen ható erők hatása mintha kevésbé érvényesült volna. Némi megle
petéssel tapasztaltuk, hogy a tizenöt éves háború alatt és az utána következő
vészteljes időkben, Basta és Vitéz Mihály havaselvi vajda hadjáratai köze
pette, valamint abban a kimondhatatlan nyomorúságban, amelybe Erdély
hanyatlott az ínséges esztendők, járványok következtében, 1600 és 1604 kö
zött a külföldre induló erdélyiek száma nemhogy csökkent volna az előző
időszakhoz viszonyítva, hanem — ellenkezőleg — 1603-ban az évtized
csúcsteljesítményét regisztrálta. Ehhez hasonló jelenség ismétlődött meg a
II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratát követő vészteljes időkben. Mi
ennek a magyarázata? Sikerült-e, és ha igen, hogyan sikerült elhárítani a
peregrináció útjából a háborúk, éhínség, járvány emelte akadályokat? Ezek
nek a hatása a középkorban is csak rövid távon érvényesült, de amint az
egyetemjárás gyakorlata egyre mélyebben gyökerezett meg az erdélyi társa
dalom életében, úgy sikerült semlegesíteni a természeti, háborús csapások
hatását és az emberi nyomorúságokon fölülemelkedve fenntartani ezt a gya
korlatot.
Sokkal nehezebben lelte meg az erdélyi társadalom a per egrinációra le
selkedő másik veszély, a politikai jellegű intézkedések ellenszerét. Ezek rit
kábban ugyan, de már a középkorban is jelen voltak, valójában azonban
csak a XVIII. századtól fogva, a Habsburg-hatalom erdélyi berendezkedésé
vel egyidejűleg váltak gyakoribbá. Figyelemre méltó, hogy az a közösség,
amely korábban sikerrel szállt szembe gyilkos kórral, hadak pusztításával,
tehetetlenül nézte, miként korlátozza az államhatalom a peregrináció sza
badságát. Mint ahogy ez történt — egyetlen példát idézve — 1726 és 1729
között, amikor a bécsi udvar a porosz háborúkra hivatkozva — a három ifjú
Teleki grófot kivéve — egyetlen erdélyi diákot sem bocsájtott el a biroda
lom határain túli egyetemekre.2
Az eddig felsorolt gátló erők hatása csak rövid távon érvényesült. Az
egyetemjárás hosszú időtartamú változásainak, az évtizedes felfutásoknak és
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visszaeséseknek okai a társadalom mélyebb rétegeiben zajló folyamatokra
utalnak.
A középkori egyetemjárás a XIV. század nyolcvanas esztendeivel kez
dődően, a már említett rövid ideig tartó visszaesésektől eltekintve egyenle
tesen és ütemesen fejlődött. Az 1490 és 1500 közötti évtizedben 290 erdélyi
peregrinus jelentette az egyetemjárás eladdig elért legmagasabb szintjét.
Egyetemjárásunk ezen első, középkori szakasza az 1520-as esztendők
táján zárult le. A jelenségek jobb megértése érdekében idézném e fél évszá
zad egyetemjárásának összesített adatait: 1501—1510 között 251-en,
1511—1520 között 279-en iratkoztak be, ezután hanyatlás következett;
1521-1530 között 153, 1531-1540 között 81, illetve 1541-1550 között
is csupán 88 újabb erdélyi fiatal indult — miként a régiek mondották —
„bujdosásba". E fél évszázad viharos története látszólag könnyű magyará
zatot kínál a jelenségre. A Mátyás király halálát követő belharcok, az Euró
pán végigsöprő árforradalom, a mohácsi csatavesztés, a középkori magyar
királyság bukása, az ország három részre szakadása, az önálló erdélyi feje
delemség születése körüli keserves esztendők eseményei bőségesen elég
akadályt gördítettek a külföldre indulók útjába. A XVI. század első negye
détől kibontakozó válság, az egyetemlátogatás hosszan tartó hanyatlása és
stagnálása azonban ennél összetettebb okokra vezethető vissza. Az egyetem
járás európai története arra figyelmeztet, hogy a peregrináció erdélyi
visszaesése egy általános, Európa nagyobb részén érvényesülő folyamatnak
volt része. Az egyetemtörténeti kutatások és a magunk adatai alapján úgy
véljük, hogy a hanyatlás hátterében az iskolák struktúrájában, az oktatás
szellemében bekövetkező változások állottak. Ezen változások legfontosab
bika az új iskolatípus, a városi plébániai iskolából felnövekedett ún. latin
iskolák megjelenése volt. Ezek az iskolák a középkori egyetemek „artes"
fakultásának tananyagát, a „septem artes liberales"-t tanították. Ha szem
előtt tartjuk, hogy a középkori egyetemeket látogató diákok nagy többsége
az artista fakultásnak volt a hallgatója, valamint azt, hogy a beiratkozottak
döntő többsége városi környezetből indult el, könnyen érthető a diákok szá
mának visszaesése: az egyetemi ismeretekre épülő városi iskola az egyetem
járásban résztvevő — számát tekintve — legtekintélyesebb elemet, a polgári
származású fiatalokat vonta el az egyetem padjaitól. Kétségtelen azonban,
hogy emellett számolnunk kell a középkori egyetemes világkép válságával,
az egyetemi oktatás általános hanyatlásával, a reformáció elterjedésével. E
korban számos régi, nagy tekintélyű egyetem hanyatlott le, és formálódó
ban voltak az új tanulmányi központok.
Az erdélyiek peregrinációja a több évtizeden átnyúló válság után a
XVI. század második felében talált ismét magára, és jóllehet ezután ismét
egyenletesen, kiegyensúlyozottan fejlődött, a korábbi, 1520 előtti századok
csúcsteljesítményeit majd csak a XVII. század derekán sikerült elérnie és
meghaladnia. Egyetemjárásunk történetének legnagyobb számbeli értékeit
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az 1651—1660 közötti évtized hozta meg, amikor közel 400 erdélyi fiatal
iratkozott be valamelyik külföldi főiskolára. Érdemes talán kissé elidőznünk
az időpont felett! Az erdélyi fejedelemség aranykorának utolsó és a hanyat
lás első évei ezek. 1648-tól II. Rákóczi György volt a fejedelem, Erdélyben
ekkor béke és jólét uralkodott. De 1657 januárjában a fejedelem elindult
végzetes lengyelországi vállalkozására, júliusban az erdélyi hadsereg színe
java tatár fogságba esett, szeptemberben pedig a Székelységet dúlták a tatá
rok hadai, bevezetőjéül a következő év büntetőhadjáratának, amely végzete
sen tizedelte meg a fejedelemség lakosságát. Mindezen események ellenére
és mindezen események mellett, az egyetemjárás virágkorát élte. Ellent
mondásos helyzet, tehát magyarázatra szorul. És a magyarázat túlmutat
ezen egyedi eseten. Miről van szó? A virágzás, a fellendülés hátterében a
korábbi évtizedek, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György művelődéspolitiká
ja állott, amelynek gyümölcsei ekkor voltak beérőben: felnőtt az a nemze
dék, amelyet a két fejedelem nagyformátumú iskolapolitikája indított útjára.
Különben tökéletesen egyező jelenség figyelhető meg a Jagelló-kor esetében
is: a középkori egyetemjárás — amint azt elvárnók — nem Mátyás király
uralkodásának idején, hanem a következő, már a hanyatlás jeleit mutató év
tizedekben tetőzött.
Az erdélyi fejedelemség történetének utolsó szakasza — a korábbi hie
delmekkel ellentétben — nem jelentett számottevő hanyatlást az iskolatörté
net terén. I. Apafi Mihály sokszor elmarasztalt uralkodásának éveiben az
egyetemjárás mérlege változatlanul pozitív irányba mutat, mivel sikerült a
megnehezedett gazdasági és kedvezőtlen politikai viszonyok közepette is a
korábbi szinten tartani.
Az egyetemjárás újabb válságos korszaka a XVIII. század első évtize
deiben, a Habsburgok uralmának kiépülésével egyidőben következett be.
Ezt az ellenreformáció térhódítása és a bécsi kormányzatnak főként a pro
testáns peregrinusok kiutazását gátló intézkedései idézték elő. Ennek a ha
nyatlásnak a következményeit az erdélyi peregrinációnak többé már nem si
került maradéktalanul kihevernie. A XVII. századi egyetemjárás csúcsérté
keit csak megközelíteni tudta, meghaladni már nem. És tapasztalataink azt
mutatják, hogy a XVIII. századi helyzet kevés módosulással végleges ma
radt. Kialakult a külföldre menő diákok optimálisnak tekinthető száma,
amelyet a kényszerpályára szorított erdélyi társadalom lehetőségei és szük
ségletei határoltak be. Az új és legújabbkori peregrináció kisebb módosítá
sokkal lényegében a XVIII. században kitaposott úton haladt egészen 1948ig, az erdélyi iskolaügy korai hagyományait semmibe vevő tanügyi reform
megalkotásáig.
2. Az egyetemjárásban részt vevő erdélyi diákok számának változása
mellett érdeklődésre tarthat igényt a látogatott egyetemek számbavétele, ami
az erdélyi értelmiségi társadalom művelődésének, szellemi arculatának for
rásvidékeire irányítja figyelmünket. Egyetemjárásunk kezdetei az egyetem-
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történet európai kezdeteihez, a párizsi iskolákhoz nyúlnak vissza. Az első,
név szerint ismert erdélyi akadémitát, egy bizonyos Betlehem nevezetű ifjút
(Eustachius vagy Leustachius erdélyi vajda leszármazottját) a párizsi egye
tem kialakulásában is szerepet játszó Saint Genevieve kolostor iskolájában
érte utói a halál, valamikor 1177 és 1183 között. Párizs iskolái és a szerve
ződő egyetem több erdélyi, vagy utóbb Erdélyben tevékenykedő írástudót
neveltek fel, amit Hajnal István kutatásai, az írástörténeti adatok bizonyíta
nak.
A XIII. századtól kezdve diákjaink érdeklődése a középkori jogalkotás
itáliai centrumai felé fordult, mert a kánon és római jogi stúdiumok végez
tével sikerrel pályázhattak előkelő egyházi javadalmakra, számíthattak a ki
rályi kancellária tekintélyt, jövedelmet adó hivatalaira.
Mindaddig, amíg a külföldi tanulmányokra pályázók előtt csak a távoli
itáliai vagy franciaországi egyetemek jöhettek számításba, ahová eljutni
csak kevés vagyonos értelmiséginek adatott meg, az erdélyi egyetemjárás
szórványos jelenség volt. A fejlődésben áttörést az egyetemi oktatás közép
kelet-európai centrumainak, Prága (1347), Bécs (1365) és Krakkó (1364)
egyetemeinek a megalapítása jelentett. Az egykorú magyar egyetemalapítási
kísérletek — miként az ismert — rendre kudarcba fulladtak. így a középko
ri erdélyi akadémiták túlnyomó többsége a felsorolt három egyetem valame
lyikének volt hallgatója (az 1520 előtt beiratkozott 2 496 közül 1 588 a
bécsi, 811 a krakkói és 100-200 diák a prágai egyetemet frekventálta).
A XVI. század első negyedétől a jelzett válsággal egyidőben és annak
részeként változott meg az erdélyiek egyetemválasztási gyakorlata is. Mikor
a reformáció elérte Erdélyt és az ott élők nagyobb része az új hit vallóinak
táborába állott, a korábbi központok helyét a reformáció szellemében fogant
új egyetemek vették át. Egy általánosan ismert művelődés- és iskolatör
téneti fordulatról lévén szó, a kutatásaink során nyert néhány, új és újabb
szempontra figyelmeztető tény bemutatására szorítkozunk. A XVI. és XVII.
században diákjaink választási lehetőségei megnövekedtek: míg 1520 előtt
húsz egyetem között oszlottak el peregrinusaink, 1520 és 1700 között már
55 egyetem illetve ún. „academia illustris" szerepel az általuk fölkeresettek
sorában. Igaz ugyan, hogy a beiratkozok 30%-a egyetlen egyetemnek, a
wittenberginek volt hallgatója, annak a főiskolának, amely a XVII. szá
zadtól a lutheránus erdélyi szászoknak volt kedvelt universitása. A diákok
másik 50%-a 13 egyetem között oszlott el, melyek a látogatottság sorrend
jében a következők voltak: Franeker, Leiden, Bécs, az Odera menti Frank
furt, Königsberg, Thorn, Heidelberg, Utrecht, Strassburg, Lipcse, Krakkó,
Jéna, Göttingen egyeteme. A XVIII. században ismét szűkült a felkeresett
egyetemek köre, és a vonzásközpontok is megváltoztak. Wittenberg a
szászok számára is elvesztette primátusát, szerepét a korai német felvilágo
sodás és pietizmus két centruma, a jénai és a hallei egyetem ragadta magá
hoz, miközben a magyarok érdeklődése az újonnan alapított és a maga ko-
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rában legkorszerűbbnek tartott göttingeni egyetem felé irányult a már ko
rábban is közkedvelt hollandiai és svájci egyetemek mellett.
Az egyetemválasztást illetően a bemutatott fejlődésbeli változások mel
lett két vitatottabb kérdésre szeretnék még utalni:
a) Az első az erdélyi katolikusok peregrinációjának mellőzött, de a ku
tatások által is elhanyagolt ügyét illeti. Hosszú időn keresztül az volt az el
fogadott álláspont, hogy Erdély katolikus társadalmának a reformáció kö
vetkeztében iskoláitól megfosztva, a műveletlenség, alacsonyabb iskolázott
ság jutott osztályrészéül. Igaz ugyan, hogy Báthory István lengyel király és
erdélyi fejedelem Kolozsvárott a jezsuiták segítségével alapította meg az
első erdélyi egyetemet, de a katolikus iskolázás egészében, különösen a
rövid életű jezsuita egyetem megszűnte után, lemaradt a protestánsok isko
lái és egyetemjárása mögött. A tridenti zsinat után létrehozott pápai szemi
náriumokra vonatkozó kutatások, valamint a jezsuita és ferences missziók
történetét tekintő, eleddig ismeretlen források közzététele azonban arra fi
gyelmeztetnek, hogy a katolikus fiatalok peregrinációja — ha mennyiségben
elmaradt is a protestánsoké mögött — túlélte a reformációt. A gráci egye
tem és szeminárium 72, a braunsbergi, olmüci és vilnói szemináriumok 85,
és a bécsi egyetem 231 erdélyi hallgatója a korábbi nézetek felülbírálatát és
a kutatások kiszélesítését sürgeti. Igaz ugyan — és egyetemjárásunk történe
tének fontos minőségi ismérvéről van szó ez esetben —, az egyetemet járt,
külföldön tanult katolikus ifjak nagyobb része nem tért haza Erdélybe, ha
nem pályáját a kedvezőbb körülményeket biztosító királyi Magyarország
katolikusok lakta vidékeihez igazította. Tudásuknak, képzettségüknek más
vidékek voltak igazi haszonélvezői.
b) A második kérdés az angliai egyetemek látogatását illeti, amely az
utóbbi évek Gömöri György nevéhez fűződő számos új eredménye ellenére
sok bizonytalansággal, félreértéssel övezett. A XVI. és XVII. századok fo
lyamán közel száz erdélyi diákról tudjuk, hogy egyetemi tanulmányai alatt
megfordult a szigetországban is. Sokuk esetében azonban az angliai utazás
célja nem a stúdium volt, hanem Németalföldön tanultukban, élve a lehető
ségekkel keltek át a csatornán túlra, kíváncsiságuk kielégítése végett. Nadányi János 1647-ben az akadémiára készülődő unokaöccsét arra intette, hogy
„Mikor már Belgiomban jól megszoktad az lakást... egy olykor rándulj be
Angliába, járd meg azt az országot is... ott mindazonáltal, hogy sokáig
lakjál, nem javaihatom, mivel az stúdiumok úgy nem floreálnak mint Bel
giomban".3 Érdekes, hogy az angliai tanulmányúttal kapcsolatos felfogás a
következő századokban sem módosult: a tapasztalatszerzés maradt az el
sődleges cél. Ezt látszik bizonyítani Teleki Józsefnek Göttingenben tanuló
fiához 1787-ben intézett levele. Arra inti az ifjú grófot, hogy „Ha Angliába
mentek, a lehető leggyakrabban járjatok el a parlament üléseire".4 Anglia,
majd pedig a skóciai egyetemek mint a külföldi tanulmányok végső állomá-
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sai majd csak a XIX. századtól tűnnek fel ez erdélyi református és unitárius
fiatalok útiterveiben.
Szokás volt a peregrináció múltjában, hogy a diákok idegenben tartóz
kodásuk ideje alatt több egyetemet is felkeressenek. A német birodalom te
rületéről induló fiatalok körében népszerű volt a „Bildungsreise", a tanul
mányút, melynek során több egyetemre is beiratkoztak látogatási szándék és
látogatási kötelezettség nélkül. Ez a gyakorlat az erdélyi diákok körében —
eltekintve az arisztokrata származásúak kis körét — nem volt divatos. Bi
zonyságul hadd mondjuk el, hogy a XVI. és XVII. századokban a diákok
75,8%-a egy, 16%-a két, 5,5%-a három és a fennmaradó, elenyészően kis
csoport volt ennél több egyetem beiratkozott hallgatója. Sokukat az anya
giak gátoltak meg abban, hogy igazi peregrinusokként más egyetemeket is
felkeressenek. De mérlegelnünk kell azt a tényt is, hogy az erdélyi diákok,
nyugat-európai társaikhoz viszonyítva, idősebb korban, érettebb fővel
(22-24 esztendősen) kezdték el külföldi tanulmányaikat, következésképpen
sokkal célszerűbben végezték munkájukat, és arra törekedtek, hogy rövid
idő alatt, kevés költséggel fejezhessék be tanulmányaikat. Mindkét lehető
ség az erdélyi társadalom és az egyetemjárás kapcsolatának a kérdésére irá
nyítja figyelmünket.
3. A diákok útraindulása, anyagi ellátottsága, pályaválasztása és az in
duláskori életkora is azon múlott, hogy az őt útjára bocsájtó társadalom
mennyire tekintette saját ügynek és fontos kérdésnek a peregrinációt.
A középkori peregrinusoknak több mint a fele a városok és mezőváro
sok világából indult el, miközben a feudális társadalom kiváltságos rétege,
a nemesség érdeklődését csak kisebb mértékben keltette fel a tanulás. Ne
mes ember általában akkor taníttatta tovább gyermekét, ha azzal anyagi
helyzetének rosszra fordulását vélte kivédhetőnek, vagy rossz anyagi hely
zetéből ez tűnt az egyetlen kivezető útnak. A nemesség alacsony mértékű
részvétele a XVI. és XVII. századi peregrinációban azért is feltűnő, mert
Közép- és Nyugat-Európa országaiban az egyetemjárás ekkor vált divattá a
nemesi társadalom körében. A kor nemesi eszményképe a virtust és a scientiát egyesítő embertípus volt. Minálunk majd csak a XVIII. században foko
zódik a nemesség, és akkor is inkább az arisztokrácia tagjainak bekapcsoló
dása a peregrinációba. A maga idején némi fenntartással olvastam Kecske
méti Alexis Jánosnak a XVII. század elején keltezett elmarasztaló vélemé
nyét: „Tanuld meg elsőben kiknek kellene gyönyörkedni az Deáki tudo
mányban, bizonyára az urak gyerekeinek, fő-fő emberek gyerekeinek, fiai
nak, hogy nemzetjöket tudományokkal is ékesítenék. De most nem kell az
urak gyermekeinek. De hanem a táskás mendicans inasokra szorult a szép
Deáki tudomány".5 Adataink a kortársi bírálatot mindenben igazolják. A
XVI. és XVII. században egyetemet járóknak alig 3,8%-a volt nemesi szár
mazású és ez az arány a XVIII. században sem növekedett meg számottevő
en (5,4%). Elenyészően kicsiny ez a részvétel, még akkor is, ha figyelembe
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vesszük, hogy az egyetemet végzett nemes ifjú hazatérte után a társadalom
befolyásos tagjaként, mint diákok-peregrinusok patrónusa, iskolák alapító
ja, pártfogója jobban és hatékonyabban hasznosíthatta ismereteit az egész
társadalom számára, mint közrendű társai.
Az egyetemjárók tömege városiaknak — elsősorban szászvidékiek és
szabadparaszti elemeknek volt a leszármazottja. így volt ez a középkor és a
koraújkor századaiban egyaránt. A polgári elemek vitathatatlan számbeli
túlsúlya mindvégig megmaradt, változott azonban a polgári mentalitás és
abban az egyetemjárást illető hely. A középkorban több olyan eset ismert,
amikor a polgárcsalád sarja egyetemi tanulmányai végeztével visszatért aty
ja üzletébe, vállalkozásához, és folytatta a polgári tevékenységet. A XVI.
és a XVII. században az ilyen már ritka esetté vált. A polgári származású
tanult fiatalok természetes gesztussal léptek a papi-tanítói rend soraiba,
többnyire felhagytak a polgári foglalatossággal és értelmiségiek lettek.
Űj jelenség volt a reformáció után az egész értelmiségi réteg, és az
egyetemet járt értelmiség történetében egyaránt az értelmiségi hivatás átöröklése generációról generációra egyazon családon belül. Hosszan sorol
hatnók azoknak — a régiek szóhasználatával élve — az „ároni családoknak"
a névsorát, amelyben a lelkipásztori-tanítói hivatás nemzedékeken át örök
lődött (sok esetben napjainkig nyomon követhetően).
Az Erdély történetében valamennyire is jártas olvasó számára az egye
temet jártak társadalmi összetétele már önmagában is jelzi az itt élő etniku
mok részvételét. Mégis érdemes talán néhány kérdést külön is megemlíte
nünk. Gondolok elsősorban a szász közösséghez tartozó fiatalok elsöprően
nagy jelenlétére. Ez már a középkorban is így volt és a korai újkorban csak
tovább hangsúlyozódott: a XVI. és XVII. században külföldön tanuló erdé
lyiek 57,4%-a a Szászföldről származott el. Őket követik sokkal kisebb
aránnyal a vármegyék (16,5%), a Partium (12,5%), valamint a Székelyföld
(5,8%). Pontos számokkal kifejezve: 2 880 diák közül 1 653 szász fiatal
volt. Ami azt is jelenti — figyelembe véve, hogy ezidőben egy akadémita
egyetem utáni pályafutása 20-22 esztendő volt —, hogy az erdélyi szász tár
sadalom keretében a koraújkorban nemzedékenként 2-300 akadémita tevé
kenykedett. Vagyis kb. 3-400 szászvidéki lakosra jutott egy akadémita, míg
Erdély más vidékein 1 100 lélekre jutott egy egyetemen tanult értelmiségi.
A románság számarányához méltó részvételét a peregrináció gyakorla
tában a XVIII. századot megelőző korokban két tényező gátolta meg: az Er
délyben élő románság tömegének jobbágy volta és szellemi kapcsolódása a
keleti kereszténységhez, ami a román értelmiség képzését a magyarokétól és
szászokétól eltérő útra irányította. Az a néhány román fiatal, aki az egye
temjárás korai szakaszában jelen volt, nemes és katolikus, vagy protestáns
vallásúként indult külföldre. Az erdélyi románság bekapcsolódása a peregri
náció gyakorlatába ténylegesen a XVII. század végén, a görög katolikus
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egyház létrehozásával vált lehetővé, ekkor nyíltak meg a román tanulni vá
gyók előtt a közép-európai, itáliai főiskolák kapui.
4. Végezetül szólanunk kell arról is, hogyan minősítette az erdélyi tár
sadalom egésze az egyetemjárás ügyét. Abból indulunk ki, hogy a külföldi
egyetemek látogatása mindenkor költséges, nagyon költséges vállalkozás
volt. A középkorban, a reformációt megelőző időben a katolikus egyház in
tézményei a különböző egyházi javadalmak jövedelmét fordították a tanul
mányi költségek fedezésére, és csak a legelőkelőbb fiatalok, a főnemesek,
gazdag patríciusok leszármazottai tanultak a maguk, illetve szűkebb vagy
tágabb rokonságuk költségén. A reformáció után viszont az egyetemjárással
kapcsolatos kiadások a társadalom egészére hárultak át. A külföldre induló
diákok tarsolyában a mindenkori fejedelem, a főúri patrónus, az egyházi
elöljárók tetemesebb adományai mellett többnyire ott volt az előttük járó ér
telmiségi sorstársak, városi-mezővárosi árus-kézműves emberek, parasztok,
avagy a szegény özvegyasszonyok néhány krajcáros adománya is. Bizony
ságául annak, hogy minálunk a szó legnemesebb és legtágabb értelmében
vált a köz ügyévé a peregrináció ügye. Amit az is mutat, hogy a
fejedelemség korában — tudomásunk szerint európai viszonylatban is
figyelmet érdemlő módon — Erdélyben országgyűlési határozatban
rögzítették az egyetemjárás jogát. Az erdélyi törvények II. Rákóczi György
idejében összeállított nagy gyűjteménye, az ún. „Approbata Constitutiones"
III. részének 13. cikkelye rendelte el az engedély és az útlevél, a „salvus
conductus" megadását mindazok számára, „kik idegen országban deáki
tudománynak, nyelvnek tanulásáért, peregrinálásért... ki akarnának
menni". Később pedig e törvénygyűjteménynek a kiegészítése során, I.
Apafi Mihály fejedelemségében, azt is kimondották, hogy „a tanulásra,
peregrinációra mehetés" szabad, azt a fejedelem maga sem tilthatja meg, és
ha netán mégis megtagadná, vagy halogatná az útlevél kiadását, a
diákoknak jogukban áll anélkül elindulni. A törvény szerzői a nyomaték
kedvéért még egy átokkal is megtoldották ezen intézkedést, miszerint „ki a
végzés ellen cselekednék, annak eltörlését kívánná... a jövendő világon
Istentől átkozott legyen, e világon pedig becsül étit vesztett".6 Nem tudjuk
pontosan, hogy mi indította az erdélyi rendeket e törvénycikk
megalkotására. Az, amit alkottak, a maga korában rendkívülinek tűnik: az
uralkodói hatalommal állítja szembe és biztosítja egyúttal a tanulás
elsőbbségének az ügyét. És hogy többről van szó, mint hangzatos jogelv
kimondásáról, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a független fe
jedelemség helyén berendezkedő új uralkodóház, a Habsburgok mint jogai
kat, tekintélyüket sértő törvényt tekintik, és követelik hatályon kívül helye
zését. Ami azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy a XVII. századi
erdélyi társadalom, ha szükséges volt, akár a fejedelmi hatalom ellenében is
felkarolta az oktatás, a külföldi egyetemjárás ügyét.
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5. Az akadémiták hazatértük után a legkülönbözőbb értelmiségi mun
kakörökben folytatták tevékenységüket. Az erdélyi értelmiségi társadalom
fejlődéstörténetéből, az értelmiségi munkakörök megoszlásából következően
elsősorban egyházi szolgálatban, papokként, tanítókként hasznosították is
mereteiket, kisebb — ámbár, ahogy a korban előre haladunk, növekvő —
arányban lett belőlük orvos, hivatalnok és a legújabb korokban mérnök,
gazdasági szakember is. Tevékenységük hatása túlterjedt a nekik otthont és
munkahelyet nyújtó parókiák, templomok, skólaházak, kancelláriák falain.
Sejtjük, de még sokrétű stúdiumok igazolhatják csak feltételezésünket, hogy
az akadémiták szerepet vállaltak az új mezőgazdasági technika terjesztésé
ben, alakították az étkezési-, lakás-, öltözködési szokásokat egyaránt. De
mindenek fölött való érdemük volt az, hogy — Makkai László szavait idéz
ve — Erdély az európai kontinensnek lehetett zugocskája, ahol ugyanazok a
koreszmék hatottak, melyek a centrumban már győzedelmeskedtek. A kül
földön tanuló erdélyi fiatalokban a fejlettebb életforma látványa nem nyo
masztó elmaradottságuk tudatát erősítette, hanem „hittek és bíztak abban",
hogy ez az Erdélynek nevezett „zugocska nem válik holtággá, hanem lehet
csatornákat vágni az élővízhez, Európa polgári fejlődésének beáramoltatására".7
Jegyzetek
1 A külföldi egyetemeken tanult erdélyiekre vonatkozó megállapításaink alapjául a követke
ző tanulmányok szolgáltak: Tónk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Buka
rest, 1979. — Szabó Miklós: Erdélyi diákok külföldi egyetemjárása a XVI—XVII. század
ban. In: Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos
Gábor, Tónk Sándor. Bukarest 1980. 152—168. — Szabó Miklós—Tónk Sándor: Erdé
lyiek egyetemjárása a korai újkorban 1520—1700. Szeged, (Előkészületben)
2 Klein Gáspár: Az államtanács állásfoglalása a protestánsok külföldi iskolázásával szem
ben. Egyháztörténet 1/1943. 209—210.
3 Intő utasítás akadémiákra induló ifjú Nadányi János számára. Közli Géresi K. Magyar
Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 9/1878. 484—489.
4 F. Csanak Dóra: Két korszak határán. Teleki József a hagyományőrző és a felvilágosult
gondolkodó. Bp., 1983. 344. 1.
5 Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve (Dániel próféta könyvének magyarázata). Saj
tó alá rendezte és a jegyzeteket írta Szuromi Lajos. A bevezető tanulmány Gombáné
Lábos Olga munkája. Bp., 1974. 109 1. (Régi Magyar Prózai Emlékek III.)
6 Magyar törvénytár. 1540—1848. évi erdélyi törvények. Fordították és utalásokkal ellátták
Dr. Kolosvári Sándor és Dr. Óvári Kelemen. Bp., 1900. 86, 295—296.
7 Makkai László: Tótfalusi Kis Miklós világa kora eszméinek tükrében. In: Tótfalusi Kis
Miklós. Az amszterdami Biblia kiadásának háromszázadik évfordulója alkalmából Debre
cenben 1985. április 25—27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. Debrecen,
1985. 107.

501
BITSKEY ISTVÁN (Debrecen)

Magyarországi diákok Rómában a középkor végén

Róma egyeteme, az 1303-ban alapított La Sapienza fennállásának első
két évszázadában meglehetősen csekély szerepet játszott a magyarországi
diákok egyetemi képzésében. A XIV. századból egyetlen bizonyos adatunk
sincs arra, hogy falai között Magyarországról érkezett személyek végezték
volna stúdiumaikat, csak a XV. századtól kezdve indul meg — ha lassan is
— a Magyarországról Rómába irányuló „peregrinatio academica". Magától
értetődő, hogy eleinte sokkal vonzóbbak voltak az európai hírnevű észak
itáliai egyetemi városok, ahová mind Magyarországról, mind a német
nyelvterületről, de Európa északi és nyugati országaiból is nagy számban
peregrináltak mindazok, akik a híres jogi karokon kívántak tanulmányokat
folytatni. A Magyarországról Itáliába irányuló egyetemjárással foglalkozó
kutatások az utóbbi évtizedekben sok új adatot tártak fel, ezek ismételten
megerősítették, hogy Bologna, Padova és Ferrara voltak a magyarországiak
által leglátogatottabb univerzitások a középkori magyar állam összeomlása
(1526) előtti évszázadokban.
A középkori magyar jogtudó értelmiségről szóló monográfiájában Bo
nis György mintegy száz főre teszi a XV. században Ferrarában tanuló ma
gyarországiak számát, Padovában 1222—1526 között szerinte 205 fő tanult,
Bolognában a XV. században hetvenhetén végezték jogi stúdiumaikat.1 Raj
tuk kívül még Vicenza, Perugia, Firenze, Siena, Pavia és Napol i egyetemeit
látogatták a korai évszázadokban magyar diákok, számuk azonban ezeken a
helyeken igen alacsony, itteni megjelenésük inkább kivételesnek, kuriózum
nak tekinthető, mintsem a rendszeres peregrináció megnyilvánulásának.
Bolognában 1221-ben tűnik fel az első magyarországi peregrinus, Pau
lus de Hungária domonkosrendi szerzetes, aki ott a kánonjog professzora
lett, s egy gyóntatási kézikönyvet (Summa de poenitentia, 1220—1221) írt a
rendalapító Szent Domonkos megbízásából, valamint Notabilia címen ki
egészítést készített a kánonjog akkori gyűjteményéhez.2 „Studium fűit Bononiae": ez a korabeli mondás különösen is érvényes a XIII. századi ma
gyarországi diákok esetében, ugyanis ők ekkor az egyetemet látogató 13 ná
ció sorában a nyolcadik helyen voltak bejegyezve, az egyetemi kormányzat
ban is szerepet játszottak és soraikból számos doktor került ki.3 A fellendü
lőben lévő bolognai peregrinációt a tatárok magyarországi támadása és
pusztítása (1241) ugyan erősen visszavetette, két évtizeddel később viszont
ismét emelkedett a hallgatók száma. Végeredményben a XIII. századból
mintegy 80, a XIV. századból pedig 30 magyarországi diák bolognai tanul
mányairól vannak adataink.4 Az érdeklődés a XV—XVI. században is to-

502
vább tartott, a XVII. század elejétől viszont erősen megcsappant a nagymúl
tú univerzitás vonzereje, erősen lecsökkent az ott tanuló magyarországiak
létszáma is. Az 1553-ban alapított Collegium Hungaricum Illiricum csak
rövid ideig tudta ezt a tendenciát ellensúlyozni,5 a magyarországi felekezeti
megoszlás új tanulmányi színhelyeket állított előtérbe: a protestánsok né
metországi, a katolikusok pedig római stúdiumok felé tekintettek.
Sok szemponból hasonló tendencia figyelhető meg a Padovában tanuló
magyarországiak létszámának alakulásában is. Tiziana Pesenti legújabb ku
tatásaiból tudjuk, hogy az egyetem megalapítása után nem sokkal már hat
magyarországi klerikus végezte ott egyházjogi tanulmányait.6 Míg 1526
előtt — mint említettük — több mint 200 személy tanult Padovában, addig
ezt követően nagyon lecsökkent a létszám, s ez nyilvánvalóan összefüggött
a Magyarországon kirobbant háborúkkal s a gazdasági helyzet romlásával.
Igaz, hogy 1581-től — amikor Bécsben megtiltották protestáns diákok doktorálását — átmenetileg ismét több magyarországi studens indult a teoló
giai, jogi és orvosi karáról egyaránt nevezetes, liberális szelleméről közis
mert egyetemre, a XVII. század elejétől viszont itt is erős visszaesés mutat
kozott.7
Padovával és Bolognával szemben a Rómába irányuló magyarországi
egyetemjárás létszámának alakulása éppen ellenkező tendenciát jelez: a XV.
századból mindössze néhány adatunk tanúskodik a római stúdiumok iránti
érdeklődésről, a XVI. század közepétől jelentős mértékben erősödik Róma
vonzása, a XVII. és XVIII. század pedig — szoros összefüggésben a katoli
kus megújulással és az ellenreformációval — a római egyetemjárás virágko
rának nevezhető Magyarország szempontjából.
Rómában természetesen a XV. században — csakúgy, mint korábban
— igen sok magyarországi utazó, királyi követ, diplomata, szerzetes, zarán
dok fordult meg, s a források szűkszavú adatai alapján gyakran nem is álla
pítható meg egyértelműen, ki milyen céllal (vagy célokkal) tartózkodott ott.
Mindössze 8-10 személyről látszik egyértelműnek, hogy ebben az időszak
ban stúdiumokat is folytattak az Urbs Aeterna falai között. Közülük vala
mennyien jogi tanulmányaik végzésére vagy kiegészítésére érkeztek ide, s a
pápai Kúrián belül a legfelsőbb ítélőszék, a Sacra Romana Rota keretei kö
zött szereztek jogi ismereteket. A Rota volt a legfelsőbb egyházi fellebbvi
teli bíróság, joghallgatói pedig a Sapienza melletti San Eustachio templom
ban tartották disputációikat; doktorrá avatásukra ugyanitt került sor. Joggal
tartja tehát számon ezt a templomot az újabb kutatás a Rota és a Sapienza
érintkezéseinek legfontosabb helyszíneként.8
Az első magyar, akiről bizonyossággal állítható, hogy Rómában tanult:
Vetési Albert (Albertus de Wetes). 1430-ban a bécsi egyetemen, két év múl
va Sienában, újabb egy esztendő múlva pedig Rómában folytatta tanulmá
nyait s a „iuris utrisque doctor" címével tért haza. Otthon nagy karrier vár
ta, s ez bizonyára kiváló képzettségének is köszönhető. 1451-ben főesperes
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Gyulafehérvárott, majd csanádi püspök lett. 1458-ban Mátyás király kancel
láriájának vezetését bízta rá, majd veszprémi püspökké nevezte ki. A király
követeként számos diplomáciai küldöttséget vezetett, ilyen minőségben járt
1463-ban Rómában, 1471-ben a német birodalmi gyűlésen Regensburgban,
1475-ben Nápolyban Ferrante királynál, innen hazatérőben pedig a velencei
Signoriánál. Az ő számára készült az első magyarországi reneszánsz stílusú
vörösmárvány síremlék (Veszprém, 1467), úgy tűnik, római stúdiumai és
egyéb itáliai utazásai során a jogtudományon kívül a korszerű művészetet is
megismerte.9
Noha nem volt magyar, mégis említést kíván itt Mátyás király kultúr
politikájának egy másik jelentős szereplője, Martinus Bylica de Ilkusz (Mar
cin Bylica z Olkuszu) lengyel csillagász, aki ugyancsak Rómában végezte
tanulmányait. Jogi, orvosi és teológiai stúdiumai után „decretorum doctor"
fokozattal jött Magyarországra, ahol azután a király szűkebb környezetéhez
tartozott, jelen volt bécsi bevonulásán (1485) is. Életét és tevékenységét,
valamint a pozsonyi egyetem (Academia Istropolitana) szervezésében 1467től betöltött szerepét mind a magyar, mind a lengyel szakirodalom feldol
gozta,10 itt csak annyit kell regisztrálnunk, hogy a római egyetemi képzés
az ő révén is hatott, kisugárzódott Magyarországra.
Az 1470-es évektől mind több magyarországi klerikus tanult hosszabbrövidebb ideig jogot Rómában. 1472-ben Budai András veszprémi, 1479ben pedig Vitus György győri kanonok végezte stúdiumát „in Romana
Curia": az előbbi ott meg is halt, az utóbbinak sorsáról a továbbiakban nem
tudunk.11 Bécsi és ferrarai tanulmányok után jött Rómába 1475-ben Fodor
István (Stephanus Crispus), a hírneves királyi kincstartónak, Nagylucsei
Orbánnak az unokaöccse, aki — Antonio Bonfini szerint — csak 1484-ben
tért haza igen alapos képzettséggel, nagy humanista erudícióval felvértez
ve.12
A Vitéz család egy ifjabb tagja, Vitéz Mihály 1487-ben tanulmányainak
kiegészítésére érkezett Rómába, miután Padovában már doktori címet szer
zett. Ő azonban nem jogot tanult, hanem a klasszikus irodalom termését kí
vánta alaposabban megismerni a jeles humanista, Antonio Mancinelli veze
tésével.13 Vállalkozását nagybátyja támogatta, az az ifj. Vitéz János veszp
rémi püspök, aki az 1480-as években Mátyás király diplomatája volt a
Szentszéknél. A patrónus maga is jeles humanistának számított, hiszen ké
sőbb — a bécsi püspökség adminisztrátoraként — ő lett a princeps-e a csá
szárvárosban létrejött Sodalitas Litteraria Danubiana nevű tudós társaság
nak. E társaság működését az újabb nemzetközi kutatás joggal helyezte el a
reneszánsz kor akadémiai mozgalmainak történetében, mintája ugyanis a fi
renzei Academia Platonica és a római Academia Romana volt, amelyekkel a
szervező, Konrád Celtis itáliai útjai során ismerkedett meg.14 Ifj. Vitéz Já
nos részéről nyilván a tudományok ápolására irányuló humanista program-
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nak volt egyik mozzanata, hogy ifjú családtagját — a családi tradícióknak
megfelelően — római humanista stúdiumokra irányította.
1489. október 3-án két pécsi egyházmegyei pap, Pálfi Márton és Mártonfi Albert kért engedélyt a pápától arra, hogy négy éven át jogot hallgat
hasson Rómában. Későbbi sorsukról nincs adatunk.15
Az erdélyiek egyetemjárásának történetét feldolgozó monográfia mind
össze két olyan személyt regisztrál, aki a későközépkorban Rómában tanult:
Verendi Bak Gáspárt, a későbbi szepesi prépostot itt szentelték pappá 1472ben, rokona, Verendi Bak Barnabás pedig 1493-ban tartózkodott Rómában
mint magister artium.16 A magyarországi szerzetesrendek közül a középkor
végén a domonkosok tettek legtöbbet fiatalabb rendtagjaik külföldi iskoláz
tatásáért, nem véletlen, hogy az erdélyi domonkosok közül többen Rómá
ban szereztek magisteri fokozatot.17 A rendi főiskolákon (stúdium generale)
történő kiképzés azonban nem tartozhat jelen vizsgálódásunk tárgykörébe,
ezeket a rendtörténeti kutatásoknak kell feldolgozniuk.
A nagy kiterjedésű egri egyházmegyéből 1526 előtt 344 személy láto
gatott külföldi egyetemeket, és közülük csupán egy tanult Rómában. Dominicius egri kanonok 1489-ben kérte VIII. Ince pápát, hogy a világi jog után
egyházjogot is hallgathasson az örök városban. Kérése teljesült, 1492-ben
mint „decretorum doctor" képviselte egy perben az egri káptalant.18
A XVI. század első évtizedeiből ugyancsak kevés adattal rendelkezünk
magyarok római tanulmányaira vonatkozóan. Ismeretes Bessei Farkas Ignác
római diák levele, amelyet az Urbis Romae Academia ünnepségeiről írt pat
rónusának, Fegyverneki Ferenc sági premontrei prépostnak, rendi vizitátornak, aki őt minden bizonnyal azért küldte éppen Rómába tanulni, hogy a
pápai Kúria közelében tartózkodva vizitátori teendőiben segítségére lehes
sen.19 Ekkortájt már Európa-szerte élő igény mutatkozott az egyház belső
megújulására, Fegyverneki prépost ennek szellemében küldte Rómába pat
ronáltját, aki hazatérte után a királyi kancellária jegyzője lett.20
Inkább kivételnek, mint jellegzetességnek tűnik Nádasdy Tamás
(1498—1562) esete: a fiatal főnemes Bolognából jött Rómába, hogy jogi
stúdiumait kiegészítse. 1522—23-ban tartózkodott itt, de eredeti tervétől el
térően rövid idő múlva haza kellett utaznia, mivel Tommaso de Vio Caietano bíborosnak II. Lajos magyar királyhoz induló delegációjában kellett a
tolmács szerepét betöltenie. Nádasdy bolognai és római tanulmányairól saj
nos keveset tudunk, annyi bizonyos, hogy a reneszánsz műveltség áthatotta
későbbi egész tevékenységét: udvarát nagy pompával rendezte be, iskolát és
könyvnyomdát alapított, az utóbbiban jelent meg az első Magyarországon
nyomtatott magyar nyelvű könyv (Sylvester János: Új Testamentum magyar
nyelven, Sárvár, 1541), politikai pályafutása pedig egyenesen a nádorságig
ívelt.21 Kardos Tibor feltételezése szerint Nádasdy a neves erazmista diplo
matával, Piso Jakabbal is Rómában köthetett barátságot, valójában azonban
ez kronológiailag tarthatatlan állítás, hiszen Piso jóval korábban, 1507-ben
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volt a magyar király római követe. Piso és Erasmus valóban Rómában is
merkedett össze, Nádasdy és Piso viszont csak később, Magyarországon
került egymással kapcsolatba.
Tanulni vágyó magyarországi ifjak római egyetemjárásáról csupán az
elsorolt szórványos adatok állnak rendelkezésünkre az 1526 előtti időből. A
kép így természetesen nem lehet teljes, annyi azonban így is megállapítha
tó, hogy 1530 előtt a Rómába irányuló peregrináció nem volt rendszeres,
indokai pedig a legkülönfélébbek lehettek: egyházjogi képzés a Szentszék
közelében, kiegészítő stúdium más egyetemek után, néhány esetben a huma
nista műveltség iránti igény is felmerül (pl. Vitéz Mihály esetében).
A helyzet a XVI. század középső harmadában sem változik túl sokat,
mindössze néhány bizonytalan adat tanúskodik magyarországi diákok római
stúdiumairól. 1533 elején Szondi Pál a római magyar gyóntató, egy adat
szerint azonban később ugyanott teológiát tanult.22 Hazájába visszatérve
előbb esztergomi kanonok, majd zágrábi nagyprépost, végül érseki helynök
Oláh Miklós esztergomi érsek mellett, 1553—1557 között pedig ő alapította
meg Bolognában a Collegium Hungaricumot, amelyet a XVI. század végé
től mind több horvát is látogatott, s amit ekkortól kezdtek Collegium Hun
gáriáim Illiricum néven emlegetni.23
Úgy tűnik, az esztergomi érsekek a trentói zsinat után mind nagyobb
gondot fordítottak arra, hogy egy-egy patronáltjuk Rómában tanuljon. Ezt
tette Verancsics Antal is, aki érseki székének elfoglalása után — még 1570ben — Rómába küldte Cherődy Jánost (1543—1596), hogy ott egyházjogot
tanuljon, Pozsonyból Rómába írott levelével kitartó tanulásra biztatta alumnusát, s egyben magasztalta is a „Ginnasio Romano "-t az oktatás magas
színvonala miatt.24 Patronáltjában nyilván nem csalódott, hiszen Cherődy
érseki kormányzóként (1592—96), majd egri püspökként (1596) képviselte
a katolicizmus érdekeit a válságos időkben.25
Ekkoriban is előfordult, hogy egyes peregrinusok az észak-itáliai egye
temek bejárása után érkeztek Rómába, hogy itt egészítsék ki stúdiumaikat.
Erre példa Petrus Bognár Coronensis, aki a saját bevallása szerint az 1560as évek elején Bologna, Siena, Padova és Ferrara egyetemein tanult, s ezt
követően jött Rómába.26 Ugyancsak rövid ideig, de diákja volt a Sapienza
orvosi fakultásának Ján Jesensky (Johannes Jessenius) is, a későbbi neves
orvos és diplomata, aki a Fehér-hegyi csata után Prágában vérpadon fejezte
be életét. Rómában 1588-ban tanult, ott jelent meg egy orvosi értekezése,
innen azután Padovába ment tovább, hogy az ottani szabadabb elvű univer
zitáson anatómiát tanuljon.27
Az elmondottak összességükben híven tükrözik a helyzetet: a Magyar
országból Rómába irányuló egyetemlátogatás a XVI. század első két harma
dában is meglehetősen esetleges, szórványos maradt, sőt, a protestáns érzel
mű diákok most már tudatosan is elkerülték a pápaság székhelyét. Miután
azonban a reformáció vallási szempontból megosztotta Európát, megindult
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az új erővonalak szerinti átrendeződés, s ennek során a katolicizmus erői
viszont egyre inkább Róma felé vonzódtak. Láthattuk, hogy a magyar egy
házi vezetők (Fegyverneki Ferenc premontrei vizitátor, Oláh Miklós és Verancsics Antal érsekek) egyaránt arra törekedtek, hogy Rómában taníttassa
nak egy-egy növendéket s ebben nyilvánvalóan szerepet játszott a katolikus
klérus utánpótlásának biztosítására irányuló törekvés. Ehhez a Kúrián vég
zendő egyházjogi tanulmányok látszottak alkalmasnak, révükön a magyar
klérus valóban nyert néhány aktív vezetőt (Cherődy).
Az így kiképzett néhány személy azonban korántsem lehetett elegendő
a magyarországi felekezeti viszonyok megváltoztatásához, a katolikus res
tauráció megindításához. Csakis a papképzés űj intézményeitől lehetett sike
reket várni, a teológiai képzésben az esetlegesség helyett a rendszeresség
megteremtése ígérhetett űj és maradandó eredményeket. Az e célok érdeké
ben szerveződő intézmények űj fejezetet nyitottak a Magyarországból Ró
mába irányuló egyetemjárás történetében. Mint tudjuk, az 1552-ben meg
nyílt Collegium Germanicumban is tanultak magyarok, s az is közismert,
hogy a nemzeti klérus nevelésének igénye hívta életre 1578-ban a Colle
gium Hungaricumot. Ezek az intézmények adtak kereteket a római magyar
papképzés számára, fennállásuk pedig űj helyzetet teremtett a „peregrinatio
academica romána" történetében.
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FONT ZSUZSA (Szeged)

Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729 — 1732)

Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű kéziratai között van
két nyolcadrét kötet, amely 1955-ben, de nem egyszerre és nem is egyazon
helyről került a gyűjteménybe. A katalógus „Teleki gróf (?) naplója"-ként
tartja nyilván a kéziratokat, melyek egy erdélyi arisztokrata Bécsen, Berli
nen, Drezdán, Hallén át vezető tapasztalatszerző és tanulmányújának leírá
sát tartalmazzák. Az útinapló 1729. augusztus 27-én kezdődik és 1732. jú
lius 12-ével, írójának Bécsbe való visszaérkezésével zárul.1
A naplóban sehol sem szerepel írójának neve. A szerző többízben is
említést tesz kapott és megírt leveleiről. A címzettek többek között: apja,
anyja, „néném asszony, Wesselényi Anna", „Teleki Pál bátyám uram",
„sógor uram, Teleki Ádám".2 Ebből a listából megállapítható, hogy a szer
ző Wesselényi Istvánnak, a Rákóczi szabadságharc erdélyi naplóírójának
fia, ifjú Wesselényi István, akit a genealógiák Vl-ként tartanak nyilván.3
Apja — csak az elmúlt években Sanyarú világ címen közzétett, de egy év
százada ismert naplója révén — közismert személyisége XVIII. század eleji
történelmünknek, míg a mi Wesselényinknek a fia, Miklós az azonos nevű
reformkori politikus apjaként, de Nyírő Sibói bölénye, révén is nagyobb fi
gyelmet kapott mind a történeti irodalomban, mind a szélesebb olvasókö
zönség körében.
Wesselényi István (1708—1758) németországi tanulmányai után katona
lett, tizenkét évig szolgált a Vetéssi gyalogezredben, főként Olaszország
ban. Hazatérve birtokain gazdálkodik, hivatali pályája soha nem ível ma
gasra; Közép-Szolnok vármegye főispánja, a kolozsvári kollégiumnak —
ahol maga is tanult — gondnoka lesz. Felesége Dániel Polixéna, akitől ti
zenkét gyermeke született, de csak Miklós révén élt tovább a fiúág. Figye
lemre és elemzésre méltó lehet mégis nem feltűnő életpályája, törekvése
környezete lassú, módszeres civilizálására, amihez persze a fordításiroda
lomból ismert, művelt, ambiciózus feleség nagymértékben hozzájárult.4
Wesselényi István útinaplója lehetőséget ad arra, hogy egy — ezekben
az években Magyarország és Erdély területén is tipikusnak mondható — fő
úri tanulmányút jellegzetességeit bemutassuk. Míg a XVII. század második
harmadától a politikai vezető réteg gyermekei külföldi tanulásának meglehe
tősen kevés példáját ismerjük, addig a század utolsó évtizedében és attól
fogva — nyilvánvaló, hogy a Habsburgok erdélyi berendezkedésétől nem
függetlenül — a politikai életben vezető szereppel bíró, vagy arra aspiráló
családok gyermekeik közül legalább egyet igyekeznek idegen udvarok látá
sával, nyelvtudással és — ha nem is túlságosan hosszú, de megtervezett és
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többé-kevésbé intenzív — egyetemi tanulmányokkal fölvértezve elindítani a
karrier felé. Elég itt Bethlen Miklós fiát, Mihályt, Teleki Pált,5 majd a
XVIII. század második évtizedében a két Teleki unokát, Ádámot és Józse
fet,6 illetve a Wesselényi Istvánnal egyidőben Berlinben tartózkodó, majd
Halléban tanuló Kemény Jánost7 említeni. Ugyanekkor, 1730 körül tervezik
Teleki Sándor fiának, Lászlónak, majd az ő testvérének, Lajosnak németor
szági utazását, tanulását.8
Teleki Pál fiának, Ádámnak és a Bethlen Kata második férjeként
ismert Teleki József fiának, Józsefnek 1722—25 közötti peregrinációja
fontos példa és minta is. Ők ugyanis féléves hallei tanulás után Erős Ágost
szász választó és lengyel király udvarában lesznek apródok. A két család
rokonsága miatt — naplóírónk testvére, Wesselényi Zsuzsanna, Teleki
Ádám felesége — bizonyosan számolhatunk a Teleki család immár két
generációjának peregrinációs tapasztalataival. Az Odera melletti Frankfurt
egyetemét látva Wesselényi így emlékezik meg Teleki Pálról: „... az
akadémia bibliothekáját is meg jártuk, melynek állatta lévén az teológusok
auditóriuma, az többi között láttuk az Teleki Pál uram czimerit, nevével
edjut lefestve és ott tsak bárónak irattá magát".9 Nem lehet véletlen az sem,
hogy id. Wesselényi István a Teleki fiúk volt németországi praeceptorát,
Gyulai Ferencet adja fia mellé kísérőnek. Az útinapló alig párszor említi
csak Gyulait, akkor sem szól egyértelműen kettejük viszonyáról, a
Németországban tanuló kortársak leveleiből tudjuk csak biztosan, hogy ő az
ephorus: „Gyulai uram, ki az Úrfi mellett van".10
A napló szerint az utazás első szakasza a kortárs főrendű peregrinusok
szokásos útvonala. Bécs az első állomás, ahol az itt élő magyarországi, er
délyi hivatalnokok — pl. az erdélyi kancellár, a tanácsosok, Kornis Antal,
Haller György — társaságában járja végig a város nevezetességeit, a király
vadaskertjét, látogat komédiát, operát. Peregrinus-társaihoz hasonlóan gon
doskodik a pénzváltásról, kapcsolatba lép a felkeresni kívánt országok bécsi
rezidenseivel (a holland, a porosz követtel), tőlük ajánlóleveleket szerez.11
A Bécstől Berlinig tartó utazás a naplóban — a későbbiekkel ellentét
ben — feltűnő részletességgel szerepel. Még végleges elindulásuk előtt pár
napra Pozsonyba látogatnak, ahol többek között Károlyi Sándornál, Csáki
Zsigmond tárnokmesternél és a hercegprímásnál, Esterházy Imrénél tesznek
látogatást. 1729. október 25-én indulnak Bécsből, Morvaországon, Szilé
ziaii át Berlin felé. Wesselényi érdeklődéssel ír az idegen föld falvairól, vá
rosairól. A nevezetességek mellett a gazdálkodásra, a manufaktúrákra is
van szeme: „2. Novembris az utunkban értünk egj Einsidel nevű falut, az
holott volt üveg tsur s azt is megnéztük, mikepen tsinallyak az üvegett;
ugjan akkori utunkban láttuk, hogj egj ökrön szántottak." Á nagy városok
mindennapjai, a városi életforma, a híres épületek, templomok keltik fel
igazán érdeklődését. Boroszlóról írja: „Az szigetben azaz az Odera között
mindgyárt kivül az városon egj néhány templomok van az catolikusoknak,
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edgjikben igen szép monumentumok és az püspököknek márvány köböl ki
faragott kepei vadnak. Ezen mostani püspök penig igen szép kápolnát tsináltatott ezen templomban. Ezen szigetben az apáczáknak is meg lehetős
templomok vágjon, akkor musikáltak és énekeltek, hogj ott voltunk. Az oda
való püspöknek igen szép lo iskolája vágjon, fedél alat az mennyezeti stakaturas kepék, benne maga is le vágjon festve ... onnét mas kapun be jővén,
mentünk az jesuiták templomában, mely is igen szép, itten (akkor innepjek
lévén) igen szép musika volt. Most nagj academiát épitenek, nem meszsze
az mostani academiatol."12
Az Odera melletti Frankfurtban is eltöltött pár napot, meglátogatta az
egyetemet, végignézte a király érkezésére rendezett ceremóniát: „a király a
sokadalomra nézve idejővén, az deákok másnap, mely is volt már 15. no[vemjbris, esztve szép musikát tettének neki, verseket is irván az universitas, ugj az professorok is, mellyet igen kedvesen vett és ivut az universitas
egessegeert, és az deákok egj néhány versen vivatott kialtattanak, es azután
szép rendel fáklyákkal elmentenek."13
Wesselényiék november 17-én érkeznek Berlinbe, s a megérkezésük
utáni napokban a porosz udvari méltóságokat keresik fel. Daniel Ernst Jablonskinak, a befolyásos udvari prédikátornak, Adrian Bernhard von Borcke
és Gneomar von Natzmer generálisoknak apjától, Heinrich Wilhelm Thulemeyer és Brand minisztereknek a bécsi követtől visz ajánlólevelet az ifjú.14
Id. Wesselényi István az uralkodónak, I. Frigyes Vilmosnak írt — a sietség
miatt aláíratlan — levele fennmaradt Merseburgban. Ebben országaik
évszázados, Brandenburgi Katalin és Bethlen Gábor házasságával kezdődő
kapcsolatára, az országnak Erdély feletti oltalmára hivatkozva ajánlja az
uralkodó figyelmébe és szolgálatába fiát.15 A birodalmi kapcsolatkeresésnek
ez a módja — az előző évtizedben (1726, 1728) létrejött Habsburg—porosz
megegyezés után — megfelelt az apa politikai beállítottságának, amint az
erdélyi deputáció tagjaként kifejtett tevékenysége, úgy ez sem jelentett nyílt
oppozíciót a Habsburg kormányzattal szemben.
Wesselényi berlini tartózkodásának elsődleges céljáról és annak ered
ménytelenségéről a kortársak pontosabban tájékoztatnak, mint maga a
napló: „az Úrfi Véselénji Uramis nem informáltatván oda haza eléggé, fel
jött ugyan Berlinben, hogy a Fsges királj szolgálattjára magát accomodálja,
de meg aztis alig hiszem, hogy a Fsges királyai eddig szemben lett volna, a
mint az Úrfi nem régen küldött leveléből concludálhattam ... mert jóllehet
Gyulai Uram aki az Úrfi mellett van, a Lengjél Királj udvarában lakott
légjen; de ennek az Udvarnak egészen más constitutioja van, minthogy itt
egjéb ember nem olj igen kedves, mint a katona, ez a mi Kgymes Urunknak
minden szive Lelke" — írja Szilágyi Sámuel Teleki Sándornak 1730. április
8-án.16 És valóban, az előző év végén többször próbált a „parade platzon"
Borcke közvetítésével az uralkodó közelébe jutni, úgy látszik, eredményte
lenül. Naplójában mindenesetre nem szól a királynál tett audienciáról.
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A kortársak értesülései pontosak. A szászokéhoz hasonló könnyed ud
vari élet, amely egy idegen nemesifjúnak tanulóhelye lehetne, ezekben az
évtizedekben már nincs Poroszországban. A puritán életmódot élő I. Fri
gyes Vilmos az állami hivatalok átszervezése, központosítása mellett egy
olyan hadsereg létrehozását tekintette feladatának, mely a nagyhatalmakéval
egyenrangú. Ez csak részben jelentette a létszám megnövelését, noha ez
sem elhanyagolható, a porosz hadsereg létszáma ugyanis uralkodása alatt
megduplázódott; ám lényegesebb, hogy a kiképzett, fegyelmezett, engedel
mes porosz katona is ennek a korszaknak a teremtménye.17 Wesselényi Ist
ván azonban nyilvánvalóan nem óhajtott katonai szolgálatba lépni, noha
berlini tartózkodása alatt gyakran és szívesen nézi végig, hogy a katonákat
és „sandárokat hogy exerceálják". Igyekszik ápolni kapcsolatait a porosz
politikusokkal, katonákkal, rendszeres vendége Borcke és Natzmer generá
lis fiainak, zenét hallgatni jár Thulemeyer házához. Féléves berlini tartóz
kodása alatt gavalléri tanulmányokat folytat: lovagolni, vívni, táncolni ta
nul. Heti két-két órát szentel francia és német nyelvi tanulmányainak, emel
lett mathesis- és zeneórát vesz. Naponta ismétlődő renszeres elfoglaltságai
miatt ezekről a hónapokról szólva a napló kissé egyhangúvá, monotonná
válik. „Die 16. Febru. [1730] Del előtt lovagolni voltam, onnét meg jővén
frantzia nyelvet tanultam, dél után fehktet, tantzot az tantz meistertöl es mathesist. 17. Febru. Del előtt ismét lovagolni voltam, onnét megjővén német
nyelvet tanultam, dél után fehktet és mathesist. Die 18. Febru. Dél előtt
frantzia es nemet nyelvet tanultam, del után voltam a Bork fiainai és ez nap
egjéb exerciciumot nem tanultam, szombat lévén."18
1730 április végétől élménydúsabb, de mindenesetre mozgalmasabb
hónapok következnek. A Berlin környéki kastélyok, Potsdam, Charlottenburg meglátogatása után ephorusával Drezdába indult. Távozásukat nyil
vánvalóan nem véletlenül időzítették erre az időpontra, ugyanis Szászor
szágban ekkor egyhónapos hadgyakorlat folyt a király jelenlétében, ahol a
porosz király is vendég volt. Kedvvel és részletesen írja le a különböző
egységek seregszemléjét, „revü"-jét. Június 19-én „Ismét az armadának
egész exerciciuma volt attakirozással, az lovasok attakirozták az infanteristákat és amazok el űzték magokról, bombákkal s agjukkal magokis tüzel
tek.19 A hadgyakorlat szünnapjain komédiák, operaelőadások, bálok szóra
koztatják a nagyszámú hazai, és részben idegen nézőközönséget. A katonai
seregszemlét tűzijáték zárta: „meg gjujtották az fajer verket is, az mely is
volt az illuminalt makhina előtt, az mely is egjszersmind meg gjulván sok
féle figurák lőttének belölle, volt nevezetesebben tsinalt kék tüzes betökkel
ez az proverbium: sic fúlta manebit ... azután hajókból svermeleket botsat
van az vizre és azokból is sok rakhéták ki ugrándozván az aj erben, azok is
sok tsillag formájú tüzet botsatottak magokból."20 A látványosságok az
augsburgi hitvallás kétszázadik évfordulójának megünneplésével zárultak —
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erről egyébként az ezidőben kint tanuló magyar diákok is beszámoltak, ők
újságok alapján.21
Wesselényi István peregrinációjának második állomása a drezdai ud
var. Ideutazásának céljáról most sem szól ugyan, mégis — Teleki Ádám és
József 1723-25-ös itt-tartózkodása ismeretében — a napló szűkszavú meg
jegyzései értelmezhetők lesznek. Július 18-án írja: „voltam az udvarnál, az
generál Szekkendorff levelét akartam megadni", majd a hónap végén: „jött
volt hozzám a Pasik hofmeistere, vágj két memorialist hozott volt dolgom
iránt, az mellyeket subscribaltam", fél hónappal később pedig: „voltam az
udvarnál, az ober hofmarschallal akartam beszélni ... az dolgom iránt".22 A
porosz udvarból Ernst Ludwig Seckendorff miniszter feltehetően a szász
választó és lengyel király, Erős Ágost apródjának ajánlotta őt. Az
udvarában szolgáló, rendes évi fizetést, ellátást kapó ifjak (Pagen,
Edelknaben) főképpen a hazai nemesség soraiból kerültek ki. Nevelésüket
— francia, olasz nyelvi képzés, tánc, vívás, lovaglás oktatás — az udvar
finanszírozta, ennek megszervezése az ún. Pagen-Hofmeister feladata
volt.23 Wesselényi kapcsolata vele, illetve audienciái különböző
méltóságoknál, akiknek feladata az udvartartás szervezése volt, azt látszik
bizonyítani, hogy a Teleki fiúkhoz hasonlóan24 ebbe a rendbe kívánt lépni
— eredménytelenül. Erős Ágost barokk pompájú udvara, az élénk társasági
és művészeti élet, a raritásgyűjtemények, paloták, kertek naponta új meg új
élményt jelentenek — így a több mint egyhónapos drezdai tartózkodás
lejegyzése, hasonlóan az előző hónapokéhoz, részletes, érdekes leírás.
Egyéves peregrináció után kísérőjével a tanulás, a peregrinatio academica színhelyére, a hallei egyetemre érkeznek. Wesselényi 1730. szeptem
ber 14-én iratkozik be; nevét az Album illustrium prorectorum ... tartotta
fenn.25
A hallei egyetem megalapításától kezdve (1694) a birodalom egyik leg
inkábbfigyelemreméltóintézménye volt. Halle a magdeburgi hercegséggel
együtt 1680-ban lett Brandenburg része. Ez az állam volt az, amely a pie
tizmus atyamestereit, Spenert, Franckét — Szászországból — befogadta.
August Hermann Francke 1692-től a Haliéhoz közeli Glaucha prédikátora,
majd az egyetemen a keleti nyelvek professzora. Úgyszintén Brandenburg,
Halle adott otthont a Lipcséből elűzött Christian Thomasiusnak, az intole
rancia kérlelhetetlen ellenfelének, a nagyhírű jogásznak, a világi tudomá
nyosság jelentős képviselőjének, aki jogi professzor lesz. Az egyetem az
egy évtizede a városban működő Ritterakademiét is magába olvasztotta, így
az a modern nyelvek és az ún. nemesi exercitiumok oktatását is fölvállalta.
Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy három (egymással termé
szetesen nem egyenértékű és nem is egynemű) egymást kizárni látszó irány
zat, a pietizmus, a korai felvilágosodás és a későbarokk nemesi eszmény
együttes jelenléte tette vonzóvá az első évtizedekben Brandenburg új egye
temét. A szakadás, a világi filozófia háttérbe szorulása azonban a 20-as
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években bekövetkezett, 1723-ban Christian Wolff elűzésével az „ortodox
pietizmus" egy időre felülkerekedett. A hallei pietizmus, Francke intéz
ményrendszerének esetleges hatása Wesselényire jelenlegi ismereteink és e
forrás alapján nem mutatható ki.26 Viszont a minket érintő időszakban is ki
emelkedő jelentőségű a jogi, históriai oktatás, ezeket a tárgyakat szolid,
nagy fölkészültségű, óriási életműveket hátrahagyó tanárok tanítják. A vilá
gi szakemberek képzését tovább javítandó, az uralkodó 1727-ben Frankfurt
ban és Halléban új tanszék, az ún. „Cameralia et oeconomia" létrehozását
rendeli el, a pénzügyek, az államigazgatás, a korona birtokainak igazgatói
számára. Az említett sajátságok a XVIII. század első évtizedeiben a nemes
ség igényeinek megfelelő, vonzó egyetemmé tették Hallét.27
Wesselényi kétkötetes kéziratának kétharmadát teszi ki a hallei időszak
leírása. Csalódnánk akkor, ha az egyetem szellemi életére vonatkozóan ke
resnénk benne adatokat. Hasonlóan a berlini hónapokhoz, a hallei másfél év
története sem kimondottan érdekfeszítő olvasmány. A szorgalmas óralátoga
tással töltött napok leírása óhatatlanul önismétléshez vezet, a nyelvi igény
telenség érzetét kelti. „Dél előtt voltam a Jus natúrén s lovaglani, onnét
mentem Ludvighoz a jus publicumra, dél után egj órákkor volt Gjeorgjius
itt, két órákkor az frantzia sprachmeister, három órákkor mentem az reishistoriara, négj órákkor Hofftnanhoz dieteticumra, ottkor musikát tanultam,
hatkor német nyelvet, hétkor tántzot." — írja 1731. május 4-én. Több hó
nappal később hasonlóképpen jegyzi fel napi programját: „Die 8. Janu. Dél
előtt, Bemer is mar hazajővén, voltam az His[toria] Uni[versalison], a jus
canonicumon az geogr[áfián] s az jus feudalen, dél után idem. Die 9. Janu.
Dél előtt idem, del után masut nem voltam, hanem az statisti[cumon] s
estve Májénak balja lévén ott voltam."28 Mégis, az egytemen töltött három
szemeszter (1730 szeptemberétől 1732 májusáig) története számunkra érde
kesebb a leíró, mesélő részeknél. Útleírással, a pompára, raritásokra való
rácsodálkozással a magyarországi peregrinációs irodalomban gyakran talál
kozunk, annál ritkábban az egyetemi élet nem ünnepélyes eseményeinek, a
hétköznapoknak a leírásával. Igen értékes információ a napirend lejegyzése
kapcsán közölt tanárlista, a hallgatott kollégiumok sora.
Wesselényi hallei tanulmányai alatt is folytatja Berlinben megkezdett
tánc- és vívóleckéit, a zenetanulást; s a két nyelvet, a franciát és a németet
gyakorolja. Mint a fenti néhány példából is érzékelhető, stúdiumai a jogi és
a filozófiai fakultás által kínált órákból kerülnek ki. Ellentétben néhány év
tizeddel előtte peregrináló nemes honfitársaival (Bethlen Mihály, Teleki
Pál) teológiát már egyáltalán nem tanul. Johann Laurentius Fleischer jus
naturae és jus publicum előadásait hallgatja, és Johann Gerhard Schütte ma
gyarázatait Justinianus Institutioiról, ugyanőtőle reformációtörténeti elő
adást is hallgat. Justus Hennigius Boehmer, korának kiemelkedő egyházjo
gásza és gyakorló jogi szakembere jus canonicum és jus feudale című kollé
giumaival szerepel egy szemeszteren át naplójában. Egy éven át hallgatója
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Johann Petrus Ludewig — I. Frigyes Vilmos udvari történetírója — jus
publicum és Reichshistorie című kollégiumának, amely ez időszakban az
1400-1731 közötti korszakot tárgyalta.29 Történeti stúdiumait egyrészt egy
eddig azonosítatlan Georgius nevű tanártól veszi, másrészt az „új pro
fesszor", az 1731-ben Jénából Haliéba került erdélyi Martin Schmeizel30
óráit hallgatja: história universalis, statistica 'Staatenkunde', (leíró államtu
domány), az ehhez szorosan kapcsolódó geográfia valamint história eruditorum előadásainak címét találjuk meg naplójában — minden megjegyzés,
reflexió nélkül, ahogy a többiek esetében is.
Természetesen további források — előadásjegyzékek, az illető tudósok,
tanárok életművének valamelyes ismerete segíthet majd bennünket közelebb
a stúdiumok valódi tartalmához. így is bizonyosnak látszik azonban, hogy
Wesselényi István tanulmányai rendjét egy jól körvonalazható célnak meg
felelően alakította. A politikus, az államügyekkel első lépésben státusa alap
ján foglalkozó arisztokrata tanulmányi programját ismerhetjük meg a nap
lóból. Az udvari élet elvárásai csak az egyik oldalt jelentik, az elméleti,
jogi, históriai tárgyakból is jó érzékkel, a praktikumra, európai tájékozott
ságra törekedve válogatott. Az államismeret, a história litteraria — mely tu
dományok német földön is csak most kezdenek az egyetemi oktatás részévé
válni — jól mutatják ezt a naprakészséget. Hoffmann medicus professzor
nem szakembernek szóló diaetetikum órái, a helyes életmód és táplálkozási
szabályok megismerése, egy boncolás végignézése még belefér ezekbe a
praktikus céltól vezérelt tanulmányokba.
Az említetteken kívül a napló egyes részei, megjegyzései olyan terüle
tekre vezetnek, amelyeket itt nem volt mód ismertetni, pillanatnyilag nem is
tudjuk őket értékelni. Nem szóltunk Wesselényinek az iskolák, különböző
oktatási intézmények iránti érdeklődéséről. Útja során — még ha csak egyegy ünnepélyes esemény erejéig is — meglátogatja az egyik berlini gim
náziumot (feltehetően a cöllnit), a drezdait és a hallei paedagogium egyik
vizsgáját is végignézi.31 Ugyancsak alig érintettük Wesselényi egyetemen
kívüli intellektuális tevékenységét: hangversenylátogatást Halléban, kép
vásárlását Drezdában, könyvbeszerzését Halléban, Gundling professzor
könyveinek aukcióján.32 Külön kutatást igényel Drezdában és Halléban az
erdélyi főúr társaságában előforduló magyarok azonosítása. Ritkán — más
forrásból — az is tudható, hogy ezek nem mind diákok, mint pl. a drezdai
udvarban élő emigráns Somogy vári testvérek: az egyik ötvös, a másik
udvari hivatalnok.33 Máskor vélhető, hogy nem diákok, mint Inczédi,
Farkas, Makai.
Wesselényi István peregrinációjáról pillanatnyilag nem ismerünk más
forrást. A magyarországi nagy könyvtárak kézirattárai nem tartalmaznak
erre vonatkozó anyagot. Reménykedünk abban, hogy az 1896-ban az Erdé
lyi Múzeum levéltárába került Wesselényi levéltárban (ma Kolozsváron az
Állami Levéltárban)34 lesz módunk kutatni. Akkor válaszolhatunk majd
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pontosan arra, hogy Poroszország, Szászország udvari köreinek kultúrája,
az egyetemi tanulmányok miképpen határozták meg műveltségét, mennyi
ben befolyásolták szerény hazai pályafutását; egyáltalán többet fogunk tudni
Wesselényi Istvánról, a „derék úriember"-ről.35
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FUTAKY ISTVÁN (Göttingen)

Magyarországi és erdélyi diákok
a kisebb német egyetemeken
( 1 6 - 1 9 . század)

1. A német egyetemek régi magyarországi és erdélyi hallgatóiról a
múlt század közepe óta számos tanulmány, kisebb közlés, valamint névjegy
zék jelent meg. Ha azonban megnézzük pl. a Magyar Irodalomtörténet Bib
liográfiája 1. kötetében (Budapest 1972. 105—108.) található adatokat, ki
derül, hogy néhány, a hazai művelődés szempontjából különösen fontos
egyetem — mint Wittenberg, Jena, Göttingen — diákjainak jelentős irodal
ma van, itt-ott foglalkoztak kisebb egyetemekkel is, de jónéhány egyetemi
város nevét hiába keressük akár a fent említett helyen, akár másutt.
Az utóbbi években azonban ezen a téren is megindult a kutatás, egye
lőre inkább az adatgyűjtés. Az elmúlt századok erdélyi peregrinus 'akadémitáiróT gyűjtött össze a Heidelberg közelében székelő Arbeitskreis für
Siebenbürgische Landeskunde támogatásával a jeles Erdély-kutató, dr.
Ernst Wagner többezer adatot.1 Ebben az adattárban számos eleddig figye
lembe nem vett egyetem illetve akadémiai gimnázium szerepel, így Coburg,
Dillingen, Duisburg, Erfurt, Freiburg, Gießen, Greifswald, Helmstedt, In
golstadt, Rinteln, Würzburg kérdéses intézményei. Magam a göttingai
Georg-August Egyetem finnugor szakos hallgatóinak adatgyűjtő közremű
ködésével hasonló munkába kezdtem. Eddig közel 1 200 diákról találtunk a
kisebb német egyetemek nyomtatásban megjelent anyakönyveiben adato
kat.2 A per egrinációból hazatért diákok munkásságának egyik jellemzőjét is
megvizsgáltuk már, mégpedig azt a kérdést, hogy kik fejtettek ki ezután va
lamilyen írói működést. Szinnyei József Magyar írók Élete és Munkái című
hatalmas művében gyűjteményünk szereplői közül 230-nak találtuk meg a
nevét. Ha magát az előfordulás tényét — tekintettel Szinnyei minőségre
nem ügyelő gyűjtési módszerére — nem is vehetjük értékmérő számba, ada
tai első tájékozódásra mégis alkalmasak.3 A kérdéses egyetemeknek a volt
hallgatókon keresztül érvényesülő magyarországi és erdélyi hatását termé
szetesen csak egy sor más szempont figyelembe vételével lehet megbízható
an vizsgálni.
2. A továbbiakban egy intézményről s minket érdeklő volt diákjairól
kívánok beszámolni. Választásom a hazai körökben ma szinte ismeretlen
helmstedti egyetemre esett — nem véletlenül. A ma Niedersachsen (Alsó
szászország) szövetségi tartományhoz tartozó közel harmincezres lélekszá
mú város már nem létező egyetemének s az eddigi tudománytörténeti publi
kációimban központi helyet elfoglaló göttingai egyetemnek a sorsa oly szo-
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rosan összefonódott, hogy az adott téma keretében Helmstedtről beszélni
számomra magától értetődő volt.
Helmstedt városa az 1490-es évektől a Braunschweig-Wolfenbütteli
Fejedelemséghez tartozott. Az egyetemet az 1568-tól uralkodó Julius herceg
alapította s így nevét is tőle kapta.4 Az Academia Júliát 1576-ban nyitották
meg négy fakultással. A herceg a reformáció híveként az új hitvallást már
uralkodása kezdetén kötelezővé tette, s így a Julius Egyetem hamarosan a
német protestantizmus egyik fellegvára lett. Helmstedt akadémiája a 17.
században élte meg fénykorát. A 18. század első felében, a Helmstedthez
nem messze eső Göttinga egyetemének 1737-ben történt megnyitása után,
válság jelei kezdtek mutatkozni az Academia Julia életében. A göttingai
Georgia Augusta, a 18. század modern felvilágosult főiskolája végezetes
vetélytársnak bizonyult s egyre több hallgatót, sőt néha professzort is el
vont a konzervatív Julius Egyetemtől. Példa erre Johann Lorenz von
Mosheim, a híres egyháztörténész esete, aki tanácsadóként már ott bábásko
dott a göttingai alapításnál, majd 1747-ben a Leine-parti városba áttelepülve
nemcsak tanszéket kapott, hanem egy ideig a Georg August Egyetem kan
cellárja is volt.5
Az egyre inkább elnéptelenedő Julius Egyetem sorsa a 19. század ele
jén pecsételődött meg. Az 1807. évi tilsiti békekötés után Napoleon létre
hozta a Rajnától az Elbáig terjedő Vesztfáliai Királyságot, s a trónra öccsét,
Jérőme Bonapartét ültette. Az államalapítás egyik következményeként Göttingen, Halle, Helmstedt, Marburg és Rinteln egyeteme francia igazgatás
alá került. Jérőme csupán hat évig uralkodott, de ez az idő elég volt ahhoz,
hogy az egyetemek számát takarékossági okokból megritkítsa. Egy Párizs
ban 1809. december 10-én kelt dekrétum szerint „In Unserm Königreiche
sollen in Zukunft nur drei Universitäten sein, nämlich: die Universitäten zu
Göttingen, Halle und Marburg, mit welchen die Universitäten zu Helmstedt
und Rinteln sollen vereinigt werden".6 A rintelni egyetem már 1809-ben, a
helmstedti Academia Julia pedig 1810-ben végérvényesen bezárta kapuit.7
3. Közel kétszázötven éves fennállása alatt az anyakönyvek tanúsága
szerint 54 magyarországi és erdélyi diák iratkozott be a Julius Egyetemre.8
Ez a csekély szám már jelzi: Helmstedt nem tartozhatott szűkebb s távolibb
hazánkban a jól ismert és kedvelt egyetemi városok közé. Időrendben a sort
két erdélyi szász hallgató, Joannes Altenberger és Dániel Klein nyitja meg
1589-ben. Rajtuk kívül a 16. században még csak egy hazai név szerepel a
könyvekben: a szepességi Zacharias Sutoris, aki 1593-ban érkezett Helmstedtbe. A 17. század folyamán összesen 16-an, a 18. században 35-en ta
nultak itt. Az utóbbiak nagy része 1770 előtt jött, ez után az év után már
csak öt minket érdeklő név szerepel a listákon, utolsóként Martin Orendi
brassói teológus 1782-ben. A Julius Egyetem további 28 éves működése
alatt már egyetlen magyarországi vagy erdélyi diákot sem látott falai között.
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Helmstedt Göttinga fellendülésével egyidejű, már említett hanyatlása ilyen
adatokon át is jól kitapintható.
Kik voltak végül is azok, akik megtalálták az utat Magyarországból és
Erdélyből az Academia Júliába? Helmstedt honi származású hallgatóinak
túlnyomó része német ajkú volt: 27 magyarországi és 17 erdélyi. A mara
dék 10 közül 7 magyar, 3 pedig szlovák anyanyelvű. Erdélyi magyar egy
sincs a névsorokban. Az Erdélyen kívüli országrészekből érkező diákokat a
kor szokása szerint Hungarusként tartották nyilván. A dunántúliaknál a
Pannonius hovatartozás is előfordul. Az erdélyiek neve mellett kivétel nél
kül a Transylvanus jelző található.
Honi illetőségüket tekintve bizonyos gócpontokat észlelhetünk. A né
met ajkú Hungarusok nagy része a felvidéki városok fia volt: Bártfa, Eper
jes, Kassa, Lőcse, Pozsony neve bukkan fel a bejegyzésekben leggyakrab
ban. A tíz nem német Hungarus is jórészt felvidéki származású. Az erdélyi
szászok szinte kivétel nélkül brassóiak és nagyszebeniek.
A fakultás szerinti megoszlásról nincs megbízható képünk, mivel csak
a 18. századtól kezdve jegyezték fel következetesen az ilyen adatokat. Ahol
viszont a kari hovatartozás megtalálható, ott legtöbbször a teológus bejegy
zéssel találkozunk. Azt sem lenne érdektelen kideríteni, tartós tanulmányo
kat folytattak-e diákjaink Helmstedtben, vagy inkább csak külföldi 'bujdosásuk' egyik ideiglenes állomása volt az Academia Julia. Az adatok itt is
gyérek, de mindkét változatra van azért néhány támpontunk. Egyeseknél
feltüntették, hogy egy másik akadémiáról érkeztek, mint pl. a teológus Jo
hannes Beck 1750-ben Wittenbergából, vagy a felvidéki származású Haynótzi Sámuel, ugyancsak teológus, Jenából. Az 1721-ben immatrikulált bártfai
Szepesy Mihályról azt tudjuk, hogy hosszú éveket töltött Helmstedt városá
ban, ahol 1726 januárjában — egy fennmaradt gyászbeszéd tanúsága szerint
— meghalt.9
4. Szinnyei életrajzi lexikonában az 54 helmstedti diák közül 12 ma
gyarországinak és 4 erdélyinek a neve szerepel. Érdemes néhányukról meg
emlékezni. Az 1750-ben a jogi karra beiratkozott „Fejesch Georgius, Hun
garus" annak „a felvidéki nemes Ján Fejes"-nek az apja, aki „a szlovák
nemzeti nyelvi-irodalmi mozgalom egyik élharcosa lett" götüngai tanulmá
nyairól hazatérve — mint arra Kosáry Domokos rámutatott.10 Perlaky Gá
bor 1754-ben kezdett Helmstedtben teológiára járni. „Mint superintendens
ernyedetlen buzgalmat fejtett ki s kerületében 76 új egyházat szentelt föl.
Meghalt 1786-ban" — írta róla Szinnyei (X. 791—792. hasáb). Őt búcsúz
tatta egy még abban az évben nyomtatásban megjelent munkájával Ráth Má
tyás, amelyet Kis János is felidézett önéletrajzában.11 Szinnyei 16 helmsted
ti diákja közül legjelentősebbnek az 1754-től ott tanult, ugyancsak teológus
ként beiratkozott Johannes Seivert későbbi nagyszebeni történészt tekinthet
jük. Szinnyei 11 kötetét sorolja fel, a göttingai Egyetemi Könyvtárban meg
találtam azonban egy további, Pozsonyban 1785-ben barátja, Karl Gottlieb
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von Windisch által kiadott művét, amelynek címe: Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften. Windisch a könyv bevezető ré
szében így ír Seivert helmstedti éveiről: „Hier übte er sich in den zur Got
tesgelehrtheit und Weltweisheit gehörigen Wissenschaften sehr fleißig; er
vernachläßigte aber auch die schönen Wissenschaften nicht. . ." (XVII.
o.).12
Szinnyei művéhez fia, Szeleczky Károly (XIII. 631—632. hasáb) révén
kapcsolódik az 1765-ben teológusként Helmstedtbe került, aradi származású
Szeleczky István, aki tanulmányai után nem tért haza, hanem Braunschweigben tanár s később a nagymúltú Martin-Schule aligazgatója lett.13
Életrajzát egy 1802-ben nála tett látogatása után, az akkor éppen Göttingában tanuló Rumy Károly György írta meg a Rückerinnerungen an eine
Reise von Göttingen nach Hannover, Braunschweig und Wolfenbüttel im
Herbste 1802 című útirajzában, Kis János pedig mint ,,a' haza szeretet' egy
igen érdekes példáját" említi az idősebb Szeleczkyt, aki a Göttingából hoz
zá ellátogató magyarokat „öröm könyekkel fogadá 's úgy nyilatkozók előttök, hogy ámbár semmi különös baja nincsen, és van oka sorsával megelé
gedni, még sem tudja hazájához vonszó szenvedélyes szeretetét mértékel
ni".14
5. Helmstedt egyeteme nem adott a magyar szellemi életnek kiemelke
dő tudományos vagy irodalmi egyéniségeket, adott azonban a régi Magyar
ország és Erdély népeinek szélesebb látókörrel hazatérő lelkészeket, jogá
szokat és orvosokat, akiknek egyike-másika hivatása gyakorlásán túl a tudo
mány szerény hétköznapi munkása is lett. Az Academia Julia hajdani ma
gyar, német és szlovák hallgatói azt feltétlenül megérdemlik, hogy számba
vegyük, s így a végleges feledésbe merülés elől megmentsük őket.
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GÖMÖRI GYÖRGY (Cambridge)

Magyar peregrinusok a XVII. századi Angliában

Bár angliai magyar peregrinusokról már Bod Péter és Weszprémi Ist
ván is tesz említést, a XX. századig kellett várni, hogy a művelődéstörténet
iránti érdeklődés növekedésével a kapcsolattörténeti kutatás is újra felélén
küljön. Angyal Dávid és Kropf Lajos után Berg Pál, Gál István és Kathona
Géza nyomdokain haladva, és kutatási eredményeiket egyszersmind felül is
vizsgálva és kiegészítve, csak most jutottunk el oda, hogy teljes szélességé
ben felmérhetjük a XVII. századi, a Stuart-kori Anglia sokáig lappangó ma
gyar kapcsolatait. A korábbi kutatások gyenge pontja az volt, hogy a kuta
tók nagy része alig, vagy csak ritkán jutott el Angliába, s éppen ezért csak
sietve használhatta az ottani könyvtárakat és levéltárakat, továbbá pedig az,
hogy a témával foglakozó tudósok nem használtak föl minden forrást,
amellyel élhettek volna egy (manapság népszerű kifejezéssel élve) megbíz
ható adatbank létrehozására. Jóllehet 1956 óta élek Angliában, én is csak
az elmúlt tizenöt évben kezdtem el komolyan kutatni a XVI—XVIII. szá
zadi angol—magyar kapcsolatok történetét, s ezen belül a per egrinációt.
Néhány szót ennek előzményeiről. Bár VIII. Henrik óta folyamatosan
mutatható ki angol érdeklődés a magyarországi (és ez ettől elválaszthatatlan
erdélyi) ügyek iránt, a XVI. század folyamán viszonylag kevés magyar for
dult meg Angliában. Ezek közül is többen diplomáciai megbízatással jártak
itt (Berzeviczy Márton, Zalánkeményi Kakas István); volt köztük egy-egy
vándor humanista is, mint Budai Parmenius István, akit egyenrangú szerző
ként és tudósként fogadtak Oxfordban, de számszerűen legtöbben mégis
magyar nemzetiségű, vagy Magyarországon foglyul ejtett „Hungarus" kol
duló rabok fordultak meg a szigetországban. (Jelenleg tizennégy, török rab
ságuk váltságdíjáért kéregető magyar 'Hungarus' látogató nevét ismerjük
XVI. századi angol okiratokból.1) Ami a protestáns teológusokat illeti, alig
hanem a Wittenbergben tanult Szikszai Lukács volt az első, aki 1562-ben
Angliában járt, és a pécsi illetőségű Johannes Vulpe nevű orvos, akik
ugyancsak a hatvanas években tanult Cambridge-ben.2 Őket követi Skaricza
Máté és két társa 1571 őszén, majd Újfalvi Imre és Váci Gergely 1595-ben.
Mintegy kilenc magyarországi, vagy erdélyi teológusról állíthatjuk bizto
san, hogy 1600 előtt Angliában járt; s a jövőbeni kutatás aligha módosítja
túlságosan mai ismereteinket.
A XVII. századnak viszont kiemelt helye van a magyar—angol kapcso
latok történetében. A kezdeti évtizedek első fecskéi után (ebből csak Szepsi
Csombor Márton útleírása, illetve Bánfihunyadi János aranyműves és alki
mista londoni megtelepedése emelkedik ki) egyszerre fellángol a magyarok
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érdeklődése Anglia iránt. Ezt számadatokkal is bizonyíthatjuk. Az Angliába
látogató magyarok száma (amelyben a teológusok és más tudós peregrinu
sok mellett a főúri látogatók és kísérőik is benne vannak) jelenlegi tudomá
sunk szerint így alakul: 1600—1640 között 66 (ebből 60 esik az 1623—40
közötti időszakra), 1640—1660 között 77, 1660-tól 1670-ig 45, és 1670-tól
1700-ig 47. Összesen tehát mintegy 235 magyarról és erdélyiről (főként
magyarról és egy-két szászról) tudjuk, illetve joggal föltételezzük, hogy a
század folyamán megfordult Angliában. A „megfordult" szó használata itt
szándékos, hiszen ami az angliai tanulást illeti, abban, hogy ki töltött
hosszabb időt Angliában, amelyet feltételezhetően tanulásra fordított, meg
lehetős ingadozást mutathatunk ki. Vannak kiugró évek, illetve időszakok:
az elsőnek 1631-et nevezném, ezt követi 1638, amikor Tolnai Dali János és
ligásai aláírják a nevezetes puritánus szándéknyilatkozatot (a magyar jelen
lét először ekkor kétszámjegyű Angliában), majd ilyen évek 1644—45,
1656—57, de leginkább 1662—63. 1663-ban nem öt vagy tíz, hanem hu
szonkét magyar lelkészjelölt és más látogató ittlétét lehet kimutatni, s ekkor
például a cambridge-i egyetem kollégiumai is nagyszámú magyar és erdélyi
látogatónak nyújtanak alkalmi segélyt.3 Ezután a magyarok száma vissza
esik és 1676—77-ben csak azért szökik föl ideiglenesen, mert Londonban
jár a volt gályarab lelkészek csoportja, hogy segélyt gyűjtsön a fogságból
kiszabadult, de még külföldön tartózkodó protestáns lelkésztársaknak. Fi
gyelemre méltó módon azonban, a Restauráció első évtizedeiben kialakul
Londonban egy állandó kis magyar kolónia, amelynek alapító tagja Jászbe
rényi P. Pál, a sikeres latintanár, akihez később csatlakoznak Mezőlaki Já
nos, Szilágyi-Sylvanus György, Tolnai Mihály, Bogdány Jakab és Frank
Ádám.4 Szerepükre, amelyet a kor angol kulturális életében játszottak, még
visszatérek.
Mi indította meg ezt a nagyszámú magyar peregrinációt Angliába?
Mindenekelőtt Anglia híre a magyar protestáns világban. Már az Erzsébet
korban úgy tartják számon az angol királyságot, mint az európai protestan
tizmus fontos erősségét, s ez a vélekedés csak izmosodik az óvatos, de a
protestantizmus mellett magát elkötelező I. Jakab idején. Szepsi Csombor
Márton már ezt írja az Europica Varietas angol fejezetének ajánlásaként:
„Az tiszta és keresztyén Anglia viselje mindenütt hírét, nevét, érdemlett böcsületit, tisztességét".5 Adva van tehát egy protestáns szempontból érdekes
és vonzó, de viszonylag nehezen megközelíthető ország (a magyarok nem
szeretnek hajókázni, peregrinus-irodalmunk tele van a tengeri út viszontag
ságainak leírásával, s az utazók panaszaival), amelynek népszerűsége még
két esemény hatására rohamosan megnő a helvét hitvallású magyarok sze
mében. Az egyik I. Jakab lányának, Erzsébetnek az esküvője Frigyes pfalzi
választóval, akit később cseh királlyá választanak. így jól kitapintható kap
csolatlánc jön létre Anglia, a Palatinátus és Csehország között, amelynek a
vége Kassára, illetve Bethlen Gábor Erdélyébe vezet. Másrészről a har-
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mincéves háború kitörése és az ezzel kapcsolatos németországi dúlás-pusztítás egyszerre északra tereli az addig főleg Heidelberget látogató magyar pe
regrinusokat. Ahogy azt Bakai Benedek írja haza 1626 márciusában Ox
fordból: „(Németország) nevezetes scholái csaknem latroknak barlangivá
lőttének, amelyekben minden fene vadság és erkölcstelen tekélletlenség
uralkodik".6 így a peregrinálni óhajtó magyar reformátusoknak elsősorban
Hollandia felé kell fordulniuk, s ezzel körülbelül egyidőben Anglia lesz a
németalföldi peregrináció kedvelt „szárnyvonala".
Az új magyar peregrinációs útvonal 1623—24-re alakul ki, s körülbe
lül így fest: az Odera melletti Frankfurt—Bréma—Franeker—Leiden vagy
Groningen (Oxford—Cambridge). Bár az első két, Oxfordot teológusként
látogató magyar, Corvinus Mihály már 1623 tavaszán, Csanaki Máté pedig
ugyanaz év nyarán itt van, a Bodley Könyvtár látogatókönyvének első ma
gyar névvel ellátott bejegyzése csak egy évvel későbbről (Kecskeméti Máté
tól) származik.7 Cambridge-ből pedig az első, név szerint azonosítható ma
gyar Dobrai Gácsi Bálint, aki 1624 elején kap segélyt a Christ's Collegetói.8 De arról, hogy 1623-tól kezdődően a magyar és erdélyi magyar refor
mátusok nem véletlenül, hanem „előre megfontolt szándékkal" zarándokol
tak át a szigetországba, rendelkezésünkre áll egy bizonyító szövegrészlet.
Ezt Ludovicus Crocius, a brémai akadémia tanára írta le Theologia Polemica (Bréma, 1632) című művének Keserűi Dajka Jánoshoz címzett előszavá
ban. Crocius előszavában fölsorolja mindazokat a (főleg erdélyi) magyaro
kat, akik korábban Brémában tanultak, majd pedig Bréma városát tranzit
városként, olyan állomáshelyként jellemzi, ahonnan azok „a hozzánk közel
levő igen virágzó belgiai akadémiákra, Groningába, Franekerbe és Leidenbe, s onnan pedig a britt egyetemekre. . . Oxfordba és Cambridge-be, a
jámborsággal, bölcsességgel és mindenféle erudícióval bővelkedő műhe
lyekbe (uberrimas pietatis, sapientiae atque omnigenae eruditionis officinas) utaznak".9
A XVII. század első felében Angliába peregrináló magyarok első nem
zedéke kétféle módon hasznosítja itteni tanulmányait. A Cambridge-ben
Praxis Pietatist fordító Medgyesi Pállal kezdetét veszi az angolból magyarí
tott (főleg kegyességi célzatú, de sokkal szélesebb hatású) fordításirodalom.
Ebben az évszázadban a legtöbb művet a latin és a német mellett angolból
fordítják magyarra (sőt, ha csak a református szerzőket vesszük figyelembe,
több az angolból, mint a németből fordított munka). Másrészről Keresztúri
Bíró Pál Angliában elsajátítja a nyelvtanításnak egy olyan „modern" fajtá
ját, amelyet aztán később több erdélyi tanítványa nem csupán Erdélyben,
hanem még Angliában is kamatoztat — úgy, hogy latint tanít az angolok
nak. A következő nemzedékre a Bisterfeld-tanítvány Tolnai Dali János szer
vező tevékenysége nyomja rá a bélyegét, ekkortól asszociálódik a puritaniz
mus (sőt, némelykor az independentizmus) vádja az Angliában járt és itt ve
szélyes eszméket fölszedett magyar lelkészjelöltekhez. S nem csupán azok-
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hoz, akik huzamosabb ideig itt tanultak. Persze, azt sem árt megfogalmaz
nunk, mit értünk „tanuláson". A XVII. század folyamán egyetlen királyi
magyarországi, vagy erdélyi magyar sem matrikulált a két angol egyete
men, és mindössze három magyar nevét ismerjük, aki az ötvenes évek kö
zepén Oxfordban magiszteri címet szerzett.10 Ugyanakkor a korábban idé
zett számok (amelyeknek tekintélyes része, mintegy 85 százaléka lelkészje
löltekből, illetve már képzett teológusokból áll, akik főleg Hollandián át
jutnak el Angliába) arra utalnak, sok magyar peregrinus az Europica Varietas szerzőjénél jóval hosszabb időt, hónapokat, ha nem éveket töltött
Angliában.
Mit csináltak, hol tanulhattak hát ezek a szívósabb magyarok? Elég
sokan megragadtak Londonban, ahol a XVII. században egyetem ugyan
még nem létezett, de főiskolai szinten azért voltak előadások (latinul és an
golul is) olyan helyeken, mint a Gresham College, ahol például Bánfihunyadi János is tanított. Az ismertebb lelkészek nevezetes napokon (pl. vá
sárnapokon) nyilvános prédikációkat (úgynevezett „előadásokat") tartottak,
amelyeknek költségeit a tehetősebb kereskedő polgárok fedezték. Akadt
olyan magyar is (Körmendi Péter), aki egy évre elment vidékre, Somersetbe, ahol egy angol faluban volt segédlelkész, így növelve angol nyelvtudá
sát és gyarapítva ismereteit. Skóciába csak kevesen jutottak el, eddigi isme
reteink szerint 5-6 magyarnál több nem fordult meg ott az egész évszázad
ban. Magyarok jelenlétéről Oxfordban és Cambridge-ben számos esetben
csak a kollégiumi számadáskönyvek adataiból, illetve emlékkönyvi bejegy
zésekből tudunk,11 ezek viszont arra mutatnak, hogy számos magyar pereg
rinus valami időt azért valamelyik egyetemi városban (esetleg mind a kettő
ben) eltöltött, itt könyvtárakban olvasgatott, és nyilvános előadásokat, illet
ve prédikációkat látogatott.
Az angliai magyar peregrináció felmérésében közvetett módon segítsé
günkre vannak a magyar teológusok holland egyetemen elhangzott, s utána
nyomtatásban kiadott disputációi is. Ha például a respondens értekezését
csupa Angliát járt magyar peregrinusnak, vagy egy-két angol személyiség
nek (is) ajánlja, az már eleve fölkelti gyanúnkat, hogy az illető a disputáció
előtt vagy után szintén követte az általa tisztelt férfiakat, s maga is áthajó
zott Angliába. Az is árulkodó jel, ha az Utrechtben, vagy Leidenben dispu
táló magyar feltűnően sok angol szerzőre hivatkozik dolgozatában. Előfor
dulhat persze, hogy közülük többet latinul olvasott, de már Illyefalvi Sz.
Miklós esetében, aki 1647-ben Voetiusnál disputált (arról, hogy a római
pápa fönnhatósága összeegyeztethető-e a reformált egyház kormányzatá
val),12 rengeteg angol szerző neve fordul elő, köztük olyan művek is, ame
lyek csak angolul olvashatók, mint például John Donne-nak, a költőnek egy
hitvitázó értekezése. Bár más tárgyi bizonyítékom nincs rá, fölöttébb meg
lepne, ha Illyefalviról kiderülne, hogy mégsem járt Angliában.
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Az emlékkönyvi bejegyzések között nemcsak olyanok akadnak, ame
lyeket Londonból, vagy Cambridge-ből keltezett a hazájától messzire sza
kadt bejegyző, hanem olyanok is, amelyekben csak utalás van egy tervezett
(de feltehetőleg meg is történt) angliai látogatásra. Szoboszlai N. Sámuel
Franekerben tanuló magyar teológus például 1670. május 31-én ezt írja be
neve után egy német ismerőse album amicorum-Ába: „S. S. Teológiáé C(ultor). de L. S. sucediosus, cum tono Deo in Angliám profecturus".13 A pe
regrinus-kutatás összetettségére és problémáira talán fényt vet az a tény,
hogy ez a bejegyzés nem egy Angliában, vagy Magyarországon, hanem egy
Prágában található albumban maradt fönn.
Az angliai Restauráció után, az 1660-as években némileg átalakul az
Angliába látogató magyarok vallási és foglalkozási összetétele. Katolikusok
most sem kelnek át a Csatornán (Angliában a római katolicizmus nem „be
vett" vallás), de a reformátusok mellett föltűnik egy-két unitárius (Szentiványi Markos Dániel, Ádám Rázmán Péter), s a hittételek magyarázói mellett
akadnak most már más tudósok és művészek is. Orvostanhallgatók és törté
nészek mellett teológusból nyelvtanárrá vált magyarok és erdélyiek bukkan
nak föl Londonban; nyomdászok jönnek át Hollandiából (köztük Misztótfalusi Kis Miklós) és az 1680-as évektől itt él Bogdány Jakab, Anna királynő
későbbi udvari festője is. Ebben az időben, úgy tűnik, kapósak Angliában a
magyar nyelvtanárok, akik persze nem magyart, hanem főleg latint (és más
tárgyakat, de latinul) tanítanak az angoloknak. A példát ehhez elsőnek Jász
berényi P. Pál szolgáltatta, aki hollandiai, majd angliai teológiai tanulmá
nyok után a londoni Charing Crosson nyitott jólmenő nyelviskolát és írt
egy sikeres latin nyelvkönyvet is, amelynek több kiadása jelent meg Lon
donban.14 Már az ő nyomdokain járt Száki Ferenc, Mezőlaki János, Tolnai
Mihály és a latin és görög klasszikusokat szerkesztő-fordító és népszerűsítő
Szilágyi-Sylvanus György. Száki kivételével mindannyiuknak második ha
zája lett Anglia, letelepedtek és halálukig működtek ebben az élelmes kül
földinek számos megélhetési lehetőséget biztosító országban.
1660 után egyébként jelentősen megnövekszik a magyar szerzők ang
liai kiadványainak a száma is. Ez részben a szerzők itteni letelepedésének a
következménye, részben pedig az idelátogató magyarok jobb kapcsolatai
nak, nagyobb vállalkozókedvének tudható be. Jászberényi első kiadványa
még egy ariánus-ellenes értekezés 1662-ben, ezt követik nyelvoktató publi
kációi 1663 és 1670 között; a török háborúkkal kapcsolatos kiadói konjunk
túrát használja ki Nadányi János, akinek eredetileg latin Florus Hungaricusa két kiadói variánsban lát napvilágot 1664-ben és a Zrínyi Miklós halálá
ra kiadott gyászlap 1665-ben. Ezt az erdélyi Adami János két latin nyelvű
verses műve követi 1670-ből (illetve 71-ből); a teológiai értekezések számát
Tarczali P. Pál és Gyöngyösi Pál művei (1672, 1673, illetve 1698) gyara
pítják, végül pedig fontos tételt jelentenek a magát következetesen „Pannonius"-nak nevező George Sylvanus (Szilágyi György) kiadványai 1671-
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tol.15 1660 és 1700 között magyar és erdélyi szerző 23 műve (könyve, röp
irata, vagy értekezése) lát napvilágot Angliában, összesen 38 kiadásban, eb
ből hat angolul (is), 8 kiadásban, a többi latinul, vagy latinul és görögül.
Mindezek közül sajátos módon csak kettő foglalkozott magyar történelem
mel vagy politikai fejleményekkel (bár számos ilyen könyv jelent meg, de
azokat született angol szerzők írták), kettő pedig az üldözött protestáns lel
készek (a volt gályarabok) sorsával, tehát a magyar szerzők műveinek túl
nyomó többsége pedagógiai, népszerűsítő célokat szolgált.
Ezt a rövid, de remélem, tartalmas áttekintést egy olyan dokumentum
mal szeretném zárni, amely ritka betekintést nyújt a régi magyar—angol
kapcsolatok hétköznapjaiba. Beregszászi Istvánnak 1677-ben Angliából Zü
richbe írt leveléről van szó, amelyet komájához, Rimaszombati Jánoshoz in
tézett. Ebben a levélben (amelynek teljes szövegét néhány éve már közzétet
tem16) Beregszászi beszámol arról, hogyan fogadták a volt gályarabokat
régi és új angol barátaik és ismerőseik. Peregrinusunk, aki először húsz év
vel korábban járt Angliában, ezt írja: „Ezeken kívül (találtam) Londinumban az nehany Magyarok gazdasszonyokat Parsons Mariát kinél Köleseri
uramis két esztendeig lakot(t), és ő Kegyelme után magamis laktam. Ez
drágalátos jó asszony mind férjével edgyüt sok jó akarattal vagyon hoz
zánk. Minden czötörtökön hol hárman, hol négyen és öttön is nalla va
gyunk ebéden. Magyarul Deákul és Anglusul beszél velünk. Felette sok
réghi magyarok felöl tudakozik tüllünk".17 Ezután kis névsor következik,
ki mindenkiről érdeklődött a derék Mrs. Parsons; kíváncsiságának köszön
hetően angliai peregrinus-listánk újabb nevekkel gyarapodik. A volt gálya
rab pedig, gondolom, elérzékenyült: íme, a távoli Angliában is akad valaki,
aki számontart bennünket, magyarokat.
Jegyzetek
1 Vö. Erdélyiek és angolok (Bp., 1991) című könyvem 77. lapjának 6. jegyzetével
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3 Gömöri György: Angol—magyar kapcsolatok a XVI—XVII. században. Bp., 1989. 86.
4U.o. 125, 131.
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7 Liber Admissorum in Bibliotheca Bodleiana, 1611—1692, 164.
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HAUSNER GÁBOR (Budapest)

Zrínyi Ádám leuveni peregrinációja

Zrínyi Miklósnak Löbl Mária Zsófiától 1662. november 24-én szüle
tett fia, aki a keresztségben az Ádám József Zsigmond nevet kapta, nem
tartozik a magyar történelem legismertebb szereplői közé.1 Igaz, még 30
éves sem volt, amikor ígéretes pályáját derékba törte a szalánkeméni csata,
amelyben halálát lelte. Ennek ellenére Zrínyi Ádám a XVII. század végi
magyar közéletnek jelentősebb alakja volt, mint azt sokáig tudni véltük.
Életét mindvégig uralkodói kegy és figyelem kísérte, s néhány legenda is
szövődött köréje. Már három évesen királyi főlovászmesterré nevezték ki, s
később a horvát báni tisztségen kívül apja szinte valamennyi címét megkap
ta: királyi kamarás és főlovászmester, Zala megye főispánja, muraközi és
örökös légrádi kapitány, császári alezredes (némely források szerint ezre
des). Neve előfordul a korabeli levelezésekben, opiniókban, históriákban;
még irodalmi műveket is ajánlottak neki.2
E mind jobban feltáruló pályának van egy fontos szakasza, amely a
műveltség megszerzésével, a gondosan irányított tanulmányokkal telt el. Az
erre vonatkozó források java részét a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyv
tár (Nacionalna i Sveucilisna Bibliotéka) Bibliotheca Zriniana-gyűjteménye
őrzi. Közülük is elsősorban Zrínyi Ádám leuveni akadémiajárásának doku
mentumai érdemelnek figyelmet. Előadásomban ezek ismertetésére vállal
kozom.
Zrínyi Ádám tanulmányainak kezdetéről nem maradtak fenn adatok.
Zrínyi Miklós néhány nappal fia második születésnapja előtt elhunyván, a
kiskorú árva neveltetése az özvegyre és a végrendeletben megjelölt gyá
mokra hárult. Ebben a vezető szerepet eleinte Löbl Mária Zsófia és Zrínyi
Péter játszhatta. Mivel a gyámnak jelölt Zrínyi Péter saját fia tanítását Fors
tall Márk Ágoston-rendi szerzetesre bízta, feltehető, hogy az elemi ismere
teket Zrínyi Ádám is Forstall páter keze alatt szerezte. (Csak közbevetőleg
jegyzem meg, hogy Forstall 1669-ben elkísérte tanítványát, Zrínyi Jánost
nyugat-európai peregrinációjára. Útjuk során eljutottak Leuvenbe is.3)
1670—71-et, a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolását, Zrí
nyi Péterek elfogatását majd lefejezését követően az árva és még kiskorú
Zrínyi-fiúk tanulmányainak az irányítását közvetve maga az uralkodó vette
át. Zrínyi János és Ádám iskoláit éppúgy az uralkodó jóváhagyásával, az
uralkodóház érdekei szerint választották meg, mint majd később II. Rákóczi
Ferencet. Az összeesküvő Zrínyi Péter fiát előbb Spanyolországban akarták
eldugni, de végül a prágai egyetemre küldték, s az ottani jezsuiták gondjai
ra bízták. Zrínyi Ádámnak pedig — aki anyja révén az osztrák arisztokrá-
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ciának is tagja volt — Bécsben jelöltek ki iskolát. 1674-ben már a bécsi je
zsuita kollégium növendéke.4 A poétikai osztályok elvégzése után, 1676ban iratkozott be ugyanitt az egyetem filozófiai fakultására. A 3 éves filozó
fiai tanulmányok — az Arisztotelészre épülő logika, fizika, metafizika —
elvégzése után, 1679 márciusára vitára bocsátott és nyomtatásban is megje
lentetett 45 jogi tézist, Disputatio Juridica címen, amelyből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy már Bécsben is hallgatott jogot. Az I. Lipót védnöksége
alatt lezajlott nyilvános disputáció Zrínyi Ádám utolsó szereplése volt a
bécsi egyetemen.5 Ez év nyarán, tanulmányait befejezve hazatért Csáktor
nyára.
Leuveni peregrinációját tehát 1674 és 1679 között hosszas és alapos
stúdiumok előzték meg. A tutorrá kinevezett Batthyány Kristóf 1679
augusztusában szinte szemére is hányta Zrínyi Ádámnak, „hogy nemrégen
jött ki az oskolából", amire ő önérzetes hangon azt válaszolta: „Kegyel
medtől azért kedves bátyám uram, hogy annyira levelében kárpáljon és os
kolámat szememre hányja — kiben kegyelmes uram őfelsége és hazám szol
galatjára tanultam — nem érdemlettem és föl sem veszem kegyelmedtől."6
E levélváltás idején már jogi tanulmányai folytatására készült. 1679 jú
liusában írásban kért engedélyt I. Lipóttól, hogy Leuvenbe, az ottani egye
temre mehessen. Az engedély megadására csak az udvari kamara többszöri
közbenjárására került sor 1680 januárjában.7 Zrínyi Ádám csak ezt köve
tően, 1680 elején indult el a magyarországi peregrináció történetében szo
katlannak tekinthető útjára.
Leuveni tanulmányairól a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár Bibliotheca Zriniana-gyűjteményében, az R 3492-es jelzet alatt fennmaradt egy
rendkívül érdekes forrás: sajátkezűi eg írott naplója, amely utólag, már a
könyvtárban a Manuscriptum ex jure civili címet kapta. A pergamenkötéses,
latin nyelven vezetett napló 372 oldalából 213-at írt tele Zrínyi Ádám, a
többi lap üres. A kézirat ottani egyetemi élete szinte minden mozzanatáról
beszámol. Eszerint 1680 elején előbb Brüsszelbe érkezett, ahonnan március
első napjaiban ment át Leuvenbe. Április 13-án iratkozott be az egyetem
anyakönyvébe: „Illustrissimus dominus Comes Adamus a Zrinio etc. maiorennis (rectoratus quantus Philippi von Baringhen)."8 Leuvenben előbb
Loyens professzornál szállt meg, később Liser, szintén jogi professzor,
származása szerint treviri német ajánlott fel lakást neki. Az előbbit még
brüsszeli tartózkodása alatt a pápai internuncius közvetítésével Stapleton
professzor választotta számára. Ez a Thomas Stapleton, aki 1655-ben lett a
polgári jog professzora és többször viselt rektorságot is, ír származású
volt.9 Valószínűleg vele talált kapcsolatot annak idején, 1669-ben a szintén
ír Forstall, s így került előbb Zrínyi János, utóbb Zrínyi Ádám a távoli
Leuvenbe. Az 1425—26-ban alapított leuveni egyetem ugyanis nem tarto
zott a magyarok által gyakran látogatott felsőfokú oktatási intézmények so
rába. Az egyetem anyakönyvei — igaz, nem teljesek — Zrínyi Jánoson és
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Ádámon kívül mindössze egyetlen magyarországi tanulót tartanak nyilván a
XVII. századból, s az ezt megelőző, illetve követő századokból sem sokkal
többet.10 A reformációtól nem érintett iskola a katolikus egyetemet látogat
ni kívánóknak távol esett, a Németalföld protestáns szellemi központjait já
rók pedig elkerülték a humanizmusnak és a katolikus belső reformációnak
sok neves tudóst adó intézményt. (Ez utóbbiak közül elég, ha csak a ma
gyarországi kapcsolatairól, tevékenységéről ismert Ellebodiusra, illetve
Cornelius Janseniusra utalok.)
A Zrínyi Ádám által látogatott leuveni egyetemen a janzenizmusnak az
egész század folyamán voltak bizonyos pozíciói, annak ellenére, hogy az a
jezsuiták tilalmába ütközött. S a század végén voltak bizonyos pozíciói a
szintén üldözött descartesi- és kopernikuszi gondolatoknak is. A XVII. szá
zadi leuveni egyetemnek azonban talán éppen az a jogi fakultása virágzott
leginkább, amelyet Zrínyi Ádám is látogatott. Ezt a belga jogot rendszerbe
foglaló Franciscus van der Zype munkássága fémjelzi, akinek összes mű
veit, köztük a Notitia juris Belgicit Zrínyi Ádám is megvásárolta.11
Zrínyi Ádám Leuvenben szorgalmasan látogatta az egyetemi előadáso
kat, kétszer vett részt — saját beszámolója szerint — az úgynevezett szom
bati vitákon, disputációkon, valamint kétszer a baccalaureusok kollégiumá
nak vitájában. Maga is megszerezte ezt a címet. Leuveni füzetében az
utolsó feljegyzés 1681. január 16-i, arról a disputációról, melyet a mehelni
Johann Henrik Huens védett meg. Azonban még áprilisban is ott tartózko
dott katonai erődítéstani kéziratának egyik bejegyzése szerint. E kétkötetes,
sajátkezű rajzait és francia nyelvű jegyzeteit tartalmazó kézirat tanúsága
alapján erődítéstannal is foglalkozott Leuvenben.12
Peregrinációja egy teljes évig tartott. Hazatérésére 1681 áprilisa után
azt követően került sor, hogy hírül vette: I. Lipót még 1680. december
28-án nagykorúvá nyilvánította.13 Hazatértét követően szinte azonnal el
nyelte őt a katonai pálya, táborok és csaták, a visszafoglaló háború forgata
ga. Ezért nem is lehet megmondani, hogy mennyire hasznosíthatta jogi kép
zettségét. Mindenesetre jogi könyveket később, már itthon is megvásárolt.
Zrínyi Ádám leuveni per egrinációja ismeretében úgy tűnik, hogy an
nak a francia nyelvi és francia műveltségi orientációnak, amely majd II. Rá
kóczi Ferenc olvasmányait jellemzi, az előzményei már Zrínyi Ádámnál is
megvannak. (Nemcsak francia nyelvű kézirataira, de az általa szerzett és a
Zrínyi-könyvtárba beolvasztott könyvekre is gondolok.14) Fölmerül az a
kérdés, hogy vajon Rákóczi janzenizmusának gyökerei nem ide, családi
előzményekre nyúlnak-e vissza? E kérdés megválaszolására csak a teljes
napló részletes feldolgozása után lehet vállalkozni. Ez a munka már csak
azért is megérné a fáradságot, mert e napló nem pusztán Zrínyi Ádám mű
veltségének, egyetemlátogatásának elsőrangú dokumentuma, de a leuveni
egyetem XVII. század végi történetének, hétköznapjainak is.
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HOLL BÉLA (Budapest)

„Budosso zarándok"

A keresztény ó- és középkor latin egyházi irodalmának neves bencés
kutatója, Jean Leclercq a szavak, fogalmak jelentéstartalmának változásait
vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a szó talán a legmaradandóbb
az emberi változások között. Jelentése a civilizáció egymást felváltó formái
szerint alakulhat. Elvesztheti eredeti tartalmát, újjal gazdagodhat. De ritkán
tűnik el. A szavak története tehát híven tükrözi az elmúlt korok valóságát.1
A címben idézett budosso zarándok jelzős kifejezés mindkét tagja nyel
vünk ezeréves szókincséhez tartozik. A zarándok egykorú a magyar keresz
ténységgel, valószínűleg a délszláv eredetű jövevényszavak készletébe tarto
zik.2 Latin megfelelője a peregrinus, jelentése a hazájától, házától, rokonai
tól és barátaitól távol lévő, bizonytalanságban és szegénységben élő, ide
genben ide-oda vándorló ember. Alapszava a peregre határozószó, jelenté
se: messze, távol, földeken túl; rendszerint összetételben (peregre abire,
messzire menni) használatos, és a fordításokban szorosan összefügg a za
rándok fogalmával.
E latin kifejezések a kereszténységben igen korán sajátos jelentést kap
tak. A világ örömeiről az Istenért való lemondást, az önként vállalt számki
vetést, a pusztába, a magányba való elvonulást jelölték.3 A szerzetesség
kezdetének atyja, Szent Jeromos 385 után Betlehem közelében alapított több
kolostort. Itt többek között a Szentírás ősszövegeinek revízióját és a latin
fordítás egységesítését végezte el. Nagyrészt az ő munkájának eredménye a
latin Vulgata-fordítás. Ennek próbaként megvizsgált újszövetségi részeiben,
az evangéliumokban és az apostoli levelekben a peregre és a peregrinatio
tizenhat esetben, három hasonló jelentésű görög szó fordításaként fordul
elő. Ez azt sejteti, hogy a fordító a peregrinatio szó alkalmazásával egysé
gesítésre, egyben az ősi szerzetesség eszmei tartalmának kifejezésére töre
kedett.4
Az ókeresztény szerzetesek, a pusztába vonuló remeték aszkétikus ma
gatartása ugyanis a peregrinatio volt. A mintakép és példa pedig Ábrahám,
aki Isten parancsára elhagyta lakóhelyét, a kaldeusok Ur nevű városát, és
vállalta a bizonytalanságot, hogy eljusson az ígéret földjére (1 Mózes 12,
1). Ez az eszmény a Szent Benedek által kezdeményezett nyugati szerzetes
ség kereteibe illesztve a 10—11. század folyamán újabb tartalmat nyert: pe
regrinatio, zarándoklat a kereszténység szent helyeire, Ábrahám példája
nyomán legelőbb is Jeruzsálembe. A szerzetesek kolostortól és társaktól tá
vol, lemondva minden biztonságról, a szegénységet, a nélkülözést és a ve
szedelmeket vállalták Krisztusért.5
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A peregrinatio magyar vonatkozásban először a l l . században ezzel a
tartalommal, Ábrahám példáját idézve jelenik meg. Ennek egyik legfonto
sabb szövegemléke az európai legenda-irodalomban Szent Gellért kisebbik
legendája. Gellért püspök még mielőtt a magyarok megtérítésére vállalko
zott, keletre indult, hogy meglátogassa Krisztus szenvedésének, keresztha
lálának színhelyét. Vállalkozásának indítéka a tökéletes, szent életre való
törekvés. Ezért hagyta el mindenét, hogy Krisztusban a fáradságos zarán
doklás által gazdaggá legyen, miként Ábrahám is gazdag és sok nép atyja
lett (Egressus. . . de cognatione sua tendebat factus est. . . et ipse in
Abrahae semine, id est in Christo datam benedictionem peregrinationis. . .
possideret). A 12. században keletkezett kisebbik Gellért-legenda a
középkorban a breviárium olvasmányai közé tartozott. Az idézett bibliai
párhuzam Szent Gellért ünnepi zsolozsmájának Magnificat-antifonájában is
megismétlődik: „Amint Ábrahámot kivezette Isten a káldeai Úrból. . . úgy
hívta Szent Gellértet, hogy a mi földünkön zarándok és jövevény legyen"
(. . .ut in hac terra nostra peregrinus esset et advena).6 Az officiumot
éneklő papság és szerzetesség számára ez az Ábrahám példájára kialakított
peregrinatio-fogalom ismert volt, és a prédikációs tanításnak is részévé lett.
így az Erdy-kódex névtelen karthauzija még Szent István király erényei
közé is besorolhatta: „Bodogsagus szent István királ. . . gyoropdik vala. . .
jo erkölcsben, jamborsagban. . . lelkét éltetvén ajotatos imacsagokkal. . .
és zarándok yarassál".7
A Szentföldre irányuló peregrinatio magyar földön egyébként is gaz
dag középkori hagyománnyal rendelkezett. Szent István óta Európa zarán
dokai az ország területén, a régi római hadiutakon vonultak keletre. A nép
gyakran és nagy tömegben is láthatott püspököket, fejedelmeket, lovagokat
zarándokruhában, tarisznyával, bottal és süveggel átvonulni az országon, és
hozzájuk az okleveles, krónikás adatok tanúsága szerint magyarok is csatla
koztak. Nem véletlen, hogy a középkor végén irodalmunknak első útleírása,
a ferences Pécsváradi Gábor 1519 táján Bécsben kinyomtatott Jeruzsálemi
utazása, az előszóban a földi Jeruzsálem megszentelt helyeire való fáradsá
gos, veszedelmekkel teljes utazást Ábrahám példájához hasonlítja.8
A latin peregre, peregrinatio magyar megfelelői a glosszákban, a szó
tárakban és a bibliafordításokban figyelhetők meg.
A címben idézett jelzős összetétel a szepeshelyi káptalan egy Velencé
ben 1478-ban nyomtatott latin bibliájának lapszéli glosszái, a Nagyvátyi
Glosszák között található.9 A budosso zarándok kifejezés Mózes első köny
véből a 33. fejezet 4. versében Jákob szavait fordítja. Ez a Vulgata szerint
így hangzik: Apud Laban peregrinatus sum; Káldi György fordításában:
Lábánnál zarándokul laktam. Értelme, hogy az Ézsau haragjától félő Jákob
elvándorol hazulról és hosszú időn át rokonánál, Lábánnál lakik.
A régi szótárak közül Ambrosius Calepinus tíznyelvű Dictionariuma.
(Lyon 1585) különféle formában a következő értelmezéseket közli: bujdosó
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zarándok, jövevény bujdosó, bujdosás, idegen helyek járás; a peregre jelen
tésében: idegen földön, messze. Szenei Molnár Albert Dictionarium Latino
Ungaricumában (Nürnberg 1604) névszói formában: idegen földön járó, za
rándok, bujdosó, idegen, jövevény; a peregre jelentésében: idegen földön,
messze.
A Nagyvátyi Glosszák bejegyzése adta az indítást, hogy a budosso za
rándok jelzős összetétel előfordulásait a latin peregrinatio és származéksza
vainak fordításában keressük. A bibliai konkordanciák a Vulgatában a
grammatikai alapformákat négy szó köré csoportosítják.10 Ezek alapján 112
szövegrészben az alap és ragozott szavak számszerűen így oszlanak meg:
peregre
peregrinatio
peregrinari
peregrinus

Ószövetség
3
16
33
43
95
+

Ujíszövetség
6
1
4
6
17 = n :

Három fordítás magyar megfelelőit figyeltük: a régisége miatt az 1410
táján keletkezett Müncheni-kódexben a négy evangéliumot, továbbá a legré
gibb teljes nyomtatott protestáns és katolikus bibliát, Károlyi Gáspárét (Vi
zsoly 1590) és Káldi Györgyét (Bécs 1626).
Általános megfigyelés, hogy a Müncheni-kódexben a peregrinus, pe
regre profectus alakok fordítása mindig zarándok, zarándoklani eredeti, zarándokla. A Károlyi-fordításban viszont soha nem szerepel a zarándok, za
rándokság; helyette a jövevény, idegen, lakik található. Káldi is használja
ezeket a kifejezéseket, az idézhető helyek felénél azonban a zarándokság,
zarándok szavak és azok különféle ragozott alakjai találhatók. Ennek oka,
hogy zarándok szavunk a Szentírásban is archaikus, hagyományos kifejezés
volt, amelyet már a régi egyház is ősi örökségként használt, később pedig a
búcsújárás jelentése is hozzátapadt.
A peregrinus leggyakrabban előforduló szinonim jelentései a bibliai
könyvekben: jövevény, vendég, idegenben lakó, hazájától távol, idegenek
között élő. A teljes felsorolást mellőzve, csupán néhány tipikus példát em
líthetünk. Mózes első könyvében a választott nép ősatyjának, Ábrahámnak
és ivadékainak, Izsáknak, Jákobnak a vándorlás jutalmaként megígért és el
nyert föld:
1 Mózes 17, 8:
Vulgata: terram peregrinationis;
Károlyi: a földet melyen jövevény voltál;
Káldi: a te szarándokságodnak földét.
Mózes több könyvében a zsidóság között lakó idegenek, peregrinusok
életére vonatkozó törvényekhez, előírásokhoz kapcsolódik:
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2 Mózes 23, 9:
Vulgata: Peregrino molestus non eris. . . quia ipsi peregrini fuisti;
Károlyi: A jövevény embert meg ne keserítsed. . . mivel hogy ti \sjövevények voltatok;
Káldi: A jövevénynek hántására ne légy. . . mert ti is jövevények volta
tok Egyptus földén.
A fordítás olykor magában foglalja a hazátlan jelentéstartalmú peregrinatióndk egyik mellékértelmét, az egyik helyről a másikra való vándorlást,
jövés-menést. A Bírák könyvének egy névtelen vándor levitája így keres
magának helyet, ahol papként működhet:
Bírák 17, 8:
Vulgata: Peregrinari voluit ubicumque sibi commodum reperisset;
Károlyi: Hogy széjjeljárna BZ holott magának alkolmas helyet találna;
Káldi: Széjjel akara járni, ahol magának alkalmatosságot találna.
A helykeresés motívumát emeli ki Károlyi a Rut könyvének elején, az
éhínség elől kivándorló család történetében:
Rut 1, 1:
Vulgata: Abiitque homo de Bethlehem Iuda, ut peregrinaretur in
regioné Moabite cum uxore sua ac duobus filiis;
Károlyi: És elmén egy férfiú Iudah városából Bethlenemből, hogy
járna kelne az Moab földén, mind feleségével és két fiával
egyetemben;
Káldi: . . . hogy Moab tartományában jövevényül laknék.
Más esetben a fordításban a kifejezés értelmét körülírás magyarázza;
így például amikor Júdás Makkabeus egyik vezére Ázsiából toborzott lovas
ságot, zsoldos sereget:
2 Makkabeusok 10, 24:
Vulgata: Convocato exercitu peregrinae multitudinis et congregate
equitatu Asiano;
Károlyi: Nagy sok fogadott vitézeket és Asianak sok lovagit öszve
gyűjtvén;
Káldi: Egybe-híván az idegen sokaságnak seregét és egybe-gyűjtvén az
Asiai lovagot.
A szövegek között egyetlen esetben a peregre veszedelem, üldöztetés
előli bujkálást jelent. A Makkabeusok történetében a legyőzött és a hegyek
közé menekült Antiochus Epiphanes király meggyilkolásáról ez olvasható:
2 Makkabeusok 9, 28:
Vulgata: Peregre in montibus miserabili obitu vita functus est;
Károlyi: Hazája kívül budostában a hegyek között nyomorult féle
halállal végezé életét;
Káldi: Hazája kívül a hegyek között nyomorult halállal múlék ki az
életből.
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Ez utóbbi példában a peregre vonzotta a hazája kívül budostában for
dítást, ami ebben az esetben nyilván nem a latin peregrinatióval összefüggő
jelentést hordozza.
A bujdos, bujdosó ritkán — Károlyinál tizenkétszer, Káldinál négyszer
fordul elő. Bizonyára ezek a szavak a „hazájából messzire megy, ide-oda
vándorol" jelentéssel a 16—17. században már régiesnek számítottak, és in
kább a Biblia stílusához, szóhasználatához tartoztak. Megvan a fordítások
ban a mózesi törvények, előírások szövegében a választott nép között élő
idegenekre vonatkoztatva.
3 Mózes 17, 8:
Vulgata: De advenis qui peregrinantur apud vos;
Károlyi: Az ő közöttek budosó jövevény közzül;
Káldi: És a jövevény, ki köztetek lakik.
Izaiás (23, 7) és Jeremiás (44, 15) egy-egy, a számkivetésre utaló ver
sében a peregrinari fordítása Károlyinál és Káldinál majdnem azonos:
Izaiás 23, 7:
Vulgata: Ducent earn pedes sui longe ad peregrinandum;
Károlyi: De az ő lábai viszik őket messze földre budosni;
Káldi: Messze viszik őket a lábai bujdosásra.
Az apostoli levelekben a keresztény életet mondják peregrinatiónak,
földi zarándoklatnak, és ez a szemlélet irányadó normaként határozza meg
az ember erkölcsi magatartását. Ilyen értelemben szólítja meg Péter apostol
első levelének címzettjeit:
1 Péter 2, 11:
Vulgata: Carissimi obsecro vos tamquam advenas et peregrinos;
Károlyi: Szerelmesim kérlek titeket, hogy mint jövevények és
bujdosók e földön;
Káldi: Szerelmesim, kérlek titeket mint jövevényeket és zarándokokat.
A bemutatott példákból kitűnik, hogy a Vulgatában a peregrinatio és
származékai a hazájától, otthonától távol élő, ugyanakkor helyét változtató
embert jelentik. Ezt tükrözik a magyar fordításokban a különféle szinoni
mák, így a bujdosó is. A budosso zarándok igenévi jelzős összetételben
voltaképpen magyarázza, értelmezi a jövevény jelentésű zarándok szót. A
bujdosó jelentése tehát a Bibliában önmagában is zarándok, jövevény, és a
16—17. század fordulóján a nyelvi emlékekben a középkori tartalmát, a vi
lágtól elvonuló aszkétikus magatartás jelentését még megőrizte.
Csak ezzel a régies jelentéssel érthető az 1630-as években keletkezett,
erdélyi kéziratokból ismert Az vízözöni ének kezdősora: „Jaj szegény Noé
nak bujdosó bárkája, Mint vettetett környül haboktul ládája".11 De a bibliai
nyelv érzés- és eszmevilága tükröződik Balassi Bálint lengyel földön szer
zett istenes énekének elején: „Adj már csendességet, lelki békességet,
mennybéli Úr! Bujdosó elmémet ódd butul szűvemet. . .". Vagy a „Kegyel
mes Isten, kinek kezében életemet adtam" kezdetű versének címében: Kö-
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nyörög Istennek, hogy bujdosásában viselle kegyelmesen gondját, amelyet
1591-ben „Az tenger partján Oceanum mellett" írt. Balassinak egy névtelen
kortársa 1599-ben egy másik tenger mellett, „Az nagy tenger partján jó
olasz országban" keltezte verses imádságát Cantio viatica címmel, amely
ben a középkor peregrinatio-szemléletét foglalta össze és idézte Ábrahám
példáját is:
Szarándokságimnak te vagy kalauza
Sok bujdosásimnak tündöklő csillaga,
Az Atya Istennek ártatlan szent fia,
Tekincs reám mennyből Ábrahámnak ura. 12
A peregrinatio jelentésű bujdosó szavunk a 17—18. században a kül
földi egyetemet, akadémiákat látogató, többnyire protestáns peregrináló diá
kok használatában újabb jelentésbeli változáson ment át. Erről a korszakról
már sok szövegemlék tájékoztat. Nyelvi szótárainkban a bujkál, kószál, te
kereg, elmenekül, kóborol jelentésű címszavak között azonban még mindig
viszonylag ritka a vándorlás, utazás jelentéskör. Az első — deáki tudomá
nyokért távoli országokban szerte vándorló egyetemjáróra vonatkozó adatot
a kolozsvári városi törvénykezési jegyzőkönyv egy bejegyzése tartalmazza,
amely 1601-ben a peregrinatio jelentésű bujdosás pontos meghatározását
adja: Ianos deák mind zellel büdösek deaksagh tanulny.13 A további példá
kat a szegedi /4í/öítár-sorozatból, főként Herepei János XVII. századi har
madik tanulmánykötetéből és a XVIII. század első feléből kiadott Peregrinuslevelekbő\ idézhetjük.14 Itt bőven találunk adatot peregrinus diákoknak
„külországban történt bujdosásá"-ról, „idegen országokban bujdosó diá
kokéról, akik sűrűn változtatták helyüket, „amit — Herepei megállapítása
szerint — azért gyakoroltak, hogy odahaza minél több jeles professor láto
gatási bizonyítványát mutathassák be, ezzel is bizonyítva sokoldalú képzett
ségüket".15
Egy-egy Hollandiába, Belgiumba vagy Londonba tett „terhes bujdo
sás" résztvevőjének leveléből olvashatjuk, miként igyekezett a „cliens" pat
rónusának beszámolni tanulmányairól, kellemes vagy szomorú élményeiről,
olykor szorgalmával is dicsekedve, máskor meg ajándékokat, kávét, teát,
miegymást küldve haza. A nyomasztó, „sajnálnivaló" sorsukban legtöbb
ször az idő előtt elfogyott, elköltött pénz, amelynek pótlásáért még a tudós
latin nyelvet is érdemes fitogtatni. Ajtai András, Teleki Sándor „alázatos
szegény bujdosó szolgája" írta „érdeme felett való" patrónusának és bizo
dalmas fautorának 1715. január 6-án Leidenből: „. . . igen kevés költséggel
jővén el, és fogván ezen stúdiumhoz, hogy arról kénszerítetem gondolkod
ni, hogy bujdosásom idejét kurtítanom kell. . . ha tsak ezen költség iránt
consolatiom nem érkezik hamarjában. . .". 17
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HELTAI JÁNOS (Budapest)

A heidelbergi egyetemjárás
1595-1621

A heidelbergi egyetemjárás csupán kis részlete annak a nagyívű vonu
latnak, amelyet a konferencia nyitó előadásában Tónk Sándor tárt elénk.
Ugyanakkor világossá vált az is, mind az ő előadásából, mind Szabó Mik
lós korábbi idevágó tanulmányából, hogy Erdély, és hozzátehetjük, Ma
gyarország számára is kitüntetett fontosságú a heidelbergi preregrináció
időszaka.1 E témáról elsősorban a részletek árnyalásával lehetne újat mon
dani, ugyanakkor a konferencia tárgya megkívánná, hogy összefoglaló ké
pet is nyújtsunk róla. E kettős követelménynek úgy próbálunk megfelelni,
hogy egy rész tüzetesebb tárgyalásán keresztül igyekszünk summázni mind
azt, amit ma erről a kérdésről tudunk. A heidelbergi egyetemjárás rövid pe
riódusa önmagán belül is további kisebb periódusokra bontható. E szem
pont alapján kívánjuk mai elemzésünkben láthatóvá tenni a részleteket is.
Előadásunk második felében pedig néhány általánosítható tanulságot kísérlünk meg leszűrni a heidelbergi peregrináció történetéből és számbavett
eredményeiből.2
A XVI. század utolsó évtizedében tevődött át a helvét hitvallású ma
gyar diákok peregrinációjának fő iránya Wittenberg helyett Heidelbergbe.
A korábbi szórványos beiratkozások után 1596-ban nőtt meg ugrásszerűen a
jelentkezők száma.3 Ez az időpont nagyjából egybeesik a wittenbergi egye
tem konfesszionális megmerevedésével és azzal, hogy 1592-ben kitiltották
innen a helvét hitvallású magyarországiakat. Hogy miért éppen Heidelberg
vált új központtá, azzal magyarázhatjuk, hogy ekkorra már határozottan ki
bontakozott a pflazi választófejedelemségnek az a törekvése, hogy Németor
szágban átvegye a reformáció mozgalmának vezető szerepét. Ezek az össze
függések határozták meg a vizsgált periódus kezdő évszámát. Az 1621. évi
záró évszám, Heidelberg feldúlásának időpontja önmagától adódott.
A beiratkozások számának hullámzása alapján három belső időszakot
különböztethetünk meg e harmadfél évtizedben. 1595-ben egy kivétellel
még csak erdélyi szász diákok keresték fel a pfalzi egyetemet, a következő
évtől kezdve aztán egyre többen jöttek magyar ajkúak is, egészen 1602-ig
évente hatan-heten. Ezután 1607 végéig csak elvétve találunk magyar nevet
az anyakönyvben. Ez nyilván a tizenöt éves háború és a Bocskai-szabadság
harc eseményeivel függ össze. Az 1607-ig tartó első szakaszban összesen
47 magyarországi és erdélyi diák járt Heidelbergben.
A háború után újraéledő országból 1608-ban érkeztek először ismét na
gyobb számban peregrinusok. Az 1613-ig terjedő hat évben összesen negy
venen. Évente tehát megint csak hatan-heten.
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1614-ben kezdődött a peregrináció harmadik szakasza. Ebben az esz
tendőben tizenhatan iratkoztak be. 1621 január végéig pedig még hetvenen.
Az évi átlag tehát — tekintetbe véve, hogy 1621 már csak egyetlen hónapot
jelent — mintegy 12. Duplája az előző időszaknak!
A Németországba igyekvő diákok — erről is esett már szó a korábbi
előadásokban — nem egyetlen egyetemet kerestek fel útjuk során, hanem
jórészük, igaz rendszerint csak rövid időre, több helyen is beiratkozott. A
heidelbergiánusok közül 1607-ig tizenhármán Wittenbergben is megfordul
tak. Négyen Görlitzben, ketten Genfben, egy diák Herbornban is járt, Filiczky János hosszabb európai körutat tett. 1608 és 1613 között még nőtt is
a Wittenbergbe látogatók száma, a Pfalzba indulók közel fele, huszonkét
diák kereste fel ezekben az években az itteni egyetemet is. A változást jelzi
viszont, hogy új helyszínként bukkant fel Marburg, ahol kilencen tanultak.
1614 aztán radikális fordulatot hozott ebben a tekintetben is. Az év
elején ketten még beiratkoztak Wittenbergben, utána azonban 1620 végéig
senki! Kiegészítő úticéllá pedig kizárólagosan Marburg vált 13 beiratkozóval.
Nem 1592-ben, a kálvinistáknak az egyetemről való kitiltásával zárult
le véglegesen a hagyományos wittenbergi peregrináció, hanem csak 1614ben. Ettől kezdve rendszeresen csak evangélikus magyarországiak jártak
ide, reformátusok többé nem.
A hármas periodizáció az eddigiek alapján tovább finomítható: 1614-ig
tart a két kisebb periódusra tagolható első szakasz. 1614-gyel kezdődik a
második. Erősíti a felosztás helyességét, ha megvizsgáljuk, milyen társadal
mi erők támogatták a Heidelbergbe igyekvőket. Közismert tény, hogy a vá
rosi és mezővárosi polgárság, a kelet-magyarországi főúri családok, vala
mint Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem hozták a legkomolyabb áldozatokat.
Most lehetőségünk nyílik arra, hogy megkeressük ezen erőkön belül a leg
fontosabb csoportokat, és egymáshoz viszonyítva is mérlegeljük súlyukat.
A polgárság köréből néhány, egymás között rokoni szálakkal is össze
kapcsolt nagyszombati és kassai család emelkedik ki.4 Elsősorban a nagy
szombati Asztalos András és három veje, valamint a Nagyszombatban és
Kassán is érdekeltségeket fenntartó Szegedi család. Az Asztalos és a Szege
diek első generációja főként a XVII. század első évtizedében tevékenyke
dett, és elsősorban Bocskai mozgalmának eredményeire támaszkodott. A
Szegediek második nemzedéke Bethlen magyarországi harcai idején volt a
legaktívabb. Meglepő és bennünk sem tudatosult eddig, hogy e polgárok
pártfogói ereje közel azonos a fejedelemével. Csaknem ugyanannyi, össze
sen 12 diákot támogattak, mint ő: s más területeken is hasonló igényű mecénási szerepet töltöttek be.
Ma körülbelül negyven olyan nyomtatványt tartanak számon a bibliog
ráfiák, amelyeket Bethlen Gábornak ajánlottak szerzőik, akik azonban csak
mintegy felerészben heidelbergiánusok. Ugyanakkor húsz olyan nyomtat-
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ványt ismerünk, amelynek ajánlását a nagyszombat—kassai kör valamelyik
tagjához intézték. Ezen könyvek tematikája erősen különbözik a Bethlen ál
tal inspiráltaktól. A polgárok költségén megjelent kiadványok — a disputációkon kívül — többségükben kegyességi művek, vagy közvetlenül a hitéle
tet szolgálták, illetve vallási vitairatok. A fejedelemhez viszont nagy szám
ban szólnak történeti és politikai mondanivalójú írások elöljáróbeszédei is.
Ez is jelzi, hogy a heidelbergi peregrináció két periódusa, s a velük
párhuzamba állítható, többirányú társadalmi támogatottság a Heidelbergből
érkező szellemi hatásoknak is, elsősorban az irénizmusnak többarcú recep
cióját feltételezi. A királyi Magyarország nyugati felén, ahol a heidelbergiánusok kizárólagos támogatója a polgárság volt, az irenicum, azaz a feleke
zeti békességszerzés jegyében született művekben a konfesszionális ki
egyenlítésre való törekvés tükröződik. Itt a gyakorlatban is megpróbálkoz
tak a protestáns egységet zsinati úton, megfelelő úrvacsorai formulák kidol
gozásával elérni. Sőt a katolicizmussal szembeni ellentéteket is igyekeztek
tompítani.6 A királyi Magyarország keleti felén viszont az irénizmus politi
kai jellege erősödött föl: a protestáns egységgel azonosított nemzeti egység
gondolata alkotta a Bocskai és Bethlen vezette mozgalmak eszmei hátterét, s
a protestánsok bizonyos mértékig meg is valósított politikai egysége az el
lenreformációval szembeni védekezést szolgálta. Az itt megjelent irénikus
szellemű alkotásoknak éppen ezért erősen katolikus-ellenes élük volt.6
Visszatérve a polgárság támogatásának méreteire, még meglepőbb,
hogy nemcsak a peregrináció és a könyvkiadás, hanem hazai iskolázás tá
mogatása terén is párhuzamba állíthatók és összekapcsolhatók e kör törek
vései Bethlenével. Asztalosoknak még Bocskai mozgalmára támaszkodva si
került megszervezniük a nagyszombati iskolát. Ezen iskola jelentősége sok
kal nagyobb, mint eddig gondolhattuk. A Heidelbergből hazatérő diákok ál
talában az egyes egyházkerületek akadémiai jellegű intézményeiben láttak el
néhány évig rektori teendőket. Hét-hét diák gyulafehérvári, debreceni, illet
ve sárospataki szolgálatáról tudunk. Éppen ezért feltételezhetjük, hogy az
akadémikus rektorok állandó alkalmazása az átlagosnál magasabb színvona
lon tanító iskola létezésére utal. Az említett három városon kívül viszont
csupán egyetlenegy olyan akad, ahol a heidelbergiánus rektoroknak folya
matos munkálkodását mutathatjuk ki, és ez Nagyszombat! Négyen váltották
itt egymást a XVII. század első és második évtizedének fordulóján a Pfalzból visszatérők közül, sorrendben: Taksonyi Rácz Péter, Súri Orvos Mi
hály, Samarjai Máté János és Veleki István. Nem volt tehát előzmény nél
küli Bethlennek az a szándéka, hogy itt főiskolát állítson föl, amint ezt Milotai Nyilas István egyik könyvajánlásából, és a protestáns prédikátoroknak
az 1619. évi, pozsonyi országgyűléshez intézett folyamodványából tudjuk.7
A királyi Magyarország keleti felén a főúri réteg patronálta leghathatósabban a heidelbergi peregrinációt. A Rákóczi-ház szerepét kell feltétlenül
kiemelnünk. Már az öreg Rákóczi Zsigmondnak is tanult alumnusa Heidel-
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bergben a század elején: Thúri György. Az 1610-es évek vége felé pedig
már jól felismerhető Rákóczi György tudatos programja, hogy megfelelő
számú, magasan képzett értelmiségit állítson a család szolgálatába. Hét diák
tanulmányainak költségeit viselte részben vagy egészben ezekben az évek
ben ő és szűkebb rokonsága. Ebben nem utolsósorban Bethlen néhány évvel
korábban elindított programja szolgálhatott számára mintául.
Éppen ez az 1614-ben megindított program az, amely élesen
elválasztja egymástól a heidelbergi peregrináció két korszakát. 1614-ben
iratkozott be az első két fejedelmi alumnus az itteni egyetemre. Ez után
minden évben megérkeztek a fejedelem pártfogoltjai, 1621-ig összesen
tizenegyen. Ifjú Bethlen Istvánnal, a vele utazó küldöttséggel, s a Bethlen
család más tagjai által patronált diákokkal együtt összesen huszonegyen.
Az alumnusok Heidelbergbe küldésének iniciatívái bizonyíthatóan Ke
serűi Dajka János, erdélyi püspöktől származtak, aki már váradi prédikátorsága idején is, 1609-től kezdve rendszeresen tájékoztatta David Pareust, a
heidelbergi egyetem legnagyobb tekintélyű professzorát az erdélyi és ma
gyarországi eseményekről. Keserűi tanácsai nyomán szervezték meg ifjú
Bethlen István németországi utazását is. A volt heidelbergi diákok révén
kezdett Bethlen maga is személyes levelezést a professzorral, s rajta keresz
tül később a pfalzi udvarral is.8
1614-ben tehát egy nagyon tudatos politikai döntéssel kell számolnunk,
amely meghatározta mind Bethlen művelődéspolitikáját, mind a kálvinista
egyház magatartását. Ennek hátterében az európai politikai mozgásokat kell
felfedeznünk. Ekkorra alakultak ki az európai protestáns szövetség körvo
nalai, és ekkorra vált érzékelhetővé a közelgő nagy konfliktus. Ebben az
eseménysorban nem utolsósorban a heidelbergi peregrinációban részt vevő
diákok segítették hozzá Bethlent, hogy elszigeteltségéből kitörhessen, s
hogy bekapcsolódhassák a protestáns hatalmak érdekszférájába, s ezzel a
korábbi lengyel, Habsburg vagy török orientáció helyett olyan új erőtérbe
helyezze az erdélyi politikát, amely a török és Habsburg közti patthelyzet
ben az addigiakhoz képest lényegesen nagyobb esélyt kínált az önálló, kez
deményező cselekvésre.
Nem lehet tehát egyoldalú viszonyként ábrázolni Bethlen és a prédiká
tori rend kapcsolatát. Semmiképpen sem gondolhatjuk azt, hogy a fejedelem
zseniális és abszolút uralkodóként felhasználta az akadémiták tudását és
szolgálatait saját személye és politikai céljai támogatására. A viszony leg
alábbis kölcsönös. A prédikátorok is igényelték Bethlen együttműködését és
segítségét a kálvinista egyház és iskolaügy érdekében, s a protestáns papság
társadalmi status quojának emelésében. Sőt, híres művelődéspolitikájának
kialakításában éppen nekik volt kezdeményező szerepük. Végső soron azt
mondhatjuk, hogy a polgárság, a kelet-magyarországi főúri réteg és Bethlen
egybeeső érdekeit a kálvinista egyház képes volt hatékonyan munkáló mű-
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velődési erővé szervezni. S éppen a peregrináció tudatosan szervezett folya
mata által az egész ország politikai mozgásterét is jelentősen tágította.
Az eddig elmondottak is sejtetik, hogy a heidelbergi peregrináció rend
kívül sikeres volt. Vallási, művelődési, politikai hatásait szinte máig felis
merhetjük. A továbbiakban csupán jelzésszerűen sorolhatjuk fel, milyen te
rületeken számolhatunk akár évszázadokra nyúló következményeivel e har
madfél évtizednek.
A Heidelbergből hazatérő prédikátori generáció működésének legjelen
tősebb ténye az, hogy elvégezte a magyar református egyház szervezetének
beillesztését a rendi társadalom keretei közé. Fontos szerepet játszott a val
lásszabadságra vonatkozó törvények kivívásában. Az ő vezetésük idején
születtek meg azok az egyházkormányzati kánonok, amelyek gyakorlatilag a
XX. századig meghatározták a kálvinista egyház belső életét. A Felső-Duna
melléki és a dunántúli egyházmegyében érvényes komjáti kánonokat Ceglé
di Szabó Pál állította össze, az Alsó-Duna mellékén Simándi Bodó Mihály
végzett el hasonló feladatot. A Geleji Katona István által szerkesztett egyhá
zi törvénykönyv pedig 1881-ig volt használatban Erdélyben és a Tiszántú
lon. A prédikátori rend társadalmi állására nézve pedig a Bocskaitól, Bátho
ry Gábortól és Bethlentől nyert oklevelek lettek meghatározóvá.9 Ezek kö
vetkezményeképpen gyarapíthatták nagy számban a papcsaládok gyermekei
a különben vékony értelmiségi réteget.
A református egyház istentiszteleti liturgiáját napjainkig Milotai Nyilas
István 1621-ben kiadott agendáskönyve szabja meg alapvetően. Felbecsül
hetetlen értékűek a református egyház történetében Szenczi Molnár Albert
Biblia-kiadásai, és a Heidelbergi Káté általa közreadott szövege. Zsoltárfor
dítása ma is fontos eleme a református kegyességnek és hitéletnek. Szótára,
nyelvtana pedig Geleji Katona István grammatikájával együtt az önálló ma
gyar nyelvtudományt alapozták meg.
A nagyszombati iskola kapcsán utalnánk már e nemzedéknek az iskola
ügyben megmutatkozó törekvéseire. Ezeket általánosabb formában is meg
fogalmazhatjuk. Valószínűnek tűnik föl ugyanis, hogy e korszak prédikáto
rai előtt egy olyan iskolarendszer terve lebegett, amelyben minden egyház
kerület rendelkezett volna egy-egy főiskolai jellegű intézménnyel. Ezekhez
csatlakozott volna az alsóbb iskolák sokasága. A rendszer csúcsán pedig
egy-egy egyetem működött volna Magyarországon és Erdélyben. A FelsőDuna mellékén Nagyszombat és Komárom, a Dunántúlon Pápa, az AlsóDuna mellékén Tolna, a Tiszáninnen Sárospatak és Kassa, a Tiszántúlon
Debrecen és Várad, Erdélyben Gyulafehérvár, Kolozsvár és Marosvásár
hely a főiskolák elképzelhető, vagy valódi székhelyei. Az egyetemeket
Nagyszombatban, esetleg Kassán, illetve Gyulafehérvárott tervezték felállí
tani. Nagyon jellemző, hogy ami ebből a korszak végéig megvalósult, az a
20. századig működőképes volt, ami elmaradt, később sem sikeredett, kivé
ve talán az egy pápai iskolát.
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Természetesen további eredményeit is fel lehetne sorolni a heidelbergi
peregrinációnak, de ennyi is elegendő ahhoz, hogy feltegyük a kérdést: mi
vel magyarázható ez a sikeresség? Nem kétséges, hogy más egyetemeknek
is jutott időnként hasonlóan fontos szerep a magyar művelődésben, mégis
nyugodtan állíthatjuk, hogy nem gyakori eset a peregrináció történetében,
mikor ilyen sokrétű és évszázadokra sugárzó eredményeket lehet számba
venni.
Heidelberg az európai későreneszánsz művelődés virágzó központja
volt, s Pfalz vezető szerepre törekedett Németországban és az európai poli
tikában is. A sikeresség első előfeltételének látjuk, hogy a peregrináció ne a
perifériákra, hanem az európai szellemi központok felé irányuljon.
Második feltétel, hogy a hatás megfelelően hosszú ideig tartson, és
közvetítésében elegendő számú ember vegyen részt. Esetünkben a két és fél
évtized valószínűleg a minimálisan szükséges idő, viszont a kor viszonyai
hoz képest a heidelbergi egyetemjárás intenzitása igen erős, főként az
utolsó periódus évi 12 peregrinusa már igen magas szám.
A legfontosabb tanulságnak azonban azt tartjuk, hogy érdemi hatást
csak megfelelő intézményrendszerben munkálkodó szellemi és lelki közös
ségeken keresztül lehet elérni. A heidelbergi peregrinációban sokrétű, kö
tött és kötetlen szervezeti formákat, „intézményeket" ismerhetünk fel.
Már a diákok útbaindításának kialakult mechanizmusa is ilyen intézmé
nyi elemként értékelhető, hiszen ez mindig egy-egy kisebb közösség vagy
társadalmi csoport helyi igényét fejezte ki. Papot, iskolamestert akart tanít
tatni a maga számára polgár, főrend és fejedelem egyaránt.
A külföldre kikerülő diákok összetartó közösségekben éltek és tanul
tak. Wittenbergben ez a közösség markáns szervezeti formát is nyert.
Heidelbergben ilyenről nincs tudomásunk, de Szenczi Molnár naplójából
tudjuk, hogy nagy könyvkiadási vállalkozásaiban teljes szívvel és kész se
gítséggel állt mellette a kint tanulók csoportja. Számontartották egymás
mindennapi dolgait. Betegségben, szállásszerzési gondokban, az étkezés és
utazások megszervezésében sem hagytak magára senkit. Hosszú ideig a
Heidelbergben letelepült erdélyi diák Petrus Felckmann volt a magyarok
szállásadója, később 1607 után a közösség nagy része együtt lakott mesteré
vel, Pareusszal a professzor városszéli házában, a Pareanumban.
Itthon elsősorban a kálvinista egyház szervezetére támaszkodhattak a
heidelbergiánusok. Az egyházi élet minden területén ők foglalták el a leg
fontosabb posztokat. Szinte valamennyien a legnépesebb városokban, mező
városokban, végvárakban szolgáltak. Huszonnégyen viseltek közülük esperesi tisztet. Ők szolgáltak udvari prédikátorként Bethlen és I. Rákóczi
György mellett. Tizenegyen jutottak el az egyházi karrier csúcsáig, a szuperintendensi hivatalig. Erdélyben 1618-tól 1650-ig, a Tiszántúlon 1614-től
1649-ig, a Felső-Duna mellékén 1622-től 1652-ig, a Dunántúlon 1620-tól
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1649-ig, az Alsó-Duna mellékén 1626-tól 1631-ig álltak az egyházkerület
élén.
Folyamatosan szervezték és újraszervezték magát a peregrinációt. A
Heidelbergben tanuló diákok ismert pártfogóinak mintegy fele, 83 az egy
házi személy. Közülük negyvenhetén maguk is jártak korábban Pfalzban.
Nem valószínű, hogy az utazások költségeit is ilyen arányban viselték vol
na. Feladatuk inkább a tanulmányokhoz szükséges pénz összegyűjtése és el
osztása volt. Többnyire az esperesek és az egyházkerületek vezetői ismer
ték, kinek érdemes adni a kollektaneát, ők juttatták a legjobban jövedelme
ző rektoriakba a legtehetségesebb jelölteket. Sokszor egy-egy tekintélyesebb
pap ajánlása nyitotta meg az adakozó kedvű személy pénztárcáját. Gyakran
hagytak végrendeletekben nehezen behajtható pénzeket diákok taníttatására.
Ezek „kiszerzése" is a vezetőkre hárult. Még a XVII. század negyvenes,
ötvenes éveiben is, amelyek, mint Tónk Sándor kiemelte, az erdélyi pereg
rináció csúcsévtizedei voltak, főként a heidelbergiánusok végezték a refor
mátusok peregrinációjában a szervezési feladatok javát.
Nemcsak Heidelbergben, hanem visszatérésük után is igyekeztek intel
lektuális közösségeket szervezni a hazatérők. Ennek hivatalos keretéül a
gyakran tartott egyházkerületi zsinatok szolgáltak. Ezeken a lelkészi vizs
gák s az esetenként tartott nyilvános hitviták tartották fenn a szellemi élet
folyamatosságát. Milotai Nyilas István: A mennyei tudomány szerint való
irtovány című műve a lelkészi vizsgák anyagából szerkesztendő magyar
nyelvű loci communes elindítására tett kísérletet. De a zsinatokon
tárgyalták meg a hitvédelemhez szükséges iratok szerkesztésével, kiadásával
kapcsolatos teendőket, mint például a Pázmány Kalauzára adandó válaszok
ügyét.
Talán ennél is fontosabb, hogy állandó levelezést folytattak egymás
között és heidelbergi professzorukkal, Pareusszal is. Könyveket kértek és
küldtek egymásnak, a közellakók pedig gyakran látogatták szomszédaikat.
Számos gesztusuk jelzi, hogy közösségi összetartó erőként hatott köztük ki
vételes képzettségük tudata is.
Sokféle hivatalos és spontán elemből állt tehát az az intézményrend
szer, amelyen keresztül a heidelbergiánusok kultúraközvetítő és kultúraal
kotó feladataikat teljesítették, s ez az intézményrendszer mélyen és szerve
sen gyökerezett a társadalom egészében.
Jankovics József állapította meg e kongresszuson elhangzott előadásá
ban, hogy egyetemjárásunk története azt bizonyítja, értelmiségünk művelt
sége szinkronban állt Európával. Az ottani szellemi áramlatokkal gyakorla
tilag azok születésével egyidőben ismerkedtek meg kint tanuló diákjaink.
Elmaradást a szélesebb társadalmi befogadásban lehet felfedezni, a mélyebb
asszimiláció hiányzik valójában. Ennek okát a gazdasági élet, a civilizációs
szint fejletlenségében, s a befogadáshoz szükséges szervezeti formák hiá
nyában kell keresni.
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A heidelbergi peregrináció esetében úgy látjuk, hogy a bemutatott in
tézményrendszer még elég hatékonyan szolgálta a mélyebb asszimilációt is.
Sőt, talán utolsó pillanata ez a peregrinációtörténetnek, mikor külföldről ér
kező eszmék még elég széles körben hatottak. Hitvitázásra, amely a korban
számít aktuális jelenségnek Európa-szerte, még ma is képes társadalmunk
minden rétege. Az orthodoxia korát felváltó racionalizmus és a puritaniz
mus, noha értelmiségi körökben még nagy hullámokat vertek, a társadalom
alsóbb rétegeit már csak szerényebb mértékben érintették meg, eredményeik
korántsem épültek be olyan szilárdan a magyarországi közgondolkodásba,
mint az orthodoxiáéi. Meg kell persze jegyeznünk, hogy a heidelbergiánusok tevékenysége — hiszen kilencvenkilenc százalékban klerikus értelmi
ségről van szó — nem fedte le a kulturális szféra egészét. Mégis azt gon
doljuk, hogy a súlyosabb lemaradás a XVII. század második felében ismer
hető fel egyre határozottabban, s ettől kezdve divergál az értelmiség és tár
sadalom egyéb rétegeinek műveltsége minőségi elemeit tekintve is. E kor
ban a különbség még inkább csak mennyiségi.
Végül még egy körülményben véljük felfedezni a heidelbergi nemze
dék sikerességének okát. Az általuk közvetített szellemi hatás teljes egészé
ben a magyar társadalom önkéntes importja, s nem a heidelbergi egyetem
exportja volt. Nem a pfalzi fejedelemség küldött Magyarországra kultúrmisszionáriusokat, nem valamely külső hatalom telepítette ide intézményeit,
adta át kulturális eszköztárát, hanem teljesen belső igényekből kiindulva, s
teljesen a magyar társadalom igényeihez és körülményeihez asszimilálva
vettünk át vallási, művelődési és politikai hatásokat, s próbáltunk ezeknek
megfelelő hazai intézményrendszert építeni.
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H. HUBERT GABRIELLA (Budapest)

Laskai Csókás Péter peregrináció-elmélete 1581-ből

A Speculum szerzője
Laskai Csókás Péter1 háromszor indult külföldre: 1578-ban, 1581-ben
és 1583-ban.2 Útjairól hol ő maga, hol kortársai tudósítanak. Tudásvágyát,
erdélyi pártfogóinak köszönhetően, a legjobb külföldi egyetemeken elégít
hette ki. Lelkészkedésre nem is nagyon maradt ideje, hiszen fiatalon, 1587ben meghalt.3 Tanulmányútjai során háromszor járt Wittenbergben. Ott egy
időben tagja volt a magyar coetusnak is. Járt Olaszországban, Franciaor
szágban, Genfben. Harmadik útjára immár főúri gyermekek kísérőjeként
utazott. Utazásainak célja nemcsak a szoros értelemben vett tanulás volt:
műveinek anyagát külföldön állította össze, és kiadót is külföldön keresett
számukra. Kizárólag latinul írt: jezsuitaellenes vitairatot, aztán a nevezetes
De Hominét,4 melyben Pico della^Mirandola antropológiáját, természetfilo
zófiáját, sőt teológiáját követte. Ő is azok közé a protestáns tudósok közé
tartozott, akik — miként az akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv megálla
pítja — „nemcsak a hazai közönségre gondoltak, hanem egész Európára te
kintettek, szakmunkáikat a nagy nyugati könyvkiadóknál jelentették meg."5
S itt meg kell állnunk egy pillanatra.
Dankanits Ádám rekonstrukciója nyomán6 a közelmúltban ismeretessé
vált Laskai Csókás könyvtárának egy része. A könyvek jegyzéke kevés
meglepetést okoz. A többi protestáns humanista tudósra is jellemző lehetett
volna ugyanez a tíz kötet: antik szerzők, nyelvészet, egyházatyák, kortársi
teológia. Az író Laskai Csókás műfajai sem meglepőek, hiszen más XVI.
századi magyar írók is szereztek latin és görög dicsőítő költeményeket, má
sok is foglalkoztak szótár-készítéssel, a bibliai nyelvekben és a teológiában
más református lelkészek is igen járatosak voltak. Ami viszont megkülön
bözteti a kortárs magyar szerzők legtöbbjétől Laskai Csókás Pétert, az mély
filozófiai, antropológiai, orvosi érdeklődése, valamint az a körülmény,
hogy műveiben nem elsősorban a magyar, hanem kifejezetten az európai
közönséghez kívánt szólni, akárcsak nemzedéktársa, Szegedi Kis István.
A Speculum exilii
A peregrináció-kutatás szempontjából kitüntetett helyet kell, hogy el
foglaljon Laskai Csókás Brassóban 1581-ben kinyomtatott teológiai enciklo
pédiája: a Speculum exilii,1 melyre eddig és ebben a vonatkozásban nem fi
gyeltünk föl. A vaskos kis kötet sajátos loci communes, mely kizárólag az
imádsággal foglalkozik, s ennek sokszempontú tárgyalása révén nyújtja ol-
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vasójának a teológiai ismeretek valóságos tárházát. Ám kik voltak a mű ol
vasói?
Bár ez a könyv is nyilvánvalóan európai közönségnek készült, nem
külföldön jelent meg, miként a De Homine, tehát feltehetően hazai olvasói
is lehettek. Sőt, az előszó beszámol arról a rendkívül fontos körülményről
is, hogy a szerző — akkor a marosvásárhelyi iskola rektor-professzora — a
Speculumot lediktálta hallgatóinak.8 A mű elemzése tehát nemcsak a szerző
rendszeréről adhatna képet, hanem arról is, hogy Laskai Csókás közvetíté
sével ténylegesen milyen teológiai műveltség jutott el a 16. századi maros
vásárhelyi iskolai diákjaihoz. Megtudhatnánk, hogy peregrinációi során
Laskai Csókás mely teológiai nézeteket vallotta magáénak, vagyis megis
merhetnénk peregrinációinak szellemi poggyászát. Most mégsem ezeket
szeretnénk kimutatni, hanem a Speculum exiliinek kizárólag a 4. fejezetére
fordítjuk figyelmünket. Ez ugyanis nem más, mint pontokba szedett, gon
dosan felépített, pontosan kifejtett elmélet kongresszusunk tárgyáról, a pe
regrinációról.
Laskai Csókás Péter peregrináció-elmélete
A mű 4. fejezete az imádság helyének meghatározásáról értekezik.9
Megállapítja, hogy az új szövetség létrejöttével, Krisztus testben való eljö
vetele után mindenhol lehet Istent tisztelni, imádkozni. A közös helyen, a
templomban való közös imádságnak is számos haszna van, de az ima hatása
nem a hely megszenteltségéből ered, hanem Isten kegyelméből. Ezért felve
tődik az a kérdés, hogy igazuk van-e a katolikusoknak, amikor a bűnbocsá
natot bizonyos helyekhez kötik, vagyis helyekre vándorolnak, peregrinálnak. E polemikus kérdés könnyebb megválaszolása végett Laskai Csókás a
peregrináció fajtáit rendszerbe foglalja. Mivel ez az elmélet tudomásom
szerint — legalábbis nálunk — egyedülálló, s ugyanakkor bizonyosan isme
retessé is vált a korabeli erdélyi diákok körében, fontossága miatt minden
képpen ismertetnem kell a lényegét.
Laskai Csókás rendszere szerint ötféle peregrináció létezik. A per egri
náció-fajták bemutatását világosan, didaktikusán végzi el: először megfogal
mazza a kérdést, a választ keresve a fogalmat definiálja, felállítja a tézist,
majd különböző példákkal bizonyít és levonja következtetését. Összefogla
lom az öt típusról mondottakat:
/. Peregrinatio Christiana
Definíció: azok a keresztények, akik el akarják kerülni a hamis isteni
tiszteletet, elvándorolnak, hogy a helyes istentiszteletet megkeressék.
Tézis: A Peregrinatio Christiana Istennek tetsző, ezért megengedett
vándolás.
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Példák: Ábrahámot az ő népéből és rokonai közül elhívta Isten, hogy
bálványimádással ne fertőződjék meg (Gen. 12:1). Eusebius is megírta,
hogy az ábrahámi időkben sok bálványimádás volt a földön.
Krisztus tanítása szerint, ha valakit üldöznek az egyik városban, mene
küljön el a másikba (Matt. 10:23).
Krisztus példája, aki gyermekként Heródes elől Egyiptomba menekült,
ugyancsak a Christiana peregrinatio példája (Matt. 2:13), akárcsak az apos
toloké: Pál a damaszkuszi zsidók haragja elől menekült el (Act. 9:25).
Krisztus tanította: És aki elhagyta házait vagy testvéreit, atyját vagy
anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, sokszorosát kapja, és az
örök életet örökli (Matt. 19:29).
//. Philosophica peregrinatio
Definíció: philosophica peregrinatiónak nevezzük, ha azért kelünk
útra, mert olyan helyeket akarunk meglátogatni, ahol úgy gondoljuk, hogy
mind a tudományokban, mind az isteni, hitbéli dolgokban, mind a hét sza
bad művészet tanulmányozásában előbbre haladhatunk. Mivel a bölcsessé
get (sapientia) akarjuk a különböző helyeknek a felkeresésével növelni,
ezért ezt a peregrinációt philosphicának hívjuk.
Tézis: A philosophica peregrinatio amennyiben tisztességes és Isten di
csőségét szolgálja, megengedett és szabad.
Példák: Plutarkhosz Platón példáját említi, aki Egyiptomba ment, Gö
rögországot bejárta. De célja nem az volt, hogy sokféle népet felkeressen,
hanem hogy a bölcsességet megtalálja.
Sába királynő azért kelt útra, hogy Salamon bölcsességét meghallgat
hassa (1. Reg. 10:1).
A keneusok (keniták) követték Izrael népét, velük vándoroltak, mert
jóllehet otthon ismerték és tisztelték az egy Istent, mégis művelődni vágy
tak, az Isten törvényeit, tanításait, tiszteletét tökéletesebben akarták megta
nulni, magukba szívni (Bírák 1:16).
A rómaiak azért mentek Athénba, hogy tanulmányozzák a görög iro
dalmat, erősítsék a szellemet (ingenium).
Ez az oka, hogy ma is sokan a bölcsesség tanulásának a vágyától égve,
a végtelen utakkal, sziklákkal, tüzekkel, vizekkel, rablókkal nem törődve
útra kelnek, Németországba, Szászországba, Svájcba, Itáliába peregrinálnak. jEneas példája is azt mutatja, hogy számtalan hajótörésen és viszontag
ságon átesett, mégis vágyott Latiumba, s oda meg is érkezett {JEneis I,
204—206). Laskai Csókás itt saját életútjára gondolhatott, mely a bölcses
ség-keresés, a philosophica peregrináció jegyében zajlott le.

552
///. Apostolica peregrinatio
Definíció: Krisztus szavai megmagyarázzák az apostolica peregrinatio
értelmét: Menjetek el tehát, s tegyetek tanítvánnyá minden népet. . . (Matt.
28:19). Az apostolok az egész földkerekséget bejárták azért, hogy az Evan
géliumot prédikálják.
Tézis: Ez a peregrináció nemcsak megengedett, hanem egyenesen Isten
által megparancsolt cselekedet.
Példák: Krisztus példát mutatott az apostolica peregrinatio számára:
azért akart vándorolni az emberek között, hogy tanításával, példájával és
halálával az emberi nemet az örök pusztulástól megszabadítsa (Matt. 4:12).
Az apostolok azért szóródtak szét a világon, hogy tanításaikkal az em
bereket az ördög torkából kiragadják, s az Evangélium prédikálásával a té
velygések láncaitól őket megszabadítsák.
Az Isten szolgái (vagyis a lelkészek) az apostoloknak utódai, s ezért
kötelességük, hogy híven prédikálják az Evangéliumot. Ha erre tisztességes
okuk van, akkor működési helyüket meg kell változtatniuk, nem szabad a
peregrinálást elutasítaniuk. De ahol semmi gyümölcse nincsen ténykedésük
nek, ott ne maradjanak, mint Máté 10:14-ben írva van: „Ha pedig valaki
nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a
házból, vagy városból".
A poéták Herkulest ajánlják, aki azért vándorolta be az egész világot,
hogy azokat a gonosztevő embereket, akik az emberi nemet bántják, féken
tartsa saját erejével.
IV. Papistica peregrinatio
Ha valamely helyre azért mennek az emberek, hogy bűneik bocsánatát
megvásárolják, papistica peregrinatiónak nevezzük. (Laskai Csókás itt tehát
a katolikus búcsűjárással száll vitába.)
Tézis: A papistica peregrinatio emberi találmány, a Bibliában sincs
benne, ezért elkerülendő és tilos.
Példák: Krisztus megmondta a samariai asszonynak: Higgy nekem
asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsá
lemben imádjátok az Atyát. . . az igaz imádói lélekben és igazságban imád
ják az Atyát (loh. 4:21—23. 4:22—23). Tehát nem hisznek Krisztusban
azok, akik kiválasztanak maguknak saját helyeket az imádság vagy a bűnök
megtisztítása számára.
Afilozófusokis mondják, hogy a helyeknek nem lehet hatása bűnöktől
való megszabadulásra.
Mivel Isten mindenütt jelen van, ostoba, aki azt állítja, hogy ezen vagy
azon a helyen jobban lehet Istent meghallgatni vagy a bűnöket megtisz
títani.
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Ez a tanítás ellenkezik Krisztus érdemével is. A mi üdvösségünk csak
Krisztus érdeme által lehetséges. Azok, akik bizonyos helyeknek érdem
szerző okot tulajdonítanak, Krisztus érdemét bántják.
Amit pedig a Szentírás elítél, azt nekünk is el kell vetnünk, s mivel az
ilyen érdemszerző peregrinációt elítéli, ezért nekünk is el kell ítélnünk.
V. Vitce peregrinatio
Definíció: Életünkben az elveszett, korábbi állapotot keressük. Életün
ket ezért nyugodtan minősíthetjük akár vitae peregrinatiónak is. Ez vagy
természetes és örök, vagy véletlenszerű.
A naturalis peregrinatio értelme az, hogy a bűnbeesés miatt kiűzettünk
a paradicsomból, s ezért az utolsó napig naturaliter vándorlunk ezen a föl
dön. Ez a peregrináció a mennyországgal van összefüggésben. Laskai Csó
kás itt az eredendő bűn református értelmezését kapcsolja össze a peregrinálással, magát a dogmát természetesen nem fejti ki. A naturalis szó
értelme tehát az, hogy Ádám bűne az ő természeti úton született utódaira át
származott, s az ember haláláig megmarad, csak a feltámadás után szűnik
meg végleg. Az ember azonban állandóan keresi korábbi, vagyis bűn
nélküli állapotát. Az életnek peregrinációként való topikus felfogásában a
protestáns platonizmust véljük felfedezni. Laskai Csókás több ószövetségi
helyet idéz, amely azt mutatja, hogy az ember jövevény ezen a földön. De
megadja a Zsidókhoz írt levelet is (11:13): Hitben haltak meg ezek mind
(mármint az ószövetségi atyák és Sára), anélkül, hogy beteljesültek volna
rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást
tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így
beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára
gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. így
azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után.
Úgy gondoljuk, a vitas peregrinatio meghatározása harmonizál a Spe
culum exilii protestáns platonista alapkoncepciójával is, mely szerint az
imák és könyörgések a mi nyomorúságunknak, száműzetésünknek tüköréi,
tökéletlen voltunknak legbiztosabb jelei. Ha elnyerjük az örök életet,
visszahívatunk ebből a száműzetésből, s akkor se imára, se könyörgésre
nem lesz szükségünk. Mint Pál első levele a Korinthusiakhozban olvasható
(13:12): Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről
színre. Addig azonban az élet peregrináció.
A vitae peregrinatio másik alfaja a peregrinatio accidentalis: amikor
magán vagy közös kényszerűség miatt más országba vagy városba kell
mennünk. Itt tehát gyakorlati okról van szó. Isten megparancsolja, hogy a
vándorokkal, jövevényekkel jót kell mindig tennünk (Exod. 23:9).
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Végső következtetésként Laskai Csókás kimondja, hogy valamennyi
peregrináció megengedett, amennyiben Isten igéjével nem ellenkezik, s
mivel a papistica peregrinatio ellenkezik vele, ezért egyedül ezt a peregriná
ció-fajtát kell elvetnünk.
Fejezete végén Laskai Csókás különböző cautiókat fogalmaz meg. Már
Seneca megírta, hogy magunktól kell eltávolodnunk, elvándorolnunk, vagy
is meg kell változnunk. Meg kell szabadulnunk rossz szenvedélyeinktől,
mert a helyváltoztatásnak semmi értelme, ha ezeket a rossz szenvedélyeket
is magunkkal hordozzuk. Ha ellátogatunk valahová, az ott lakóknak ne a té
velygéseit és hibáit, hanem erényeit és bölcsességét szívjuk magunkba. Akit
peregrinálva mások tévelygése megfertőz, azt el kell tiltani a peregrinálástól. Akik pedig tanulás és kegyes ok miatt peregrinálnak, ne elsősorban a
városokat, erdőket, az emberek szokásait figyeljék és főleg ne szórakozza
nak, mert ezek csak kevéssé hasznosak, ráadásul a költségek és a tanulás
rovására mennek.
Áttekintve az itt vázlatosan és szabadon idézett, interpretált peregriná
ció-fajtákat, világosan kitűnik számunkra, hogy Laskai Csókás Péter a bib
liai alapon álló, a Biblia által is helyeselt vándorlást tekinti elfogadhatónak.
A peregrinációk vagy külső ok miatt történnek (Id. Christiana peregrinatio
és vitas peregrinatio accidentalis) vagy „teológiai" (eredendő bűn) ok miatt
(ld. vitae peregrinatio naturalis). A peregrináció célja: Isten igéjének hirde
tése (ld. apostolica peregrinatio) vagy tanulása, a bölcsesség megszerzése
(ld. philosophica peregrinatio). Láthatjuk, hogy Laskai Csókás peregriná
ció-rendszere jellegzetesen protestáns és humanista.
Az elmélet forrása; összefoglalás
Laskai Csókás Péter peregrináció-elmélete a maga korában nem egye
dülálló, talán csak a 16. századi Magyarországon az. Egy közvetlen forrását
sikerült megtalálnom: a református Petrus Martyr Vermilius Loci communesét. E mű De Votis című fejezete szól a peregrinációról is. Vermigli kiindu
lópontja eltér Laskai Csókásétól. Vermigli több szentírási könyvről
készített írásmagyarázatot, így a Királyok könyve exegézise során szól a
rechabitákról is, akiket korábban kenitáknak hívtak. A rechabiták Jonadáb
parancsára a nomád élethez tértek vissza. Az ő peregrinációjuknak
exegézise során tárgyalja Vermigli azt, hogy milyen elfogadható okai
lehetnek a peregrinációknak. Számos szószerinti egyezés kimutatható a
Speculum és a Loci communes, illetve a Királyok könyve exegézise között,
ugyanakkor lényegiek az eltérések is. Az utókor által összeállított Vermigliféle Loci communes 1580-ban jelent meg. Laskai Csókás valószínűleg az
eredeti Királyok könyve-exegézist használta. Laskai Csókás elméletének
számos eleme innen származik, azonban Vermigli művében nincs meg az
ötféle peregrinációt felállító rendszer, a peregrinációk elnevezése, a
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búcsújárással való vita, számos szentírási és egyéb példa. így természetesen
a philosophica peregrinatio személyesebb hangú példája is hiányzik, amely
a minden nehézséget legyőző tanulni vágyók Német-, Szász- és
Olaszországba, Svájcba történő peregrinációjáról szól.10
Jegyzetek
1 Valamennyi művét latinul írta, így neve is latinos alakban maradt ránk: Petrus Monedulatus Lascovius Barovius Ungarus, Petrus Lascovius de Barovia, Petrus C. Lascovius, Pet
rus Lascovius Pannonius.
2 Legteljesebben életrajzát Balázs László állította össze: Laskai Csókás Péter „De Homine"
című művének előszavából. In Stadia et Acta Ecclesiastica, III. A Magyarországi Refor
mátus Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp., 1973. 1007—1015.
3 Fontes Rerum Transylvanicarum, II. Colligit et edidit: Andreas Veress, Athaeneum, Bp.,
1913. 226.
4 RMK, III. 744.
5 A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk.: Klaniczay Tibor, Akadémiai, Bp., 1964.
489.
6 Dankanits Ádám: Laskai Cs. Péter könyvei. In: Lymbus. Művelődéstörténeti Tár, II.
JATE Központi Könyvtára, Szeged, 1990. 33—35.
7 RMK, II. 163., RMNy, 483.
8 „haec opuscula, publice olim in inclytae Vrbis Vasarhelinae Schola a me auditoribus dictata, retuli" (16a).
9 Caput quartum. An certus locus orationi designari queat, etsi nequeat, ubi sit orandum
(256).
A dolgozatomban felsorolt bibliai helyeket a következő fordítás alapján idéztem: Biblia
... Magyar nyelvre fordította a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. Református Zsinati Iroda
Sajtóosztálya, Bp., 1975.

JANKOVICS JÓZSEF (Budapest)
A magyar peregrinusok Európa-képe
O, kedves Bölcsesség! Te érted szokott menni
Sok messze országban, ki tudós akar lenni,
Te érted bujdosik sok jámbor emberfia,
Hogy egykor lehessen hazának tanítója. . .
(Graff Gáspár)

Napjainkban, amikor újra keressük helyünket Európában, újrafelfedez
zük és újraértékeljük az európai kultúrához fűződő kapcsolatainkat — jogo
san hangoztatva, hogy sohasem szakadtunk ki a kontinens szelleméből és
testéből —, nem mulaszthatjuk el a kérdést történetiségébe ágyazottan vizs
gálni. Akkor látjuk igazán, hogy ha nyíltan meg nem is fogalmazott, de év
századokkal ezelőtt felmerült kérdéskomplexummal állunk szemben, s ha
netán némi aktualizálás óhatatlanul kicseng az itt következő sorokból, annak
nem a szerzői szándék, hanem vargabetűs történelmi-társadalmi fejlődésünk
az oka.
Európa és Magyarország — Magyarország és Európa a XVI—XVIII.
században. Elképzelhetetlen a problémakör elemzése a peregrináció intéz
ménye és a bujdosó deákok tudatformáló szerepének feltárása nélkül.
E viszonyról ma sem fogalmazhatunk pontosabban, mint Tónk Sándor
tette majd másfél évtizeddel korábban készült kitűnő monográfiájában: „Ki
alakult az egyetemjárás, a peregrinatio academica gyakorlata, és ennek kö
szönhetjük, hogy szellemi életünk legjobbjai az elmúlt századokban mindig
megteremthették a kapcsolatot a nyugat-európai műveltség és tudományos
ság képviselőivel, megismerhették eredményeiket, tanúi és cselekvő része
sei lehettek a különböző korok nagy szellemi mozgalmainak, hazatértük
után pedig a szülőföld és a nagyvilág közti kapcsolat életbentartóivá, ápo
lóivá válhattak. A középkori peregrinusok ismert és névtelen százai egyen
gették az utat a hazai humanizmus és reformáció, a felvilágosodás és ro
mantika megannyi ismert alkotó értelmiségijének külföldjárása előtt is."
Debreceni Ember Pál szavaival szólva peregrinusaink évszázadokon át
úgy térhettek haza európai kőrútjukról, tudással és tapasztalással telten,
mint Iászón Kolkhiszból az aranygyapjúval. Mert a gyérszámú kereskedő és
diplomata mellett tömegesen ők voltak azok, akik vásárolt vagy írt köny
veik, disszertációik, megélt tapasztalataik révén fejükben és tarsolyukban
hazahozták Európát, kialakították és ránkhagyományozták azt az Európa-ké
pet, amelyet a korabeli magyar társadalom értelmiségijei: tanárai, jogászai,
lelkészei és orvosai közvetítésével elsajátított.
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Egy szellemiség recepciója ment végbe így és ekkor, mely szellemiség
a magyarországi és erdélyi értelmiség színe-javában máig visszhangzóan je
lezte a vágyott ideál itthoni megvalósításának igényét. A haladás, a társa
dalmi-kulturális-gazdasági fejlődés letéteményesét kell látnunk gesztusuk
ban: az Európához való felzárkózás maguk elé állított céljában és követel
ményében.
A legtöbb diák szívesen vállalkozott volna a kockázatokkal, veszélyek
kel terhes útra, a titokzatos, idegen világ megismerésére, bár az aggódó
anyák többnyire maguk körül szerették volna látni fiaikat. Nádasdy Ferenc
is az anyai szándék ellenére vágott neki az ismeretlennek, jóllehet anyja egy
levélben kifejtette aggályait, mondván: „mi jót tanulhatna a hazára nézve
oly országokban, melyekben még a köntös sem egy a magyarral". A tanu
lók azonban már az iskolából magukkal hozták azt a vélekedést, amit Boér
Márton írt verses útibeszámolója elé: „Az elmének köszörűköve a sok or
szágokban, sok nemzetek között való látás, hallás, és az bátorságnak szerző
oka. . . az okos peregrinusnak pedig az országoknak minéműségekre, erős
ségekre és azokban való különb-különb nemzeteknek habitusokra, szoká
sokra és törvényekre igen szükség vigyázni. . ." — foglalja össze Boér a
bujdosók legfőbb tennivalóit —, amely nyomán a már többször is említett
Európa-kép kialakulhatott.
Milyen is volt vajon a XVI—XVIII. századi külföldjáró diákok Európa-image-e, mit továbbítottak kor- és honfitársaiknak? A kérdés megvála
szolása nem csupán a vizsgált időszak tágassága, hanem a megidézett pereg
rinusok műveltségbeli, tudásbeli színvonalkülönbségei miatt is bonyolult
feladat. Ám mégis megkísérelhető, mert látásmódjukban, értékeléseikben
tendenciaszerűen érvényesülő azonosságokra lelhetünk.
Rögtön az első ilyen határozottan kirajzolódó törvényszerűség össze
köti az időben távol élő peregrinusainkat. Az, tudniillik, hogy a korabeli
Európa-képüket, a megfigyelés és a befogadás módozatait is Európa hatá
rozta meg elméletileg. Legfontosabb útleírásaink, útinaplóink, peregrinációs beszámolóink tartalmát és szerkezetét, a leírás módszerét egyaránt azok
az utazási elméletek, utazástanok szabályozták, amelyek a XVI. század har
madik harmadától kontinens-szerte népszerűek voltak. Nem kisebb nevek,
mint Guglielmo Grataroli, Hilarius Pyrckmair és Hieronimus Turler a De
arte peregrinandhdX, Justus Lipsius a híres peregrinációs episztolájával,
Nicolaus Reusner az ugyancsak közkedvelt antológiájával. Őket visszhan
gozza—alkalmazza—honosítja orációjában Forgách Mihály, utazási útmuta
tóival Johann Heinrich Alsted és David Frölich. Peregrinációs dokumentu
maink közvetlenül vagy közvetve bár, de az ő elvi — s az utazási instruk
ciók, intelmek kevésbé elméleti, viszont jelentős tapasztalati anyagot ma
gukba foglaló — útmutatásaik nyomán jöttek létre.
Választott korszakunk diákjainak jól körülhatárolt Európa-fogalma
volt. Az ő Európájuk keleten és délen valahol Erdély határainál ért véget.
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Peregrinusok — egyetemek híján — ebbe az irányba nem indultak, egyéb
utazóink pedig mind a Balkán, mind a török—tatár fennhatóságú vidék,
mind Oroszország szellemi, morális és gazdasági állapotáról, civilizációs
viszonyairól egyaránt lesújtó képet rajzoltak. (Gondoljunk többek közt
Georg Tectander beszámolójára.) Északon a Balti-tenger — az Óceánum —
volt a határ: Dániába és Svédországba az egy Bethlen Mihály kivételével
szinte senki sem jutott el. Germania és Németalföld vitték ekkor már el a
pálmát mint az átrendeződött Európa központjai. (Germania dicshimnuszát
lásd Frölichnél és a rá rezonáló Szenczi Molnárnál vagy Szepsi Csombor
nál.) Az északnyugati protestáns egyetemek után Anglia következett a sor
ban, majd Franciaország, s végül Itália. Ez utóbbi ekkorra már az új polgá
ri értékeket magasabb szinten megvalósító, említett protestáns országok mö
gé szorult. Oktatási központból — ahova már csupán néhány katolikus főúr
és papjelölt tartott — szabadtéri múzeummá degradálódott: csupán mint épí
tészeti, művészeti emlékek őrizője, ritka látnivalók, ókori raritások gyűjtő
helye, vagy mint az antikrisztus, a pápa lakóhelye, vallási centrum érdekes
csupán.
A fentiek természetes következményei annak a változásnak, amely a
XVI. század során Európában végbement. De e változás sorsdöntő hatással
volt Magyarország fejlődésére. Szekfu Gyulával szólva: „Magyarország és
Nyugat egysége, felbonthatatlan kapcsolata talán sohasem volt annyira
szemmel látható, külsőleg, a felszínen is érzékelhető, mint éppen ebben a
században. . . A magyarság ismét átélte a nyugatnak egyik leghatalmasabb
szellemi áramlatát, melyből új kultúrák, új államok és új életformák voltak
születendők, keleti szomszédai pedig úgy a kiindulóponttól, mint annak kö
vetkezményeivel szemben örök idegenül állottak. A vallási mozgalom tehát
újra megbizonyítaná, hogy Magyarország Európának tartománya. . ."
Fontos azonban megjegyezni — s későbbi mondandónk magva is ez
egyben —: a protestáns országok nem csupán a hitsors-közösség — és az
azzal járó, abból fakadó előnyök — miatt váltak rendkívül jelentőssé a mo
dellképzés során, hanem azért is, mert a bujdosó diákok itt látták-tapasztal
tak azokat az új társadalmi-emberi vonásokat, új polgári értékeket, amelyek
a gyors fejlődésnek indult iparosodás, a virágzó kereskedelem, a tőkemoz
gás, valamint a fejlett természettudományok révén évszázadokra gazdasági
fölényt biztosítottak ezen országok számára. E polgári fejlődésben jóval
előttünk járó társadalmi berendezkedés, gazdasági-tudományos-technikai
eredmények és újítások határozták meg mindennapi életüket. Új világmodellel ismerkedhettek meg, mely nemcsak a társadalom szerveződésében je
lentkezett, hanem a kitágult horizontban is, beleértve az Újvilágot, illetve
minden hozadékukkal a gyarmatokat.
Felkeltett érdeklődésük mögött a szinte még érintetlen feudalizmusból
jött ember csodálkozik rá egy nyitottabb rendszer, a fejlődésnek indult ka
pitalizmus alaptörvényeire. Természetes igényként merült fel azonnal, hogy
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azokat átplántálják hazájuk felvirágoztatására. Igazán úgy tudták Európának
e számukra jelentős másságát, különbözőségét és különbségét megmutatni,
hogy az ott tapasztaltakat ellentétpárba állították hazai megfigyeléseikkel.
Már Szepsi Csombor Márton felfigyelt az északi kikötővárosok keres
kedelmének polgár- és országgyarapító hatására. Nyomában, de tőle függet
lenül is több peregrinusunk ebben látta az egyik legfőbb eltérést az európai
és a magyar mentalitás között. Bethlen Miklóst kezdetben még lenézték
kortársai az ereiben csorgadozó kalmárvér miatt, majd óvatosan követni
kezdték. . . Ő azonban messzebbre tekintett az egyszerű adás-vételnél: kül
földjárása közben szerzett tapasztalatai alapján, nyugati társulások mintájára
a világkereskedelembe szerette volna bekapcsolni Erdélyt. A peregrináció
ban őt követő öccsétől, Páltól el is várta, hogy megírja neki a „Galliába
levő Indiai Társaságnak minden circumstantiait", s a kapott beszámolón fel
buzdulva később maga is tárgyalt az Erdélybe elvetődött angliai kereske
dőkkel hazája lehetőségeiről. Próbálkozásai — éppen azért, mert korszerűek
voltak — ekkor még zátonyra futottak a kortársak érdektelenségének föve
nyén, s ezért a XVIII. század második évtizedében is e törekvésekkel egy
behangzóan kell ítéletet mondania ifjabb Pápai Páriz Ferencnek: „. . . az
erdélyi commercium csak a Marosig és Küküllőig, ritkán a Dunáig és Ha
vasokig szolgál, annál inkább ilyen messze nem extendálódik. Históriából
sem olvassuk, hogy valaha a magyar a commerciumért fáradott s hadako
zott volna, mint más nemzetek, kik most is gazdagon floreálnak, mert min
denfelé nagy commerciumok."
A feltörekvő polgárság anyagi jólétének egy másik alappillérére is
igyekeztek egyetemjáró diákjaink felhívni az otthonmaradottak figyelmét:
ez pedig az ipar, a kézművesség, s a szorgalmas mesteremberek szerepe és
helye a társadalomban, valamint azok megbecsülése. Amíg Hollandiában ta
licskával tolták az Olaszországtól Georgiáig elhíresült Tótfalusi szállására a
pénzt, addig Erdélyben csak „hitvány vasmíves vagy rézmíves" volt a
neve, s alig becsülték többre az Európa-hírű tipográfust a foltozó vargánál.
Pedig ő is, mások is — az Európát jártak — világosan látták az ipari fejlő
dés óriási lehetőségeit és pozitív hatását egy olyan országban, ahol egy kétarasznyi drótot is jobb volt Bécsből beszerezni, mert „e munkához ezek
nem szoktanak, minthogy soha sem volt ezen a földön efféle". Ezért biztat
hatta őt Bethlen Miklós e sokat idézett szavakkal: „Csak lopd el Hollandiá
nak mesterségeit, és csináljunk Erdélyből egy kis Hollandiát, míg mind né
kem, mind néked egy-egy tonna aranyunk lészen". S ugyancsak evégett ír
hatta Teleki Mihálynak Hollandiából maga Tótfalusi is: „Sőt ha a politicusoknál a consiliis volnék, más egyéb mesterembereknek is innét hazánkba
való szállíttatását is javallanám. Merő félistenek ezek a mesterségekben a
miéinkhez képest. Vagyon itt egy Frank Ádám nevű Kolozsvárról szárma
zott itt való lakos, ki így beszél, hogy ha ő egynéhány derék mesterembe
rekkel Erdélybe menne, és ott szabadságot engednének nékiek, azt csele-
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kednék, hogy ha most az erdélyi fejedelemnek egy tonna arany jövedelme
vagyon esztendeig, két tonna lenne hat vagy hét esztendő múlva, azaz két
annyi, mint most esztendőnként."
E törekvésekkel szemben az erdélyiek azt „lobbantották" a betűmetsző
szemére, hogy „belgiumi accuratiót álmodozók ebben a hazában, holott en
nek jobb csak úgy maradni, mint eddig volt; amivel — úgymond — a mi
atyáink megérték, nem szükség nékünk tovább iparkodnunk".
E már Apáczaitól ostorozott, de később még sokat kárhoztatott szemlé
letmódban gyökerezik a másik sajátos jellemvonás, a tudatlanságban, a
„barbaries"-ben tartó tunyaság, a kultúra és a könyv iránti érdektelenség,
ami Tótfalusi szerint ugyancsak elválaszt bennünket Európa más, „szebbkeblű" nemzeteitől. „Mert ott curiosusok és könyv- s tudományszeretők az
emberek, nem úgy, mint itt. Csak egy közönséges embernek is derék bib
liotékája vágyott ott. Mert ott — nem úgy, mint itt — bő a pénz, és így ke
vésnek tartja afféléért valaki pénzt adni. Csak azért is, hogy tékájában lé
gyen, kapnak holmi novitáson."
Az eddigiekből is kitűnhetett már, hogy akadémia-járóink — akik
egyébként a saját bőrükön és gyomrukon tapasztalták meg a pénztelenség
következményeit — milyen jól látták a pénz, a pénzforgalom megnöveke
dett szerepét a korai kapitalizmus európai mindennapjainak kormányzásá
ban. Hazai viszonyaink közül kiszakadva, ahol a fizikai pénzhiány miatt
számos más módon is hozzájuthattak az anyagi javakhoz, fájón tudatosult
bennük, hogy ott a legfőbb érték a pénz; az élet akörül forog, és az mozgat
ja a világot, háttérbe szorítván a paternális érzelmeket. Teleki Pál arról tu
dósította levelében anyját, Vér Juditot, hogy a tandíjat szigorúan kikövetel
ték tőle Frankfurtban, „aval tartozom, ajándékon itt nem tanitnak, minden
nek szabott ára vagyon". Ugyanakkor ez idő tájt Tótfalusi Kis Miklós a ha
zai viszonyok jellemzéseként arról panaszkodik, hogy komoly veszteség
érte, mert: „Limitáltam példának okáért a közönséges Zsoltárt hetvenöt
pénzre, keveset adhattam pedig úgy el, mert ez nemzet semminek limitált
árához nem szokván, nem állhatja, hogy mégis el ne kunyoráljon benne.
Úgyhogy, ha a bibliát két pénzen tartanám, mégis a magyar egy pénzen
kérné".
A magyar nemesi felfogás 1670-ben, de később is morális értékekre
téve a hangsúlyt, elutasította magától a haszonelvűségen alapuló életesz
ményt, amivel peregrinusaink napról napra szembesültek. Vitnyédy István
megvetéssel szólt — egyfajta nemzetkarakterológiába sűrítvén vélekedését a
hollandokról, „kik előtt semmi tekinteti nincsen az böcsületnek, hanem az
haszonnak. . . a magyarnál a becsület elébb mosdik a kereskedő vargák excellentiai hasznánál".
A külföldet is megjárt, Zrínyi köreiben mozgó soproni ügyvéd, Vit
nyédy véleménye egyúttal azt is jelzi, hogy a peregrinációs irodalom köz
kedvelt és gyakori eleme és jellegzetessége, a tudományosnak szánt nemzet-
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karakterológia mellett spontán, egyéni népjellemzés is kialakult, s nagyban
formálta Európa-képünket. Bizonyára sokunk fülében ott cseng még a — ta
lán Wittenbergben is megfordult — Magyari Istvánnak Bartholomaeus
Georgievitz közvetítette negatív, mert bűnökre összpontosító nemzetkarakterológiája: „háborog az magyar: az spanyol latorkodik; eszik, iszik, tobzó
dik az német: az cseh hortyog az jólakásban, ásít puhasága miatt az kevély
ségtől megrészegült lengyel: az olasz bujálkodik, az ballon paráználkodik:
fertelmeskedik az francúz, az gallus virágéneket fú: tobzódik az anglus, az
skótus torkoskodik; enyeleg az tót, árulkodik az horvát, és csak keveset ta
lálsz, ki magát igaz keresztyénül viselné".
E topikus jellemzés ekkor új, tapasztalati úton szerzett elemekkel bő
vül. Szepsi Csombor Márton a felkeresett országok népét még a tudós szak
irodalom és az egyéni élmény ötvözete alapján jellemezte, a kései peregri
nusok már inkább az utóbbi alapján közvetítették népismereti konklúzióikat.
„Soha bizony nem hittem volna, hogy ezek a belgák oly hideg emberek lé
gyenek, de most magunkon tapasztaljuk. Germania szegényebb, mégis jobb
szívvel látja az embert." — panaszolkodik ifjú Pápai Páriz Ferenc, össz
hangban egy másik, ugyancsak Hágából írt levelével: „a Belgák durvaságá
nak régen hallottam hírét, de most magamon experiálom, kik légyenek". E
kedvezőtlen benyomások részint tapasztalati úton igazolták vissza Vitnyédy
háborgását a pénzcentrikus hollandokról, részint előrevetítik Teleki József
megfigyeléseit a hollandusok — némi eufemizmussal szólva — polgári indi
vidualizmusáról, másként önzéséről: a tengeri betegség miatt koplaló utazó
szeme kopogott az éhségtől, miközben „Egynéhány hollandus pedig jóízűn
ett előttem valami lapos száraz halat, de egyik sem kínált. Tapasztaltam
még ugyanakkor a köz hollandusnak meddig ér az embersége." (Ti. az a
hajón nem engedte át a szemmel láthatóan beteg külföldinek a saját — a ha
jó dőlése miatt alkalmatosabb — ülőhelyét.) Később aztán Teleki készséggel
elismerte jótulajdonságukat is, hogy bennük a kegyesség nagyobb, mint
más nációban. Érdekes viszont, hogy a hajdani, katonai erényekkel büsz
kélkedő, bátorszívű hollandokkal szembeállította saját koráét, akik „a ke
reskedés miatt egészen ellágyultak".
Különösképpen fontos, s máig figyelmeztető érvényű kell hogy legyen,
amit Teleki az angol tudományosságról, és azzal összefüggésben a kor
mányzási formáról mond: „. . .mert csak meg kell azt az anglusoknak adni,
hogy az ő könyveikben több tudomány és értelem vagyon, mint akármely
más nemzet könyveiben; akármely részére adja magát az anglus a tudomá
nyoknak, igen többre viszi másoknál. De mitől van az, az a kérdés. Én itt
azt sokkal nem vizsgálom, csak azt mondom, hogy kétségkívül a sokat tészen hozzá, hogy a nép gazdag. Amely nép gazdag, aközt több találkozik
olyan, akit a mindennapi kenyér keresésének kedvetlen gondja nem rongál
ván, ideje van s kedve is, hogy a tudományokról gondolkodjon; ahol töb
ben vannak a tudományon kapók, ott nem csuda, ha többen vannak azok is,
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akik tudnak, s többet tudnak másoknál. Amely nép szegény, hamar tanulat
lanná is lesz. Nem éppen oly szükségtelen azért, hogy a népnek sok pénze
legyen, mint első tekintettel tetszenék. Ezenkívül az angliai gubernálásnak
formája is kedvez a tudományoknak. Minden ember azt gondolja s mondja,
amit akar; másutt még tudni sem szabad mindent, nemhogy mondani."
Peregrinusaink általában az elragadtatás, a csodálat hangján írtak a
nagyhírű, nevezetes tudósokkal működő akadémiákról, az építészeti és mű
vészeti emlékekben gazdag városokról, a pompás fejedelmi udvarokról és
udvari életről. Kunstkammerekről, kéziratokkal ékes könyvtárakról, ceigházak fegyvercsodáiról, raritásgyűjtemények csodabogarairól. Nem hallgatták
el azonban kritikai észrevételeiket sem. Kornis György a páduai életformát
kárhoztatva írta: „Egyébképpen is énnekem nem igen tetszik sem az deákoknek moresi, civiseknek rendtartása, sem pedig lakóhelyük; de főképpen
ilyen hideg üdőben, hideg ebédlő házok és hideg, fagyos étekkel való tartá
sok." Krizbai D. Mihálynak a „német szagú étel" feküdte meg a gyomrát,
Szatmári Paksi Pál a franekeri koplalást viselte igen nehezen: „Felette gazul
élünk" — írván.
Sokan felfigyeltek a tisztes polgári életformával járó tisztaságra, rend
re, a városi utcák és a kertek rendezettségére. Sennyey László ízlését azon
ban bántották a pompás itáliai paloták melletti vakolatlan házak, s legfőként
pedig az, hogy: „Az utcák piszkosak, a házak emberi ürüléktől bűzlenek,
ugyanúgy még a templomok is, meg az előcsarnokaik. így elmondható,
hogy a piszok felülmúlja az épületek szépségét."
Ritka öntudat kellett ahhoz, hogy — mint Szatmári Paksi Pál tette —a
diákok az oktatás színvonalát, minőségét bírálják. „A mi académiánkban
sok fogyatékosság vagyon. In mathematicis megcsalt reménységem a pro
fessor felől, sokan dicsérték előttem, most már látom, hogy ez az arany sár
gállik ugyan, de a mértéket meg nem üti."
E kritikai észrevételek ha elvétve hangot kaptak is, a kifinomult eszté
tikai ízlés és értéktudat olyan magas fokára azonban vizsgált korszakunkban
egyetlen peregrinus sem jutott, mint Teleki József, akinek élvezetes stílusú
útinaplója gazdag tárháza az épületekről, színházi előadásokról, divatról és
életvitelről, szellemi képességekről és produkciókról tett elmarasztaló, iro
nikusan szókimondó ítéleteknek.
Az eddig említetteken kívül a peregrináció egyéb mozzanatai is hozzá
járultak a hazai Európa-image formáláshoz. Nem ritkán éppen az otthonma
radottak kívánalmainak, szorgalmazásának téve eleget. A hazaiak informá
lása végett tartalmaztak a peregrinációs levelek annyi hírt, pletykát, álhírt
vagy rémhírt, tudósítván a honiakat a királyok családi életétől a békeköté
sek paragrafusain át a természeti csapásokig, vagy éppen a természetfölötti,
megmagyarázhatatlan jelenségekig, csodákig. Teleki Sándor, a legtöbb
enyedi diák útra bocsátója maga is elvárta klienseitől a novellák, a korabeli
újságok híreinek hazajuttatását éppúgy, mint az európai mintára kiépítendő
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kertjéhez a virágmagvak vagy híres kertek leírásának megküldését. Ugyan
csak fontos hazai érdekek miatt lestek el a tanulók a lakírozás, vagy a nád
méz- és a spanyol viaszkészítés fortélyait.
Az Európa-kép kimunkálásához járultak hozzá a kért könyvek beszer
zésével és hazaküldésével ugyanúgy, mint amikor Enyedi István professzor
érdeklődését igyekeztek az európai olvasási divatról kielégíteni: „Ne sajnállya Kglmetek meg írni, micsoda szép Authorok prestálnak az ott való
Bibliopoliumban, Historici, Politici, Critici, Philologi, Poetae, Oratores?"
Ilyen és ehhez hasonló apró adalékokból, utalásokból kell tehát össze
raknunk azt a mozaikot, amelyet XVI—XVIII. századi peregrinusaink írá
saik által Európáról, annak lényegéről önmagukban és az itthoniakban igye
keztek létrehozni. Nem összefüggő kép, vannak még fehér foltjai bőven, de
talán a kontúrok és egy-két fontosabb vonal jól kirajzolódik: a kapitalista
nyugat főbb értékeinek lenyomatai azok.
Az eddigiekből következően hadd utaljak végezetül egy állandóan fel
felbukkanó kérdésre. Nevezetesen arra a sokat emlegetett fáziskésésre,
amellyel, közmegegyezés szerint, Magyarország az európai tudományossá
got, szellemi életet követte.
XVI—XVIII. századi intellektuális viszonyaink és kapcsolataink, szel
lemi múltunk alaposabb megismeréséhez éppen a peregrinációs dokumentu
mok vihetnek közelebb. Belőlük — számomra legalábbis —- az a tanulság
kínálkozik, hogy peregrinusaink révén e századok során — szinte azok ke
letkezésével egyidejűleg — sikerült bekapcsolódni Európa legfrissebb szel
lemi áramlataiba, eljutni a kor kiemelkedő tudósaihoz, elsajátítani és haza
közvetíteni a legújabb eszmerendszereket, vagy éppen fizikai kísérleteket.
Ebben — jónéhány európai nemzetet is megelőzve — lépést tudtunk tartani
Európával.
A fáziskésés — mert azért az vitathatatlan — a befogadó közeg társa
dalmi viszonyainak, gazdasági-kulturális feltételeinek, körülményeinek fej
letlenségével magyarázható, aminek egyik legfőbb oka, Apáczaival szólva
— és itt a kört bezárva, visszajutunk kiindulási pontunkhoz —: „a magyar
iskolák nemléte".
Mert — kérdezi — miért van mind az egyházi, mind az állami, mind a
magánéletben annyi visszásság, igazságtalanság, méltatlanság, rosszul inté
zett magán- és közügy? Mindez abból ered, hogy „nincs nekünk, magya
roknak egyetlen akadémiánk sem, s így nincs hely, ahol tanítsuk és egyben
sürgetőleg hangoztassuk az erkölcstant, mely megfékezi a bűnösöket; az
ökonómiát, mely igazítja a családok életét; az orvostudományt, mely megőr
zi az egészséget; a matematikát, mely városokat, utcákat, palotákat és tor
nyokat emel; végül a filozófiát, mely gyökere minden tudománynak és mes
terségnek. "
Az enciklopédia-szerző, maga is kijárván ezen iskolákat, tudván tudta,
hogy Európához csak ezen az úton lehet közeledni.
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KARL-HEINZ JÜGELT (Rostock)

Die ungarländischen Studenten an der Universität Rostock1

Das Studium von Ungarländern an der Universität Rostock wurde mit
Ausnahme eines Aufsatzes über den Studiengang des siebenbürgischen Bischofs Michael Pancratius (1631—1690) in Rostock2 bisher von der hungarologischen Forschung nicht zur Kenntnis genommen. Auch die Rostocker
Universitätsgeschichtsschreibung hat sich noch nicht mit dieser Thematik
beschäftigt. Es lag deshalb nahe, das Thema des 3. Internationalen Hungarologischen Kongresses zum Anlaß zu nehmen und auf meine aus dem
Jahre 1957 stammende Datensammlung zur Geschichte des Ungarländerstudiums in Rostock zurückzukommen, die damals nach Abschluß des Studiums der Finno-Ugristik an der Humboldt-Universität zu Berlin als Ausgangspunkt umfassender Forschungen zur Geschichte des Studiums der Ungarländer an deutschen Universitäten gedacht war.
Die politischen Verhältnisse jener Jahre ließen jedoch die weitere
Bearbeitung dieses Themas wenig aussichtsreich erscheinen, waren doch
viele in diesem Zusammenhang wichtige deutsche Universitäten, wie z. B.
Altdorf, Erlangen und Tübingen, spätestens ab 1961 für uns als damalige
DDR-Bürger für Archivforschungen unerreichbar geworden.3
Die im Herbst 1419 gegründete Universität Rostock gehört nach Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt (1392) und Leipzig (1409) zu den ältesten Universitäten auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Vier Jahrzehnte hindurch war sie die einzige Universität im norddeutschen und niederländischen sowie im skandinavischen und baltischen Kulturkreis. Erst
1456 folgte Greifswald, 1477 Uppsala und zwei Jahre später Kopenhagen.
Rostock war die bevorzugte Bildungsstätte für die Söhne des Adels
und des Bürgertums der Ostseeanliegerstaaten mit ihren zahlreichen Hansestädten, der Niederlande, Westfalens, Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, Brandenburgs, Pommerns, Preußens und Livlands sowie der drei
nordischen Reiche.
Neben den für die Jahre von 1419 bis 1760 insgesamt verzeichneten
etwa 48 000 Immatrikulationen4 nehmen sich die 100 Immatrikulationen
von Ungarländern — davon 97 Studenten — für den Zeitraum von
1481—1771 sehr gering aus.
So kamen im ersten Jahrhundert (1419—1519) nur drei ungarländische
Studenten nach Rostock (1481/82 und 1506), im zweiten Jahrhundert
(1520—1619) waren es 27 Ungarländer, davon 24 Studenten, und im dritten Jahrhundert (1620—1719) zählen wir immerhin weitere 66 Studenten.
Danach wurden bis zur Gründung der Bützower Universität 1760 in
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Rostock weitere zwei ungarländische Studenten und dann in Bützow ein
Medizin- und ein Jurastudent aus Ungarn immatrikuliert.
Trotz dieser im Verhältnis zu den zahlreichen ungarländischen Studenten z. B. in Wittenberg relativ geringen Anzahl Immatrikulationen darf
nicht außer Acht gelassen werden, daß acht Ungarländer in Rostock auch
den Grad eines Baccalaureus erhalten haben, hier Dissertationen verteidigt
haben, die in Rostock gedruckt wurden, zum Magister bzw. Doktor promoviert oder sogar in die Philosophische, Theologische oder Juristische Fakultät aufgenommen wurden.
Forschungen im Archiv der Universität Rostock haben ergeben, daß es
mit zwei Ausnahmen5 von keinem der ungarländischen Studenten irgendwelche Unterlagen über ihren Rostocker Aufenthalt gibt.
Was immer auch die individuellen Motive des einzelnen Studenten für
sein Rostocker Studium und dessen Dauer gewesen sein mögen, diese
Ungarländer sind Teil des Studiums der Ungarländer im Ausland, der peregrinatio Hungarica. In diesem Kontext wurde auch untersucht, wer von
den Rostocker Ungarländern vor oder nach dem Rostocker Studium in
Greifswald,6 in Königsberg,7 in Frankfurt a.d. Oder8 oder in Wittenberg9
immatrikuliert war. Dabei stellte sich heraus, daß immerhin 16 Ungarländer aus Wittenberg nach Rostock kamen oder von hier dorthin zogen. Das
gleiche gilt für 12 Studenten in der Relation zu Königsberg. Ein einziger
zog schon nach einem Monat von Rostock nach Frankfurt an der Oder
(Paulus Ruffinus, imm. Mai 1620), einer wurde auf der Durchreise nach
Rostock auch in Greifswald immatrikuliert (Constantinus Lany) und einer
kam aus Wittenberg über Greifswald nach Rostock (Erythraeus).
Außerdem wurden auch die Beziehungen zwischen Rostock bzw.
Mecklenburg und Ungarn untersucht, wovon erste Forschungsergebnisse
bereits publiziert vorliegen.10
Diese Untersuchungen hatten auch ergeben, daß der für die Geschichte
der Rostocker Universität nach seinem Regierungsantritt im Jahre 1552 bedeutsame Renaissancefürst Johann Albrecht I. (1525—1576) bereits im
Sommer 1560 anläßlich seines Besuches bei Kaiser Ferdinand mit diesem
eine Reise nach Ungarn unternommen und die Festungen Preßburg und Komorn besucht hat, und daß sich in seiner umfangreichen und wertvollen
Bibliothek wichtige Werke zur ungarischen Geschichte befunden haben.11
Bisher von der ungarischen Forschung wohl völlig unbeachtet geblieben ist, daß auch ein Ungar zu den ersten Reformatoren in Mecklenburg
gehört hat. Auf Bitten von Herzog Heinrich V. von Mecklenburg wurde
der aus Ofen (Buda) gebürtige Magister Aegidius Faber, ein Schüler Luthers, von diesem 1527 (oder 1528) als lutherischer Prediger nach Schwerin
geschickt, wo er bis zu seinem Tode 1536 wirkte. Faber hatte seine Heimat
wegen des Einfalls der Türken verlassen und war über Augsburg nach Wittenberg auf die Universität gezogen.12
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Im folgenden sollen zuerst drei besondere Immatrikulationen von Ungarländern vorgestellt und dann auf einige Besonderheiten des Ungarländerstudiums in Rostock hingewiesen werden. Die Anlagen Die Ungarländer in
der Rostocker Matrikel und der alphabetische Index der Namen und Herkunftsorte der Rostocker Ungarländer sollen als Ausgangspunkte weiterer
Forschungen dienen und zur internationalen Zusammenarbeit auf diesem
Gebiet anregen.
Die Immatrikulation des Wittenberger Magisters Lucas Vinckleich aus
Siebenbürgen („Cibimerim [Cibinensis?] ex antiqua Dacorum regioné
oriundus, quae nunc Transyluania nuncupatur") im Januar 1562 steht im
Zusammenhang mit der Übergabe eines Briefes des ungarischen Königs
Johann II.13 und eines Schreibens der evangelischen Kirche in
Siebenbürgen mit der Bitte an die Theologische Fakultät um ein Gutachten
in Angelegenheiten des Sakramentes in Siebenbürgen. Das damit sichtbar
werdende hohe Ansehen der Rostocker Theologischen Fakultät mit vier
Professoren als Vertreter der lutherischen Orthodoxie auch in Ungarn und
Siebenbürgen hat sicher in den folgenden Jahrzehnten auch ungarländische
Jünglinge zum Theologiestudium in Rostock animiert.
Erwähnt werden muß in diesem Zusammenhang auch, daß der aus
Kronstadt in Siebenbürgen stammende berühmte Drucker Jacobus Lucius
Transylvanus (in Rostock auch Jacob von Siebenbürgen oder Jacob Siebenbörger) im Jahre 1566 immatrikuliert wurde, als er von Wittenberg kam,
um die Rostocker Universitätsbuchdruckerei zu übernehmen. In Rostock
war er bis zu seinem Weggang nach Helmstädt im Jahre 1579 sehr erfolgreich tätig und druckte hier unter anderem die 1580 erschienene niederdeutsche Bibel.
Eine dritte nichtstudentische ungarländische Immatrikulation ist wohl
die des im Juli 1609 immatrikulierten Mediziners Ioannes Iessenius ä lessen, eques Hungarus. Er stammte aus dem bekannten ungarischen Adelsgeschlecht und wurde 1566 in Breslau geboren, wohin seine Eltern vor den
Türken geflüchtet waren. Er studierte zunächst in Wittenberg, danach in
Leipzig und ab 1588 in Padua. Ab 1594 wirkte er als Professor der Medizin in Wittenberg und ging von dort 1602 nach Prag. Bei seiner Immatrikulation im Jahre 1609, durch die er während seines Aufenthaltes in Rostock
unter dem Schutz der Universität stand, wird er als Leibarzt des ungarischen Königs Matthias II. bezeichnet.
Bekanntlich gehörten die ins Ausland gezogenen studienbeflissenen
Ungarländer zu allen Zeiten in der Mehrzahl nicht zu den begüterten
Schichten. Ihr Studium im Ausland wurde meist nur durch einheimische
Stipendien oder durch besondere Förderungen für Ungarn oder Siebenbürger ermöglicht. In Rostock gab es mit Ausnahme von Freitischen zu
Beginn des 17. Jahrhunderts keinerlei weitere Unterstützungen, weshalb die
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Rostocker Universität in diesem Zusammenhang von vornherein eine
schwache Anziehungskraft ausübte.
Außerdem muß man wohl im allgemeinen davon ausgehen, daß
das Rostocker Küstenklima für die ungarländischen Studenten unter
den damaligen Lebensumständen nicht angenehm gewesen sein mag;
die ungarländischen Studenten sich unter der allem Fremden
gegenüber vorerst zurückhaltenden Rostocker Bevölkerung nicht unbedingt
wohl gefühlt haben dürften;
die ungarländischen Studenten während ihres Aufenthaltes in Rostock
ohne landsmannschaftliche Bindung nicht zur vollen Entfaltung gekommen
sein dürften;
sie deshalb die Universität Rostock wohl auch in der Regel nach kurzer Studienzeit wieder verlassen haben.
Untersucht man nun die Biographien der einzelnen Studenten, soweit
das überhaupt möglich ist, so kommt man zu dem Ergebnis, daß für jeden
Einzelnen sicher eine sehr individuelle Entscheidung für sein Rostocker
Studium anzunehmen ist.
Der erste Ungar, der uns in der Rostocker Matrikel begegnet, ist ein
Johannes Penger de Pest, der am 15. Oktober 1481 unter dem Rektorat von
Hinricus Morin in die Matrikel eingetragen wurde und die üblichen 2 Mark
Inskriptionsgebühr bezahlt hat. Zu denken wäre hier an einen Pester Bürgerssohn, dessen Identität allerdings bisher leider nicht festgestellt werden
konnte. Der Name Penger begegnet uns in der Wiener Matrikel in den Jahren 1500 und 1514.14 Auch die Identität der am 12. Juni 1506 von Rektor
Casparus Hoyer eingetragenen „Ungari" Nicolaus Iohannis de Bocksom
und Petrus Alerdi de Bucksem muß noch näher untersucht werden. Dabei
ist zu prüfen, ob Bocksom bezw. Bucksem mit dem bei Rumy15 genannten
Butsum — Törehegy — Baumdorf identisch sein könnte.
Am 13. März 1546 wurde die Reihe der ungarländischen Studenten
von dem Preßburger Henricus Gosler eröffnet, der bereits am 14. Juni
1547 zum Baccalaureus artium promoviert wurde und damit seine in
Rostock Studien beendet hat. Kurz nach ihm waren im Mai 1546 zwei „Ungari", Michael Scopcitz und Stephanus Czompor, immatrikuliert worden.
Rektor war in diesem Sommersemester der evangelische Professor Konrad
Pegel, der nicht unwesentlich dazubeigetragen hat, daß nach dem Niedergang des Universitätsbesuches in den Jahren zwischen 1518, als die Pest in
Rostock herrschte, und 1543, als nach langjähriger Vakanz erstmalig das
Amt des Dekans der Philosophischen Fakultät wieder besetzt wurde, der
Studienbetrieb wieder einen Aufschwung nahm und die Zahl der Studierenden wieder anstieg.
Leider finden sich über die ungarländischen Studenten der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts nur wenige Daten, und wir sind oft auf Zufallsfunde angewiesen. So stand Andreas Adam Transylvanus, von dem schon
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erwähnten Theologen David Chytraeus im April 1567 immatrikuliert, offenbar nach Abschluß seiner Studien im Dienste der Universität, denn ein
späterer Matrikeleintrag nennt ihn cursor universitatis.
Wie er kamen die Ungarländer in den folgenden Jahren insbesondere
aus Siebenbürgen (Lange, Hermannus, Schedius, Seidner, Fischer, Heluerus, Scharuaderus), aber auch aus Oberungarn (J. Frölich, Pestius, Mediomontanus, Iulisch, Albinus, Christenerus und Rodt). Der im Mai 1579 mit
weiteren vier Ungarländern immatrikulierte Caspar Pestius kam als einziger
bereits aus Wittenberg (imm. Juni 1578). Auch die drei ersten Ungarländer
des 17. Jahrhunderts kamen aus den nördlichen Komitaten des Königreichs
Ungarn: So im August 1602 der Käsmarker Ludovicus Frölichius. Ihm
folgt im Oktober 1606 David Praetorius Pannonius, der vorher in Königsberg studiert hatte (imm. 7. Oktober 1598) und der mit einer 1601 in
Stettin gedruckten „Disputatio logica de categoria qualitatis" (RMK III.
973) schon im Oktober 1607 in Rostock zum Magister promoviert wurde.
Im LIBER FACULTATIS PHILOSOPHICAE wird er David Praetorius
Zepusiensis Ungarns genannt, was bedeutet: während seines Aufenthaltes
in Rostock wurde er vom Pannonius zum Ungarns.
Dieser Vorgang war mehrfach zu beobachten, weil der „Ungarns"
oder „ungarus" offenbar eine eindeutigere Identifikation mit der patria Ungaria ergab, die wohl aus Rostocker Sicht für alle Ungarländer als Herkunftsland angenommen wurde. Die Ereignisse in Ungarn wurden an der
Universität nicht zuletzt wohl auch in Verbindung mit der Türkensteuer
aufmerksam verfolgt.16
Praetorius wurde gleich nach seiner Promotion gemeinsam mit dem
Rostocker Peter Lauremberg (1585—1639), der 1624 Professor für Poesie
und Rhetorik wurde, in die Fakultät aufgenommen und erhielt damit auch
das Recht zu Privatvorlesungen.
Die folgenden Ungarländer sind: Andreas Minor Pannonius (Oktober
1607), Samuel Coravinus Britznensis Pannonius (April 1618), der spätere
Muschener Pfarrer Christianus Barth Transylvanus und Paulus Ruffinus
Cibinensis (April 1620). Der interessanteste Ungarländer in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts ist der bekannte lateinische Dichter Johannes
Duchon Moschoviensis Hungarus,17 der im Juni 1623 immatrikuliert wurde
und im folgenden Jahr nach Wittenberg ging (imm. 13. 9. 1624), nachdem
er bereits am 2. Juni 1624 eine philosophische Dissertation „Disp. metaphysica de potentia et actu. (Rostochii 1624) (RMK III. 1364) verteidigt
hatte. Der seit 1618 hier als Professor für Poesie lehrende Rostocker Satiriker Johannes Lauremberg (1590—1658) dürfte Duchon besonders angezogen haben. Mit ihm waren sein Freund Joannes Scheredi Scharossiensis
Hungarus und Matthias Keinzelius Dipszensis Transylvanus nach Rostock
gekommen. Scheredi ging 1624 mit ihm nach Wittenberg (imm. 23. 9.
1624).
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Zwischen April 1627 und September 1633 wurden nur fünf Ungarländer immatrikuliert: Georgius Hendelius Bistricensis Transylvanus (April
1627), Johannes Ulmannus und Daniel Peschcovius, beide als Iglo-Hungarus eingetragen (Juli 1632), Casparus Budackerus Bistricio-Transylvanus
(September 1632), Zacharias Stubnerus Posoniensis Ungarus (September
1633) sowie Johannes Hegyes Coronensis Transylvanus (Mai 1634). Hendelius ging bereits 1628 (imm. 17. 11.) nach Wittenberg.
Für diese Zeit haben Forschungen nach Motiven für die Wahl des Studienortes ergeben, daß z. B. ehemalige Rostocker Ungarländer ihre späteren Schüler nach Rostock geschickt haben. So z. B. Johannes Duchon, nach
seinen Studien in Rostock und Wittenberg ab 1627 Rektor der Schule in
Neusohl, der ua. seine Schüler Neussel Spleny und Hertelius nach Rostock
schickte, wo sie mit weiteren Ungarländern (Hodikius, Pilarikius und Stranavius) im Juli 1634 immatrikuliert wurden. Ihnen folgten in den nächsten
Monaten noch weitere Ungarländer (Henselius, Klein, Mautnerus und Paludnius), so daß in den folgenden Jahren hier gleichzeitig mindestens 10
Ungarländer studiert und teilweise auch promoviert haben. Der DuchonSchüler J. Pinnerus kam 1640. Offenbar wurde während des Dreißigjährigen Krieges der Besuch der Rostocker Universität auch wegen der relativ
sicheren Umgebung bevorzugt. Klein kam bereits aus Königsberg (imm.
27. Januar 1633) nach Rostock. Während Paludnius bereits 1635 promoviert wurde (RMK III. 1507), wurden Neussel Spleny und Hodikius beide
im Mai 1637 Magister artium. Die bei RMK verzeichneten Rostocker Dissertationen waren bisher in Rostock nicht bekannt und vervollständigen nun
den Katalog Rostocker Drucke der Universitätsbibliothek. Das gilt auch für
den in RMK III. 1543 genannten Rostocker Druck „Anagrammatum libri
III. (Rostochii 1638) des späteren Kronstädter Pfarrers Peter Mederus, der
im Mai 1635 immatrikuliert worden war. Als Kommilitone des Dichters
Andreas Tscherning, der 1635 mit einer Empfehlung von Martin Opitz
nach Rostock kam und 1644 der Nachfolger von Peter Lauremberg als
Professor der Dichtkunst wurde, ist er in zahlreichen Dissertationen von
Ungarländern mit lateinischen Glückwunschgedichten oder Anagrammen
vertreten. Mederus selbst wurde im September 1637 gratis zum Magister
promoviert — was etwas über seinen sozialen Status aussagt — und in die
Philosophische Fakultät aufgenommen. Mit oder nach ihm waren im Jahre
1635 weitere Ungarländer in die sicheren Rostocker Mauern gekommen
(Lutsch, Cziglerus und Renerus sowie Pistorius und Kletzkovius).
Die schon erwähnten Forschungen nach Rostocker ungarländischen
Dissertationen haben im Bestand der Rostocker Universitsbibliothek einen
Fund erbracht, der auch bei RMK nicht verzeichnet ist. Es handelt sich um
das auf Kosten des Rostocker Buchhändlers Hallerford gedruckte Bändchen: „Curai Rostochiensis Anagrammatica. Item Mantissa" (Rostochii
1636). Autor ist der 1634 immatrikulierte Ungarländer Johannes Mautnerus
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Pannonius, der mit Anagrammen die Senatoren und wichtige Persönlichkeiten der Stadt und die Professoren der Universität besingt: ein echter Beweis
für die dichterische Atmosphäre in Rostock. Und wäre nicht Mautnerus
vielleicht eine lohnenswerte Entdeckung als lateinischer Dichter Ungarns?
Bis zum Ende des Dreißjährigen Krieges können wir weitere Ungarländer registrieren: Lansee (1636), Schuller, Schemmelius, Totth und Cnapitius (1637), Pinnerus (1640), Aichinger, Dreypfennig und Abschein
(1643) sowie Weissius und Schoppelius (1648). Aichinger kam nach vierjährigem Studium aus Königsberg (imm. 10. November 1639), Dreypfennig und Abschein gingen bereits nach einem Jahr Studium in Rostock
dorthin (imm. 9. Juni 1644). Während Schoppelius nach einjährigem
Studium aus Wittenberg kam (imm. 19. 4. 1647), ging Weissius nach zweijährigem Studium in Rostock nach Königsberg (imm. 23. Mai 1650).
Nicht ganz einfach war die Identifizierung des Cassovia-Hungarus Benedictus Schemtei, der unter dem Vorsitz von Joachim Lütkemann im Juni
1638 über „De realitate essentiae extra existentiam." (Rostochii 1638) disputiert hatte. Der in Rostock vorhandene Druck stimmt leider nicht mit
dem bei RMK III. 1544 genannten Titel überein. Aber auch der Name
Schemtei ist in der Rostocker Matrikel nicht zu finden, da der Autor im
Juli 1637 noch als Benedictus Totth Semptaviensis eingetragen worden war
und offenbar später die ungarische Namensform seines Heimatortes als Familiennamen angenommen hat. Unter diesem Namen ist er dann auch in
Königsberg eingetragen (imm. 28. September 1638).
Ab 1649 finden wir kontinuierlich fast in jedem Jahr ungarländische
Studenten: Nach Hein (1649), Matthiae, Institoris und Roth (1650) kam der
spätere Komponist Zachaeus (1651) zum Studium nach Rostock, von dem
wir aus musikwissenschaftlichen Quellen wissen, daß er wohl nicht in seine
Heimat zurückkehrte, sondern in Dänemark wirkte und 1698 in Kopenhagen starb. In den folgenden Jahren wurden immatrikuliert: Latscovius und
Rihelius (1652), Tillemann (1654), Grellius (1655), Nostitius und Zachariae (1656). Nostitius kam aus Königsberg, wo er sich bereits sieben Jahre
aufgehalten hatte (imm. April 1649) und ging nach zwei Jahren weiter nach
Wittenberg (imm. 2. 3. 1658).
In den folgenden Jahren finden wir etliche Ungarländer, die einige
Jahre nach ihrer Rückkehr von der peregrinatio academica in die Heimat
wegen der Verfolgung durch die Gegenreformation eine zweite peregrinatio
als Exulanten antreten mußten, wie die folgenden Beispiele zeigen.
Im Oktober 1657 war Daniel Parschitius Piroviceno-Pannonius nach
zweijährigem Studium in Königsberg (imm. 26. Januar 1655) in Rostock
immatrikuliert worden. Nach seiner Magisterpromotion im SS 1660 ging er
als Konrektor in das benachbarte Güstrow und wurde im WS 1662/63 von
Heinrich Müller in die Theologische Fakultät aufgenommen. Er war ein bekannter Gelehrter und Tonkünstler, der in Rostock zwei Arbeiten veröffent-
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licht hat und später nach Ungarn zurückkehrte. Bis zu seiner Vertreibung
im Jahre 1672 war er Rektor in Kremnitz, von wo er dann als Exulant wieder fur einige Jahre nach Deutschland gehen mußte.
Nicht besser erging es seinem Bruder Christopherus, der am 25.
August 1664 immatrikuliert wurde. Obwohl er in der Matrikel Hungarus
genannt wurde, bezeichnete er sich auf dem Titelblatt seiner theologischen
Thesen „De Justificatione" (Rostochii 1665) (RMK III. 2294) als „Pannonius". Sowohl in seinen „Repetitiones Decalogi antipapistici" (Rostochii
1666) (RMK III. 2361) als auch in der Wittenberger Matrikel (imm. 5. 5.
1666) wird er nach seinem Herkunftsort Roseberga Hungarus genannt.
Nach seiner Rückkehr in die Heimat war er Rektor in Schemnitz, wurde
ebenfalls abgesetzt und lebte nach seiner Flucht als Exulant in Leipzig bis
zu seinem Tod 1713.
Ähnlich erging es Georgius Lani, der nach dem Türkeneinfall völlig
verarmt zum Studium in Wittenberg ging (imm. 2. 4. 1667 gratis), wo drei
physikalische Dissertationen von ihm publiziert wurden. Später mußte er
dann sein Auskommen als Hauslehrer bei den Kindern des Rostocker Ratsherren Brand und bei einem mecklenburgischen Edelmann verdienen. So
kam er nach Rostock und wurde hier unvereidigt im April 1669 immatrikuliert. 1670 kehrte er in seine Heimat zurück und wurde Rektor in Karpfen.
1674 wurde er mit anderen evangelischen Predigern und Rektoren eingekerkert, konnte sich aber in Neapel vor der Galeere retten. Nach Jöcher18
starb er 1688 in Leipzig, wo er noch Baccalaureus theologiae geworden
war.
Auch der Leutschovia-Hungarus Joachim Erythraeus war nach Wittenberger Studium (imm. 20. 3. 1656) und Magisterpromotion (14. 10. 1658)
nach Hause zurückgekehrt. Als Exulant kam er über Greifswald (imm. 3.
Mai 1681) im März 1682 nach Rostock, um von hier 1688 nach Stettin zu
gehen, wo er Diakon an der Schloßkirche wurde.
Erwähnenswert ist noch die Immatrikulation des Michael Pancratius
Sabesiensis Transylvanus im März 1661 wegen seiner erfolgreichen Karriere. Als gelehrter Tutor herrschaftlicher Sprößlinge hat er sein Studium an
verschiedenen deutschen Universitäten finanziert und kam 1661 mit den
beiden Söhnen des holsteinischen Ritters Joachim von Brockdorf nach
Rostock. Schon nach einem Jahr erhielt er die Doktorwürde beider Rechte.
Die Einladungsschrift H. R. Redekers zu seiner juristischen Disputation am
28. November 1661 enthält seinen bisherigen Lebensweg. 1664 wurde er
herzoglicher Professor der Beredsamkeit an L. v. Bodocks Stelle. Er hielt
öffentliche Vorlesungen über die Geschichtskunde, Beredsamkeit und andere Wissenschaften. Nachdem er 1663 eine Rostocker Bürgestochter geheiratet hatte, kehrte er 1666 mit seiner Familie in seine Heimat — „patriam
Ungariam" — zurück, wie in der Matrikel ausdrücklich vermerkt wird.
Zuerst ist er in Eperjes tätig, von wo er 1673 fliehen muß. Er geht als
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Rektor des Gymnasiums nach Hermannstadt in Siebenbürgen, verwaltet
verschiedene Pfarren und ist zuletzt Superintendent der Sächsischen
Kirchen.
Auch in den folgenden Jahrzehnten kamen in unterschiedlicher Frequenz noch ungarländische Studenten nach Rostock. Die meisten von ihnen
studierten offenbar nur hier (Agnetis, Crak, Berger, Caspari, Celder, Sartorius, Henrici, Ausfeld, Geizaur und zuletzt Rumel). Einige kamen aber
auch aus Wittenberg: Bayerus (imm. 2. 3. 1672), Günther (imm. 26. 8.
1672 depositus) und Semelius (imm. 16. 1. 1680) oder gingen dorthin: Privigzer (imm. 23. 10. 1701).
Die Bützower Matrikel für die Jahre 1760—1789 kennt nur zwei Ungarländer, beide offensichtlich Ausnahmeerscheinungen: Am 6. Mai 1764
wird der aus Preßburg stammende jüdische Medizinstudent Marcus Moses
immatrikuliert, der schon am 23. Januar 1766 unter dem Vorsitz von Georg
Christoph Detharding mit einer lateinichen Arbeit „über die ehemals bei
den Juden übliche Pflege der neugeborenen Kinder" zum Doktor der Medizin promoviert wird. Dr. Moses blieb in Mecklenburg und war ein bedeutender Vertreter der jüdischen Gemeinde in Mecklenburg. Sein Sohn Marcus wurde nach Studien in Frankfurt/Oder und Leipzig 1785 ebenfalls hier
als Medizinstudent immatrikuliert. Als letzter kam der adlige ungarische
Jurastudent Josephus Palatínus nach Studien in Straßburg im September
1771 nach Bützow.
Wie wir gesehen haben, ist das Studium in Rostock tatsächlich im Leben jedes einzelnen ungarländischen Studenten in der Regel nur ein kleiner
Baustein für das Mosaik der bisher meist nur mangelhaft bekannten Biographien.
Die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zur peregrinatio Hungarica Rostochiana ist als ein — wenn auch bescheidener — Beitrag zur
ungarischen Kulturgeschichte, aber auch zur Geschichte der Universität
Rostock gedacht.
Anmerkungen
1 Das Verzeichnis der ungarländischen Studenten basiert auf der gedruckten Matrikel der
Universitäten Rostock (1419—1831) und Bützow (1760—1789): Die Matrikel der Universität Rostock, hrsg. von Adolph Hofmeister. Bd. 1—7. Rostock-Schwerin,
1889—1922. — In Anlehnung an Gyula Mokos: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. — 1890. (Magyarországi tanulók külföldön; 1) verwende ich im Interesse einer
neutralen territorialen Zuordnung den Begriff Ungarländer und ungarländisch für die
Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen, die mit ihrem latinisierten Namen in die Matrikel als Hungarus oder Ungarus, Pannonius oder Transylvanus eingetragen wurden.
2 Leury, Ernst: Über den Studiengang des Bischofs Michael Pancratius (gest. 1690) in
Rostock. — In: Siebenbürgische Vierteljahresschrift. — Hermannstadt 59 (1936). — S.
317—319.

574
3 Andere Universitäten wurden in jenen Jahren aus mangelndem Geschichtsbewußtsein
wenig beachtet, wie z. B. die Viadrina in Frankfurt a. d. Oder, die zwar bereits 1811
nach 300 jähriger Wirksamkeit aufgehoben bzw. verlegt worden war, an der aber im
merhin von 1502 bis 1811 insgesamt 649 Ungarländer, davon 188 Siebenbürger immatri
kuliert waren, wie Othmar Feyl 1980 festgestellt hat. — Vgl. Feyl, Othmar: Die Univer
sität Frankfurt (Oder) in der Bildungsgeschichte des östlichen Europa. — Frankfurt
(Oder), 1980. — S. 8. (Frankfurter Beiträge zur Geschichte; 8).
4 Vgl. Matrikel Rostock (Anm. 1).
5 Lediglich über Crak (imm. 1664) existieren Akten in bezug auf einen „Exzess herzogli
cher Soldaten im „Doberaner Hof" an David Czakki". Außerdem existiert ein Geleitbrief
des Rektors Matthias Stein vom 28. März 1705 für den Theologiestudenten Andreas
Henrici Transylvanus.
6 Aeltere Universitäts-Matrikel. 11. Universität Greifswald, hrsg. von Ernst Friedländer.
Bd. 1 (1456—1645). Bd. 2 (1646—1700). — Leipzig, 1893—94 (Publikationen aus den
K. Preußischen Staatsarchiven; 52; 57).
7 Erler, Georg: Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. Bd. 1—3. —
Leipzig, 1910—1917.
$ Aeltere Universitäts-Matrikeln. I. Universität Frankfurt a. O., hrsg. von Ernst Friedlän
der. Bd. 1 (1506—1648). Bd. 2 (1649—1811). Bd. 3 (Register). — Leipzig, 1887—1891.
9 Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe. Teil 1 (1602—1660), Texband. Regi
sterband. Bearb. von Bernhard Weissenborn. — Magdeburg, 1934 (Geschichtsquellen
der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt. NR 14; 15).
Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe. Teil 2 (1660—1710). Bearb. von Fritz
Juntke. — Halle, 1952. (Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek SachsenAnhalt in Halle a. d. Saale; 2)
10 Jügelt, Karl-Heinz: Einige Bemerkungen zu den ungarischen und Ungarn betreffenden
Beständen des 16. — 18. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Rostock. — In: Ber
liner Beiträge zur Hungarologie. — Berlin—Bp., 3 (1988) — S. 61—71.
11 Schirrmacher, Friedrich Wilhelm: Johann Albrecht 1., Herzog von Mecklenburg. — Wis
mar, 1885. — T. 1. — S. 370; vgl. Anm. 7. S. 62—63; vgl. auch Anm. 5.
12 Krey, J. B.: Beiträge zur Mecklenburgischen Kirchen- und Gelehrtengeschichte nebst
Nachträgen zu seinen Schrißen. — Rostock, 1821. — Bd. 2. — S. 33—34; A. D. B. 6.
1877. — S. 488; Westphalen, Ernst Joachim von: Monumenta inedita rerum Germanicarum. Leipzig, 1739—1745. — Bd. 3. — S. 1705 (m. Porträt).
13 János Zsigmond, gewählter König von Ungarn, erster Fürst von Siebenbürgen,
1540-1571.
14 Matrikel Wien: Joannes Penger ex Salisburgo 1500 I R 3; Caspar Penger ex
Drochtelfing 1514 HR 67.
15 Rumi, Carl Georg: Geographisch-statistisches Wörterbuch des österreichischen Kaiser
staates. — Wien, 1809.
16 Vgl. Eintragungen des Rektors Henricus Müller im Anschluß an die Matrikeleintragun
gen WS 1665/66.
17 Vgl. Rexa Dezső: Duchon János. In: Magyar Könyvszemle. — Bp., (1904). — S.
498—500; Johannes Duchon. — In: Ungarische Rundschau. 1914. — S. 466—468.
18 Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten-Lexikon. — Leipzig, 1750—51.
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Anlage 1
Die Ungarländer in der Rostocker Matrikel
WS 1481/82 Rektor: Hinricus Morin
15. Oktober: Johannes Penger de Pest ddt. II mr.
SS 1506 Rektor: Casparus Hoyer
12. Juni: Nicolaus lohannis de Bocksom
Petrus Alerdi de Bucksem
SS 1546 Rektor: Petrus Stratageus
13. März: Henricus Gosler Potzoniensis
SS 1547 Rektor: Conradus Pegel
Mai: Michael Scopcitz }
Stephanus Czoinpor } Vngari
1547: 14. Juni artium baccalaureus promotus est Henricus Gosler
WS 1561/62 Rektor: Laurentius Kirckhoff
Januar 1562: Lucas Vinckleich Cibimerim ex antiqua Dacorum regioné oriundus,
quae nunc Transyluania nuncupatur, qui nobis tulit Hungáriáé regis lohannis literas et
scriptum ecclesiarum Transyluanicarum de Sacramento, ut concilium et facultas
t[h]eologica suum iudicium et censuram ferret.
SS 1566 Rektor: Simon Pauli
Oktober: Iacobus Lucius Transyluanus
SS 1567 Rektor: David Chytraeus
April: Andreas Adainus Tranylvanus cursor Universitätis
SS 1568 Rektor: Fridericus Heine
Juni: Antonius Lange Coronensis Transyluanus
Iosephus Hermannus Aelurinus Transyluanus
WS 1571/72 Rektor: Marcus Luschouius
November: Ieremias Schedius Coronensis
SS 1576 Rektor: Iohannes Gustauus Rosa, comes in Bosunt
August: Iohannes Frölich Leibicensis ex Vngaria
SS 1578 Rektor: Nathan Chytraeus
August: Andreas Seidner Transyluanus
SS 1579 Rektor: Bartholomaeus Clingius
Mai: Caspar Pestius Vngarus
[«-Wittenberg: Juni 1578]
Paulus Fischer Marienburgensis Transyluanus
Georgius Heluerus Coronensis Transyluanus
Paulus Scharuaderus Bistricensis Transyluanus
Paulus Mediomontanus Vngarus
WS 1593/94 Rektor: Magnus Pegelius
Dezember: Iohannes lullsch Sepusius
SS 1594 Rektor: Augustus dux Brunsuigae et Lunaeburgi
August: Thobias Albinus Vngarus Belensis
SS 1596 Rektor: Marcus Hassaeus
September: Abrahamus Christenerus Cremnitzensis
SS 1597 Rektor: David Chytraeus
Im Anschluß an die Matrikeleintragungen des Sommersemesters 1597, wobei keine
Ungarländer eingetragen wurden, sind folgende Aufzeichnungen von David Chytraeus
zu lesen: „. . .In Vngaria vero adversus Turcas, ut superiori anno ad Agriam, ita nunc
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iterum ad Rabam segniter ac foede omnia gesta sunt. Cum primum enim bassam Turcicum propius accedere nostri audiverunt, relicta obsidione Rabae (24. Septembris)
trans Danubium cesserunt et ad borealem illius ripam, Danubio ab hostibus seiuncti,
descenderunt, quibus inspectantibus arcem Totes Turci expugnarunt. Deinde, e regioné Strigonii progressi ad Vatsiam superiori anno munitam, cum primum Pesto Turcae
appropinquarent, incensa et deserta arce Vatsia in adversam Strigonio ripam retrocesserunt. . ."
SS 1598 Rektor: Ioannes Albinus
Juni: Casparus Rodt Durandensis Sepusius
SS 1602 Rektor: Vldaricus Pommeranorum dux
August: Ludoicus Frölichius Kesemarcensis
WS 1606/07 Rektor: Valentinus Schachtius
Oktober: Dauid Praetorius Pannonius
[«-Königsberg: 7. 10. 1598: David Praetorius, Sepusius Vngarus, cui ad
tempus remissum est inscriptionis pretium, dt. nihil.]
SS 1607 Rektor: Bartholomaeus Clingius
Oktober: Andreas Minor Pannonius
Fac. phil.: A) 1607 Herbstsemester: Mgr. Ioannes Simonius, rhetorices professor,
promoviert zum Magister: Davidi Praetorio Zepusiensis Ungarus. B) Rezeption in die
Phil. Fak.: Mgr. David Praetorius Zepusiensis Ungarus (Dek.-Buch S. 210)
WS 1609/10 Rektor: Eilhard Lubinus
Juli: Ioannes lessenius a lessen, eques Hungarus, regis Vngariae Matthiae medicus.
Supplicio qffectus in executione Pragensi.
WS 1617/18 Rektor: Iohannes Slekerus
April: Samuel Corauinus Britznensis Pannonius
SS 1620 Rektor: Ioannes Laurembergius
April: Christianus Barth }
Paulus Ruffínus Cibinensis } Transilvani
SS 1623 Rektor: Ioannes Bacmeisterus
Juni: Ioannes Duchon Moschoviensis Hungarus
[-»Wittenberg: 13. 9. 1624]
Ioannes Scheredi Scharossiensis Hungarus
[-»Wittenberg: 13. 9. 1624]
Matthias Keinzelius Dipzensis Transylvanus
WS 1626/27 Rektor: Ioannes Asverus
April: Georgius Hendelius Bistricensis Transylvanus
[-»Wittengerg: 17. 11. 1628]
SS 1632 Rektor: Iacobus Fabricius
r
Juli: Iohannes Ulmannus Iglo-Hungarus
Daniel Peschcovius [Peschovius!] Iglo-Pannonius
September: Casparus Budackerus Bistricio-Transylvanus
SS 1633 Rektor: Iohannes Cothman
September: Zacharias Stubnerus Posoniensis Ungarus
WS 1633/34 Rektor: Stephanus Clotz
Mai: Iohannes Hegyes Coronensis Transsylvanus
SS 1634 Rektor: Henricus Schuckman
Juli: Esaias Hertelius Scepusio-Hungarus
Alexander Ilodikius Trenechiniensis }
Elias Neussel Spleny Rozombergensis } Hungari
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Ieremias Pilarikius Brisnensis }
Georgius Stranavius Solnensis }
September: Andreas Henselius Corona-Transylvanus
Georgius Klein Cibino-Transsylvanus
[«-Königsberg: 27. 01. 1633]
Oktober: Iohannes Mautnerus Pannonius
Iohannes Paludnius Cassovia-Hungarus
SS 1635 Rektor: Petrus Lauremberg
Mai: Petrus Mederus Czydensis
Georgius Lutsch Cibinensis
Andreas Cziglerus Corona-Transsylvanus
Ioannes Renerus Scharsiensis
August: Matthias Pistorius Schemnitzensis Ungarus
[«-Königsberg: 27. 01. 1633]
Andreas Kletzkovius Schemnitzio-Ungarus
SS 1636 Rektor: Iacobus Fabricius
Oktober: Iulius a Lansee Schemniciensis Hungarus
WS 1636/37 Rektor Iohannes Quistorpius
April: Iohannes Schuller Ungarus
[«-Wittenberg: 19. 09. 1632: Johannes Schullerus Cibinensis Transilvanus]
[Fac. phil.] Anno 1637 (!) semestris hyberni decanus fuit Ioannes Huswedelius, philosophiae practicae professor publicus, qui die XI. Maii supremum dignitatis philosophicae gradum contulit 14 viris ac iuvenibus doctis ac reverendis:
Alexandre Hodikio Trenschiniensis
SS 1637 Rektor: Henricus Rahne
Mai: Iohannes Sc hem melius Saxo-Transylvanus
Juni: Benedictus Totth [Schemtei] Semptaviensis Pannonus
[«-Königsberg: 28. 09. 1638: Benedictes Schemtei, Cassoviensis Hungarus]
Juli: Georgius Cnapitius Brisnensis Ungarus
[Fac. phil.] A) Anno MDCXXXVII decanatum gessit per semetre aestivum D. Petrus
Lauremberg, qui gradu magisterii a.d. XIV. septembris ornavit novem viros et iuvenes praestantes et eruditos, hosce: Petrum Mederum Transylvanum
C) Inter eos Petrus Mederus Transylvanus consentientibus decano, promotoribus ipsisque candidatis gratis promotus est et ultimum suscepit inter candidatos locum.
SS 1640 Rektor: Heinricus Schuckman
Juni: Iacobus Pinnerus Ungarus
WS 1642/43 Rektor: Iochimus Schnobelius
März: Tobias Aichinger Posoniensis Ungarus
[«-Königsberg: 10. 11. 1639]
SS 1643: Rektor: Stephanus Hein / Henricus Rahne
August: Thomas Dreypfennig Beelcn-Hungarus
[-»Königsberg: 09. 06. 1644]
Iacobus Abschein Topschensis Hungarus
[-»Königsberg: 09. 06. 1644]
SS 1648 Rektor: Henricus Rahne
August: Simon Weissius Corona-Transylvanus
[-»Königsberg: 23. 05. 1650]
Laurentius Schoppelius Corona-Transylvanus
[«-Wittenberg: 19. 06. 1647]
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SS 1649 Rektor: Andreas Tscherningius
August: Michael Hein Tranylvanus
SS 1650 Rektor: Iohannes Cothmann / Hermannus Schuckmann
Mai: Simon Matthiae Saxo Trans[sylvanus]
September: Iohannes Instititoris Mos[soczi] Hungarus
September: [«-Königsberg: 18. 01. 1647]
WS 1650/51 Rektor: Casparus Mauritius
November: Georgius Roth Schäsburgensis Transylv[anus] Saxo[nis]
SS 1651 Rektor: Henricus Rahne
August: Michael Zachaeus Cremnitio-Pontanus Pannonus
SS 1652 Rektor: Augustus Varenius
Juni: Petrus Latscovius Lubet. Vngarus
Petrus Rihelius Transsylvanus
WS 1654/55 Rektor: Hermannus Lembke
Oktober: Georgius Tillemann Transylvanus
Mai: Valentinus Grellius Monora-Transylvanus
WS 1655/56 Rektor: Iohannes Bacmeister
Januar: Iohannes Schnellius Helta-Transylvanus
SS 1656 Rektor: Iohannes Georgius Dorscheus
Juli: Iohannes Nostitius Solna-Hungarus
[«-Königsberg: 04. 1649]
[-»Wittenberg: 02. 03. 1658]
Iohannes Zachariae Cibinensis Transylvanus
SS 1657 Rektor: Henricus Rahne
Oktober: Daniel Parschitius Piroviceno-Pannonius
[«-Königsberg: 26. 01. 1655]
WS 1658/59 Rektor: Michael Cobabus
Februar: Constantinus Lany Caesafeopolitanus Pannovius[!]
[«-Greifswald: 28. 01. 1658: Constantinus Lanii, Caesareopolitanus Pannonius, non iuravit, quia modo hue transiit et ob paupertatem nihil dedit]
SS 1660 Rektor: Albertus Willebrandt
[Fac. phil.] Augustus Varenius sacrosanctae theologiae et philosophiae doctor, Hebraicorum et catecheseos Christianae ducalis professor publicus, intra Tiburtium et
Dionysium, per semestre adeo aestivum anni 1660, collegii philosophici decanus, bis
celebrata solemnitate philosophica promovit ipso die Annae s. die XXVI. Iulii. . .
Danielem Parschitium Pirovitio-Pannonium
SS 1660/61 Rektor: Heinr. Rud. Redeker
März: Michael Pancratius Sabes: Transylvanus
[«-Wittenberg: 18. 02. 1653]
WS 1661/62 Rektor: Ioannes Bacmeisterus
[Fac. jur.] Michael Pancratius Sabesio-Transylvanus examinirt. Hat de iuramento perhorrescentiae am 28. Nov. disputiret.
1662, d. 10. Április, dec. Redeker: [inter doctores:] Michael Pancratius Transylvanus.
SS 1662 Rektor: Augustus Varenius
Juni: Stephanus Agnetis Septemcastrensis
SS 1662/63 Rektor: Iohannes Quistorpius
[Fac. phil.] Henricus Müller, sacrosanctae theologiae et philosophiae doctor, Graecae
literaturae professor et ad divae Mariae pastor, decanus hybernus anno M DC LXII,
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in facultatem recipit . . . dominum M. Danielem Parschitium, Pannonium, illustris
scholae Gustroviensis conrectorem bene merentem, utrumque hie promotum
SS 1664 Rektor: Caspar March
25. August: Christophorus Parschitius Hungarus
[-»Wittenberg: 05. 05. 1666]
26. Oktober: David Crak Corona-Transsylvanus
Laurentius Berger Corona-Transsylvanus
WS 1664 Rektor: Hinricus Dringenberg
Oktober: Ioannes Wittmannus Hungarus
[-«Wittenberg: 13. 05. 1658]
WS 1665/66 Rektor: Henricus Müller
Im Anschluß an Matrikel: unter 5) Dominus D. Pancratius, oratoriae professor, academiae huic valedixit et cum universa sua família in pátriám Ungariam rediit.
WS 1668/69 Rektor: Ioannes Iacobus Döbelius
April: Georgius Lani Trenschino-Hungarus
[«-Wittenberg: 02. 04. 1667 gratis]
SS 1671 Rektor: Ioannes Bacmeisterus
November: Lucas Caspari Birthalbino-Transylvanus
SS 1672 Rektor: Augustus Varenius
Oktober: Iohannes Bayerus Corona-Transsylvanus
[«-Wittenberg: 02. 03. 1671]
WS 1672/73 Rektor: Michael Cobabus
November: Georgius Günther Alesio-Transylvanus
[«-Wittenberg: 26. 08. 1672 depositus]
SS 1673 Rektor: Henricus Rudolphus Redeker
Juli: Blasius Gelder Ondrisla-Hungarus
WS 1682 Rektor: Iacobus Lembke
März: Ioachimus Erythraeus [Leutschovia-]Hungarus
[«-Wittenberg: 20. 03. 1656; Mag. phil. 14. 10. 1658]
SS 1683 Rektor: Ioannes Bacmeisterus
August: Ioannes Semelius Prividia-Hungarus
[«-Wittenberg: 16. 01. 1680]
Im Anschluß an die Matrikel: Sub hoc rectoratu sequentia notatu digna oecurrerunt:
6) Hoc etiam aestivo semestri mense Iunio infenissimi Christiani nominis hostes Turcae cum Tartaris aliisque barabaris horrendo trecentorum millium armatorum exercitu
maximo cum impetu per Hungáriám in Austriam, Moraviam et Styriam irruerent, depopulationem vastationemque tectis atque agris intulerunt colonorum plus quam centum sedem imperatoriam Viennam, splendissiman ac magnificam urbem Austriaeque
archiducatus caput, crudeli et centum quinquaginta millibus militum selectorum a die
XIII. Iulii usque ad XII. diem Septembris funesta obsidione cinxerunt eamque maximo
apparatu bellico, tormentorum copia, varus oppugnationibus et pyrobolorum missilibus certissime ad deditionem tandem adegissent, nisi Deo imprimis tutore conservatoreque, et virtute incomparabilis herois comitis de Starrenberg, praecipue defens; nee
non invictissimi Poloniae regis Ioannis, potentissimorum electorum Bavariae et Saxoniae, uti et ducis Serenissimi Lotharingiae aliorumque confoederatorum. . .
SS 1692 Rektor: Christophorus Redeker
Oktober: Nicolaus Privigzer [Privigyei] Prividia-Pannoiensis
[-»Wittenberg: 23. 10. 1701: v. Privigyei Nicolaus, nob. Pannonius]
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SS 1697 Rektor: loannes Fechtius
Juni: Christianus Sartorius Eper[iesiensis] Hungarus
SS 1704 Rektor Iohannes Klein
September: Andreas Henrici Corona-Transylvanus, st. th.
SS 1707 Rektor: loh. loach. Schoepffer
August: loh. Christoph Ausfeld [Szegediniensis] Hungarus
WS 1728/29 Rektor loh. Christ. Petersen
8. Januar Iohannes Geizaur Claudiopolitanus Transilvanus
WS 1751/52 Rektor Fridericus dux ac princeps Megapolitanus/Prorektor: loannes Henricus
Becker
1. November: Maximilian a Rumel Bosono-Hungarus
Matricula interim isla Buetzoviensis. Catalogus inscriptorum auf der Herzogt. Mecklenburgischen Friedrichs-Universitaet zu Bützow.
Anno 1764 die 25. Április rector Academiae renunciatus est M. Wenceslaus Iohannes Gusnavus Karsten, ab eoque numero civium academicorum sequentes adscripti sunt:
d. 6. Maii Marcus Moses, gente Iudaeus, Presburgensis, medicináé stud.
Anno 1766 (Fac. med.) Herr Dr. Marcus Moses, Iudaeus, ist den 23. Ian. unter dem Herrn
Hofrath Detharding Doctor geworden.
Anno 1771. die 4. Április Rectoris munus prima vice suscepit Iohann Matthias Martini Iuris
utriusque Doctor et Professor publicus Ordinarius, a quo numero Civium Academicorum inscripti sequentes:
Sept. 21. losephus Palatínus Eques Leutschovia-Hungarus, iuris studiosis Argentorati iam
inscriptis, gratis.
[-»Königsberg: 16. 02. 1775]
Anno 1785 Apr. 15. Moses Marcus Lissa-Polonus, medic, stud., Francofurti ad Oderám et
Lipsiae iam inscripti. Filius est Marci Mosis hie 1764 6. Maii inscripti, et in Medicináé Doctorem promoti. Quoad portionem Rectoris gratis inscriptis.

Anlage 2
Index der Namen und Herkunftsorte der Rostocker Ungarländer
Abschein, J a c , Topschensis Hungarus, 1643 August : III, 133a
Adamus, Andr., Transylvanus, späterer Nachtrag: cursor universitatis, 1567 April: II, 162 a
Aelurinus Transylvanus s. Caja
Agnetis, Stephanus, Septemcastrensis, 1662 Juni: III, 216b
Agria s. Eger
Aichinger, Tobias, Posoniensis Ungarus, 1642 März: III, 130a
Albinus, Thobias, Ungarus Belensis, 1594 August: II, 246b
Alerdi, Petrus, de Bucksem, 1506, XII. Juni: II, 26a
Alesd, Rumänien (dt. Groß-)Alisch; ung. Nagy-Szöllös)
1672: Günther, Gerogius: III, 253a
/4fesj'o-Transylvanus s. Alesd
Alisch (Groß-) s. Alesd
Andrásfa, Kom. Vas (Ondrisla-Hungarus) 1673: Celder, Blasius: III, 255b
Ausfeld, Jon. Christoph, Hungarus, 1707 August: IV, 68a
Banská Stiavnica, CSFR (dt. Schemnitz; ung. Selmecbánya)
1635: Pistorius, Matthias: III, 101b
Kletzkovius, Andreas: III, 102a
1636: Lansee, Julius a: III, 106b

Barth, Christianus, Transylvanus, 1620 April: III, 38b
Bayerns, Job.., Corona-Transsylvanus, 1672 April: III, 252b
Beelen-Hungarus s. Vel'ky Biel
Béls. Vel'ky Biel
Belensis Ungarus s. Vel'ky Biel
Berger, Laur., Corona-Transsylvanus, 1664 Oktober: III, 255b
Biertan, Rumänien (dt. Birthälm i. Siebenbürgen, ung. Berethalom)
1671: Caspari, Lucas: III, 248b
Birthälm s. Biertan
Birthalbino-TTansylvanus s. Biertan
Bistricensis Transylvanus s. Bistrifa
Bistricio-Transylvanus s. Bistrifa
Bistri\a Rumänien (dt. Bistriz i. Siebenbürgen, ung. Beszterce)
1579: Scharuaderus, Paulus: II, 199a
1627: Hendelius, Georgius: III, 69b
1632: Budackerus, Casparus: III, 85b
Bocksom, auch Bucksem
Iohannis, Nicolaus: II, 26a
Alerdi, Petrus: II, 26a
ßosono-Ungarus s. Bratislava
Brassó s. Orasul
Bratislava, CSFR (dt. Pressburg, ung. Pozsony)
1546: Gosler, Henricus: II, 109b
1633: Stubnerus, Zacharias: III, 92b
1643: Aichinger, Tobias: III, 130a
1751: Rumel, Maximilianus a: IV, 271a
1764: Moses, Marcus, stud. med. Bü.: IV, 323
Brezno, CSFR (dt. Bries[en]; ung. Breznó-Bánya)
1618: Corauinus, Samuel: III, 29a
1634: Pilarikius, Jeremiás: III, 97a
1637: Cnapitius, Georgius: III, l i l a
Briesfen] s. Brezno
Brisnensis Ungarus s. Brezno
Britznensis Pannonius s. Brezno
Bucksem s. Bocksom
Budapest (Pest, Pestum)
1481: Penger, Johannes: I, 224b
Anmarsch der Türken: 1597: II, 258
Budackerus, Casparus, Bistricio-Transsylvanus, 1632 September: III, 85b
Cafa, Rumänien (dt. Katzendorf i. Siebenbürgen; ung. Kaca)
1568: Hermannus, Josephus: II, 165b
Caesareopolitanus Pannonius s. Kezmarok
Caspari, Lucas, Birthalbino-Transylv., 1671 November: III, 248b
Cassovia-H ungarus s. Kosice
Celder, Blasius, Ondrisla-Hungarus, 1673 Juli: III, 255b
Christenerus, Abrahamus, Cremnitzensis, 1596 September: II, 254a
Cibimerim (Cibinensis?) ex antiqua regioné Dacorum, nunc Transylvania:
1562: Vinckleich, L u c : II, 144b
Cibinensis Transylvanus s. Sibiu
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Cibiniensis Transylvanus s. Sibiu
Cibino-Transylvanus s. Sibiu
Cisnädie, Rumänien (dt. Heitau i. Siebenbürgen; ung. Nagy-Disznód)
1656: Schnellius, Johannes: III, 189b
Claudiopolitaniis s. Cluj
Cluj, Rumänien (dt. Klausenburg i.Siebenbürgen, ung. Kolozsvár)
1729: Geizaur, Johannes: IV, 159 b
Cnapitius, Georgius, Brisnensis Ungarus, 1637 Juli: III, I l l a
Codlea, Rumänien (dt. Zeiden, Zeyden; ung. Feketehalom)
1635: Mederus, Petrus: III, 99a
Corauinus, Sámuel, Britznensis Pannonius, 1617 April: III, 29a
Corona-Transylvanus s. Orasul
Coronensis Transylvanus s. Orasul
Crak, David, Corona-Transylvanus, 1664 Oktober: III, 225b
Cremnitio-Pontus Pannonius s. Kremnica
Cremnitzensis s. Kremnica
Cziglerus, Andreas, Corona-Transsylvanus, 1635 Mai: III, 99a
Czompor, Stephanus, Ungarus, 1547 Mai: III, 112a
Czydinensis Transsylvanus s. Codlea
Dacorum regio antiqua s. Siebenbärgen
Dipsá, Rumänien (dt. Dürrbach i.Siebenbürgen; ung. Dipse)
1623: Keinzelius, Matthias: III, 52b
Dipzensis Transylvanus s. Dipsá
Dobschau s. Dobsiná
Dobsiná, CSFR (dt. Dobschau; ung. Dobsina)
Abschein, Jacobus: III, 133a
Dreypfennig, Thomas, Beelen Hungarus, 1643 August: III, 133a
Duchon, Joh., Moschoviensis Hungarus, 1623 Juni: III, 52b
Durand s. Tvarozná
Durandensis Sepusius s. Tvarozná
Eger: Mißerfolg gegen die Türken, erw. 1597: II, 257
Eperjes, slow. Presov (Eper. Hungarus)
1697: Sartorius, Christianus: IV, 14a
Erlau i.Ungarn s. Eger
Erythraeus, Joach., Hungar., 1682 März: III, 284a
Esztergom (dt. Gran)
Kämpfe mit den Türken, 1597: II, 258; 1683: III, 286
Feldioara, Rumänien (dt. Marienburg i.Siebenbürgen; ung. Földvár)
1579: Fischer, Paulus: II, 199a
Fischer, Paul., Marienburg. Transyluan., 1597 Mai: II, 199a
Frölich, Joh., Leibicensis ex Vngaria, 1576 August: II, 190b
Frölichius, Ludoicus, Kesemarcensis, 1602 August: II, 273b
Geizaur, Joh., Claudiopolitanus, 1729, 8. Januar: IV, 159b
Gosler, Henr., Potzoniensis, 1546 März: II, 109b; bacc. art. Ost. 1547: II, 113b
Graan, Gran s. Esztergom
Grellius, Valent., Monora-Transylvan., 1655 Mai: III, 184a
Groß-Olesch s. Alesd
Günther, Georg., Alesio-Transylvanus, 1672 November: III, 253a
Győr: Belagerung 1597: II, 257
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Hegyes, Johannes, Coronensis Transylvanus, Mai 1634: III, 94b
Hein, Michael, Transylvanus, 1649 August: III, 157b
//e//a-Transylvanus s. Cisnadie
Heitau i. Siebenbürgen s. Cisnadie
Heluerus, Georgius, Coronensis Transylvanus, 1579 Mai: II, 199a
Hendelius, Georg., Bistricensis Transylvan., 1627 April: III, 69b
Henrici, Andreas, Corona-Transylvanus, st. th., 1704 September: IV, 53b
Henselius, Andreas, Corona-Transylvanus, 1634 September: III, 97b
Hennannstadt i.Siebenbürgen s. Sibiu
Hermannus, Josephus, Aelurinus Transylvanus, 1568 Juni: II, 165b
Hertelius, Esaias, Scepusio-Hungarus, 1634 Juli: III, 97a
Hodikius, Alexander, Trenchiniensis Ungarus, 1634 Juli: III, 97a; mgr. phil. 1637: III,
108.
Hungária s. Ungarn
lg ló s. Spisská Nova Ves
/gfo-Hungarus, ig/o-Pannonius s. Spisská Nova Ves
Institoris, Joh., Mos. . ., Hungarus, 1650 September: III, 162b
Jessenius a Jessen, Johannes, eques Hungarus, regis Ungariae Matthiae II. medicus, 1609
Juli; späterer Nachtrag: supplicio affectus in executione Pragensi: II, 297b
Johann, König v. Ungarn, erw. Januar 1562: II, 144b
Johannis, Nicolaus, de Bocksom, 1506, XII. Juni: II, 26a
Julisch, Johannes, Sepusius, 1593 Oktober: II, 244a
Käsmark s. Kezmarok
Késmárk s. Kezmarok
Kegmarok, CSFR (dt. Käsmark; ung. Késmárk)
1602: Frölichius, Ludovicus: II, 273b
1607 Praetorius, David, mgr. phil. u. r e c : II, 291
1659: Lany, Constantinus: III, 204a
Kosice, CSFR (dt. Kaschau, ung. Kassa)
1634: Paludnius, Johannes: III, 97b
Keinzelius, Matthias., Dipzensis Transylvanus, 1623 Juni: III, 52b
Kesemarcensis s. Kezmarok
Klausenburg i.Siebenbügen s. Cluj
Klein, Georg., Cibino-Transsylv., 1634 Juli: III, 97b
Kletzkovius, Andr., Schemnizio-Ungarus, 1635 August: III, 102a
Kolozsvár s. Cluj
Kremnica, CSFR (dt. Kremnitz; ung. Körmöcz-Bánya)
1596: Christenerus, Abrahamus: II, 254a
1651: Zachaeus, Michael: III, 167b
Kronstadt i. Siebenbürgen s. Orasul
Lani, Georg., Trenschino-Hungarus, 1669 April: III, 240b
Lange, Antonius, Coronenesis Transyluanus, 1568 Juni: II, 165a
Lansee, Julius a, Schemniciensis Hungarus, 1636 Oktober: III, 106b
Lany, Constantinus, Caesareopolitanus Pannovius(I), 1659 Februar III, 204a
Latscovius, Petrus, Lubet. Vngarus, 1652 Juni: III, 172a
Leibiciensis ex Ungaria s. L'ubica
Leibitz s. L'ubica
Leutschau s. Levoca
LtfM/sc/iovia-Hungarus s. Levoca
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Levoca, CSFR (dt. Leutschau; ung. Lőcse)
1771: Palatínus, Josephus, eques, stud. iur. Bü.: IV, 341
hübet. Ungarus s. L'ubica
L'ubica, CSFR (dt. Leibitz; ung. Lubica)
1576: Frölich, Johannes: II, 190b
1652: Latscovius, Petrus: III, 172a
Lubitza s. L'ubica
Lucius, Jacobus, Transylvanus, typographus, 1566 Oktober: II, 161a
Lutsch, Georgius, Cibenensis Transsylvanus, 1635 Mai: III, 99a
Marienburg i.Siebenbürgen s. Feldioara
Matthiae, Simon, Saxo Transsylvanus, 1650 Mai: III, 160a
Mautnerus, Joh., Pannonius, 1634 Oktober: III, 97b
Mederus, Petrus, Czydinensis Transsylvanus, 1635 Mai: III, 99a;
mgr. phil. u. rec. 1637 September: III, 112
Mediomontanus, Paulus, Ungarus, 1579 Mai: II, 199a
Mindendorfs. Monor
Minor, Andreas, Pannonius, 1607 Oktober: II, 290b
Monor, Rumänien (dt. Minendorf i.Siebenbürgen; ung. Monorfalva)
1655: Grellius, Valentinus: III, 184a
A/onora-Transylvanus s. Monor
Monorfalva s. Monor
Mos. . . Hungarus s. Moson
Moschoviensis Hungarus s. Moson
Moses, Marcus, gente Judaeus, Presbu rgen sis, stud. med. Bü., 1764, 6. Mai: IV, 323; Dr.
med. Bü. 1766, 23. Januar: IV, 327; erw.: 1785: IV, 379
Moson, CSFR (dt. Wieselburg; ung. Moson-Magyaróvár)
1623: Duchon, Joannes: III, 52b
1650: Institoris, Johannes: III, 162b
Mühlenbach i.Siebenbürgen s. §ebes
Nagy-Disznód s. Cisn&iie
Neussel Spleny (Neuselius), Elias, Rozombergensis Ungarus, 1634 Juli: III, 97a; mgr. phil.
1637, XI. Mai: III, 108
Nostitius, Johannes, Solna-Hungarus, 1656 Juli: III, 192a
Ou/ns/a-Hungarus s. Andrásfa
Orasul, Rumänien (dt. Kronstadt i. Siebenbürgen, ung. Brassó)
1568: Lange, Antonius: II, 165a
1579: Heluerus, Georgius: II, 199a
1634: Hegyes, Johannes: III, 94b
Henselius, Andreas: III, 97b
1635: Cziglerus, Andreas: III, 99a
1648: Schoppelius, Laur.: III, 153b
Weissius, Simon: III, 153b
1664: Berger, Laurentius: III, 225b
Crak, David: III, 225b
1672: Bayerus, Johannes: III, 252b
1704: Henrici, Andreas, stud, theol.: IV, 53b
Palatínus, Joseph, eques, Leutschovia-Hungarus, Argentorati iam inscr., stud. iur. Bü.
1771, 21. September: IV, 341
Paludnius, Joh., Cassovia-Hungarus, 1634 Oktober: III, 97b
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Paneratius, Michael, Sabes-Transylvanus, 1661 März: HI, 211; 215; examiniert u. dispu
tiert 28. November 1661; Dr. jur. Ost. 1662
Pannonius s. Ungarn
Parschitius, Christoph., Hungarus, 1664, 25. August: III, 225a
Parschitius, Daniel, Piroviceno-Pannonius, 1657 Oktober: III, 197b; mgr. phil. 1660, 26.
Juli: III, 210; scholae Gustroviensis conrector, rec. (honoris ergo gratis) WS 1662/63:
III, 220
Penger, Joh., de Pest, 1481, 15. Oktober: I, 224b
Peschcovius [Peschovius], Daniel, Iglo-Pannonius, 1632 Juli: III, 85a
Pest, Pestum s. Budapest
Pestius, Caspar, Vngarus, 1579 Mai: II, 199a
Pilarikius, Jeremiás, Brisnensis Ungarus, 1634 Juli: III, 97a
Pinnerus, Jacobus, Ungarus, 1640 Juni: III, 119b
Penger, Joh., de Pest, 1481, 15. Oktober: I, 224b
Peschcovius [Peschovius], Daniel, Iglo-Pannonius, 1632 Juli: III, 85a
Pest, Pestum s. Budapest
Pestius, Caspar, Vngarus, 1579 Mai: II, 199a
Pilarikius, Jeremiás, Brisnensis Ungarus, 1634 Juli: HI, 97a
Pinnerus, Jacobus, Ungarus, 1640 Juni: HI, 119b
Piroviceno-Pannonius, Pirivitio-P&nn. s. Prievidza
Pistorius, Matthias, Schemnizensis Ungarus, 1635 August: III, 101b
Posoniensis s. Bratislava
Potzoniensis s. Bratislava
Pozsony s. Bratislava
Praetorius, Dauid, Pannonius (Zepusiensis Ungarus), 1606 Oktober: II, 287a; mgr. phil. u.
rec. SS 1607: HI, 291
Presburgensis s. Bratislava
Pressburg s. Bratislava
Prievidza, CSFR (dt. Priwitz; ung. Privigye)
1657: Parschitius, Daniel: HI, 197b; mgr. phil. 1660: III, 210
1683: Semelius, Joannes: III, 285b
1692: Privigzer, Nico laus: III, 312b
1657: Parschitius, Daniel: III, 197b; mgr. phil. 1660: III, 210
1683: Semelius, Joannes: III, 285b
1692: Privigzer, Nie: HI, 312b
Privitfia-Pannoniensis s. Prievidza
Priwitz s. Prievidza
Raab s. Győr
Renerus, Joannes, Scharsiensis Transsylvanus, 1635 Mai: III, 99a
Rihelius, Petrus, Transsylvanus, 1652 Juli: III, 172b
Rodt, Casparus, Durandensis Sepusius, 1598 Juni: II, 260a
Rosenberg s. Ruzomberek
Rosenberga-Hungams s. Ruiomberek
Roth, Georg., Schäsburg., Transylv. Saxo, 1650 November: III. 164a
Rozombergensis s. Ruzomberek
Ruffinus, Paulus, Cibinensis Transilvanus, 1620 April: III, 38b
Rumel, Maximilianus a, Bosono-Hungarus, 1751 November: IV, 271a
Ruzomberek, CSFR (dt. Rosenberg; ung. Rózsahegy)
1634: Neussel (Spleny), Elias: III, 97a; mgr. phil. 1637: III, 108
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Sabes[iensis] Transylvanus, Sabesio-Transylvanus, Sabesium s. Sebes
Saros, Rumänien (dt. Scharesch; ung. Sáros)
1623: Scheredi, Joannes: III, 52b
1635: Renerus, Joannes: III, 99a
Saxo Transylvanus s. Siebenbürgen
Scharuaderus, Paulus, Bistriciensis Transyluanus, 1579 Mai: II, 199b
Schässburg i.Siebenbürgen s. Sighisoara
Sabesio-TT&nsylvanus s. Sebes
Sartorius, Christ., Eper. Hungarus, 1697, 25. Juni: IV, 14a
Sc^pMsio-H ungarus S. Spis
Schässburgensis Transylv. Saxo s. Sighisoara
Scharesch i.Siebenbürgen s. Saros
Scharossiensis Hungarus s. Saros
Scharsiensis Transsylvanus s. Saro§
Schedius, Jeremiás, Coronensis, 1571 Dezember: II, 174b
Schemmelius, Joh., Saxo-Transylvanus, 1637 Mai: HI, 109a
Schemniciensis, Schemnitz, Schemnizensis, Schemnizio-Ung&rus s. Banská Stiavnica
Schemtei s. Totth
Scheredi, Joh., Scharossiensis Hungarus, 1623 Juni: III, 52b
Schnellius, Joph., Helta-Transylvanus, 1655 Januar: III, 189b
Schoppelius, Laur., Corona-Transylvanus, 1648 August: III, 153b
Schuller, Johannes, Ungarus [Cibinensis Transilvanus], 1637 April: III, 107b
Scopcitz, Michael, Ungarus, 1547 Mai: II, 112a
Sebes, Rumänien (dt. Mühlenbach i. Siebenbürgen, ung. Szász-Sebes)
1661: Pancratius, Michael, imm. u. exam, iur.: III, 211b; 215; Dr. iur. 1662: III, 216
Seidner, Andr., Transyluanus, 1578 August: II, 196b
Selmecbánya s. Banská Stiavnica
Semelius, Joh., Prividia-Hungarus, 1683 August: III, 285b
Semptaviensis Pannonius s. Sintava
Sempte s. Sintava
Septemcastrensis s. Siebenbürgen
Sepusius s. Spis
Sibiu, Rumänien (dt. Hermannstadt i. Siebenbürgen; ung. Nagyszeben)
1620: Ruffinus, Paulus: III, 38b
1634: Klein, Georgius: III, 97b
1635: Lutsch, Georgius: III, 99a
1637: Schuller, Johannes: III, 107b
1656: Zachariae, Johannes: III, 192a
Siebenbürgen (Dacorum regio antiqua, Saxo-Transylvanus, Septemcastrensis, Transilvanus,
Transyluanus, Transsylvanus, Transylvanus)
1566: Lucius, Jacobus: II, 161a
1567: Adamus, Andreas: II, 162a
1578: Seidner, Andreas: II, 196b
1620: Barth, Christianus: III, 38b
1637: Mederus, Petrus; mgr. phil. u. r e c : III, 112;
Schemmelius, Johannes: III, 109a
1649: Hein, Michael: III, 157b
1650: Matthiae, Simon: III, 160a
1652: Rihelius, Petrus: III, 172b

1654: Tillemann, Georgius: III, 183a
1662: Agnetis, Stephanus: III, 216b;
Sighi§oara, Rumänien (dt. Schässburg; ung. Segesvár)
1650: Roth, Georgius: III, 164a
Sintava, CSFR (dt. Schintau; ung. Sempte)
1637: [Schemtei] Totth, Benedictus: III, 109b
Solna s. Zilina
•So/nű-Hungarus, Solnensis Ungarus s. Zilina
Spis, CSFR (dt. Zips; ung. Szepesség)
1593: Julisch, Johannes: II, 244a
1607: Praetorius, David, mgr. phil. u. rec.: II, 291
1634: Hertelius, Esaias: III, 97a
als Zusatzbezeichnung: II, 260a
Spisská Nova Ves, CSFR (dt. Neudorf; ung. Igló)
1632: Peschovius, Daniel: III, 85a; Ulmannus, Johannes: III, 85a
Spleny, Elias Neussel, Rozombergensis Ungar., 1634 Juli: III, 97a; III, 108
Stranavius, Georgius, Solnensis Ungarus, 1634 Juli: III, 97a
Strigonium s. Esztergom
Stubnerus, Zacharias, Posoniensis Ungarus, 1633 September: III, 92b
Szepes s. Spis
Tata von den Türken erobert 1597: II, 258
Tillemann, Georgius, Transylvanus, 1654 Oktober: III, 183a
Todes s. Tata
Topschensis Hungarus s. Dobsiná
Totes s. Tata
Totth, Benedictus, Semptaviensis Pannonus, 1637 Juli: III, 109b
Transsylvanus s. Siebenbürgen
Transylvania s. Siebenbärgen
Trencin, CSFR (dt. Trentschin; ung. Trencsén)
1634: Hodikius, Alexander: III, 97a; mgr. phil. 1637: III, 108
1669: Lani, Georg: III, 240b
Trenechiniensis, Trenschinensis Pannonius, Trenschinio-U ngarus s. Trencin
Tvarozná, CSFR (dt. Durlsdorf; ung. Durand)
1598: Rodt, Casparus: II, 260a; III, 153b
1664: Berger, Laurentius: III, 225b; Crak, David: III, 225b
1672: Bayerus, Johannes: III, 252b
1704: Henriéi, Andreas, stud, theol.: IV, 53b
Ulmannus, Joh., Iglo-Hungar., 1632 Juli: III, 85a
Ungarn (Hungária, Hungarus Pannonius, Pannonus, Ungaria, Ungarus, Vngarus
1547: Czompor, Stephanus: II, 112a; Scopcitz, Michael: II; 112a
1579: Mediomontanus, Paulus: II, 199a; Pestius, Caspar: II, 199a
1606: Praetorius, Dauid: II, 287a
1607: Minor, Andreas: II, 290b
1609: Jessenius a Jessen, Joh., eques: II, 297b
1634: Mautnerus, Johannes: III, 97b
1637: Pinnerus, Jacobus: III, 119b
1640: Parschitius, Daniel: mgr. u. rec.: III, 220
1664: Parschitius, Christoph.: III, 225a; Wittmannus, Joannes: III, 226a
1683: Erythraeus, Joachimus: III, 284a
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1707: Ausfeld, Joh. Christoph: IV, 68a
Heimat des Dr. Pancratius, Prof. oratoriae bis 1665/66: III, 231
rex: Johannes, 1562: II, 144b
- : Matthias II., 1609: II, 297b;
Türkenkämpfe 1597: II, 257; 1683: II, 286
Vác (Vatsia arx)
von den Ungarn preisgegeben 1597: II, 258
Vatsia arx s. Vác
Vel'ky Biel, CSFR (ung. Német-Bél)
1594: Albinus, Tobias: II, 246b;
1643: Dreypfennig, Thomas: III, 133a
Vinckleich, Lucas, Cibimerim ex antiqua Dacoreum regioné (Transylvania), art. mgr. Vitebergensis, 1562 Januar: II, 144b
Weissius, Simon, Corona-Transylvanus, 1648 August: III, 153b
Wittmannus, Joannes, Hungarus, 1664 November: III, 226a
Zachaeus, Michael; Cremnitio-Pontanus Pannonus, 1651 August: III, 167b
Zachariae, Joh., Cibinensis Transylvan., 1656 Juli: III, 192a
Zeiden, Zeyden i. Siebenbürgen s. Cod lea
Zepusiensis Ungarus s. Spis
Zilina, CSFR (dt. Süléin; ung. Zsolna)
1634: Stranavius, Georgius: III, 97a
1656: Nostitius, Johannes: III, 192a
Zips s. Spis
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KIRÁLY PÉTER (Budapest)

A XVI—XVII. században külföldi egyetemeken járt
magyarországi diákok és a zene
A XVI—XVII. századi diákoktól külföldön fennmaradt emlék- és lant
könyvek közül többen is olvasható az alábbi jelmondat: „Nympha, calix,
pietas, musica noster amor"1 Ez a mondás jól mutatja, hogy a tanulás mel
lett — illetve nemegyszer kétségtelenül annak rovására — mi minden ját
szott meghatározó szerepet az egykori diákok életében. Valóban, az általá
nosan ismert, hogy a hallgatóknak minden egyetemi városban számos lehe
tőség adódott a szórakozásra, az életörömökre, s ugyanígy az is köztudott,
hogy mindezekhez elválaszthatatlanul hozzátartozott a zene. Teljes joggal
vetette fel tehát 1967-ben egy írásában az azóta elhunyt jeles zenetörténé
szünk, Csomasz Tóth Kálmán, hogy „hálás feladat lenne annak felderítése,
hogy milyen zenei tanulmányi lehetőségeket kínált egyenként és időnként
Padova, Bécs, Krakkó, Wittemberg, vagy bármelyik más külföldi egyetem
vagy főiskola az ott megfordult magyar diákoknak, hogy ezek a lehetősé
gekkel mennyire éltek, a szerzett ismeretekből mit hoztak haza".2
Sajnos a több mint húsz éve közreadott kérdések lényegében mindmáig
válasz nélkül maradtak.3 Ez pedig annál inkább is sajnálatos, mivel a téma
éppen a magyar zenetörténet korábbi századainak egyik alapvető, s éppen
ezért természetszerűleg sokat tárgyalt és vitatott, de ennek ellenére máig
nagyrészt megválaszolatlanul maradt és tisztázatlan kérdéskörével függ
össze. Azzal nevezetesen, hogy milyen mértékben juthatott egykor el hoz
zánk a korabeli európai nemzetközi műzene. Az mennyire hathatott a kirá
lyi és erdélyi fejedelmi udvarok, valamint egyes főúri udvarok körein
kívül, illetve egyes német lakosságú és németes kultúrájú városunkon kívül.
Röviden szólva, azzal, hogy milyen mértékben lehetett Magyarország a
korabeli európai zeneéletnek részese.
Érdemes tehát számba venni mindazon emlékeinket, amelyek a hazai
diákok külföldi zenetanulásáról összegyűjthetők.4
Két XV. század végi krakkói feljegyzés után — amelyek két magyaror
szági diák orgona-, illetve lanttanulásával kapcsolatosak5 — az első rendel
kezésünkre álló XVI. századi adat elég későről, 1560-ból származik. 1560.
május 13-án a Batthyány Gáspárt olaszországi tanulmányútján kísérő Sigmondich Péter deák Padovából levelet írt a tanulást finanszírozó Batthyány
Ferencnének, s ebben egyebek mellett azt is közölte, hogy „fizettem 29 ko
ronát gazdánknak, lantusnak es [,] ki tanajt[ja] az úrfiakat lantolni. . ."6
Azt sajnos mindeddig nem sikerült kideríteni, hogy Batthyány Gáspár mel
lett kik lehettek az említett úrfiak, mint ahogy a lantos személye is kérdé-
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ses. Az utóbbit illetően azonban biztosra vehetjük, hogy padovai muzsikus
volt. A XVI. századból ugyanis több ottani lantosról is tudunk. Ezek egy
részének kapcsolata az egyetemet látogató külföldi diákokkal dokumentálha
tó, míg másoknál feltételezhető. Ez utóbbi vonatkozik a korszak legjelesebb
magyarországi származású muzsikusára, Bakfarkra is, aki 1571 második fe
létől egészen 1576 nyarán bekövetkezett haláláig Padovában élt,7 s éppen az
egyetem közelében egy olyan városrészben, ahol igen sok külföldi diák is
szállást talált.8 Mivel Bakfark kapcsolata az egyetemistákkal bizonyított,9
így ez alapján valószínűnek tartható, hogy Padovában ő is diákok tanításá
val kereshette kenyerét.
A következő emlékünk Bécsbe visz bennünket. 1561. március 22-én
Johannes Krechmer egy üres füzetet ajándékozott barátsága jeléül az akkor
tájt a bécsi egyetemen tanuló Kisvárday Miklósnak. Ebbe a füzetbe — min
den valószínűség szerint azonnal, vagy esetleg rövid időn belül — négy tel
jes lantdarabot és egynek a kezdetét jegyezték.10 Az megállapítható, hogy a
legelső sor kivételével az egész Krechmer írása, és nyilvánvaló, hogy
Krechmer a füzetet azért ajándékozta Kisvárdaynak, hogy az a korabeli diá
koktól külföldről ismert lantkönyvekhez hasonló vegyes tartalmú gyűjte
ményt (ún. lanttabulatúrát) állítson össze. A lantdarabok első sorának eltérő
írása mögött Kisvárdayt sejthetjük, s ez alapján feltételezhetjük, hogy a
lantdarabok leírását a tabuiatúraírásban járatlanabb Kisvárday kezdhette el,
amit azután a második sortól fogva Krechmer folytatott. Valószínűnek tart
ható, hogy Krechmer — aki minden jel szerint műkedvelő lantos lehetett —
segíthette a magyar diákot a lantjáték elsajátításában és egy lantkönyv
összeállításában. (A lemásolt darabok mindenképpen kezdőre mutatnak.)
Elképzelhető, hogy az ötödik lantdarab pontosan azért maradt félbe, hogy a
Krechmer által elkezdetteket Kisvárday folytassa — ami azonban nem tör
tént meg. Mi több, Kisvárday a lantkönyvét hamarosan tovább ajándékozta
Istvánffy Miklósnak, aki abba 1564-től fogva — a füzet másik végén kezd
ve — verseit jegyezte. A mai Istvánffy kódexnek nevezett kézirat tehát egy
külföldön tanuló magyar diák lanttanulásának kezdeti lépéseit dokumentálja,
s egyben a külföldi zenetanulás egyetlen jelenleg ismert hazai tárgyi em
léke.
Az egykori egri érsek és főkancellár Verancsics Antal levelei között
található egy hosszabb írás, amelyben 1569 nyarán tanácsokat adott a Pado
vában tanuló 18 éves unokaöccsének, Faustusnak. Itt egyebek mellett azt is
ajánlotta, hogy tanuljon zenét, és főleg ismerkedjen meg a lantjátékkal. Ez
utóbbi tanulását — mint írta — biztos, hogy Faustus késlekedés nélkül el is
kezdi. Ugyanakkor azonban óva intette unokaöccsét attól, hogy csakis mu
zsikálással foglalkozzon, s netalántán más ismeretek nélkül, csak muzsikus
ként térjen vissza, hogy azután elmondhassák róla: ugyanolyan szkítán jött
meg Padovából, mint ahogy elment oda.11 Az érsek sejthette a jövőt. Faus
tus zenetanulásáról ugyan nem ismertek dokumentumok, de az tudott, hogy
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Padovában annyira nagy lábon élt, hogy nagybátyja idő múltával már nem
akarta tovább fedezni a kiadásokat.12
A XVII. század elején a nagy erdélyi fejedelem unokaöccsének, Beth
len Péternek kíséretében eljutott olasz egyetemekre egy erdélyi szász diák,
Georg Kraus is, aki 1650 táján készült krónikájában visszaemlékezett arra
is, hogy amikor 1630-ban Rómában járt, akkor ott összebarátkozott a híres
olasz lantossal, Giuseppe Baglionival, akitől lantozni tanult, s a muzsikus
még Kraus emlékkönyvébe is bejegyzett valamit.13 Ezt a beírást a más, ko
rabeli zenészektől fennmaradt emlékkönyvi bejegyzések analógiájára ajánló
sorokkal kísért hosszabb, vagy inkább rövidebb lantdarabnak tarthatjuk.
Nem sokkal Kraus után járt Nyugat-Európában az erdélyi Haller Gá
bor, aki 1632. szeptember 20-án Leidenben azt jegyezte fel útinaplójába,
hogy „kezdettem el tanulni az tánczot", s a következő év elején, január 24én pedig azt, hogy „betegedett meg az táncmester és azért nem tanított".
Habár e két feljegyzés csak táncról szól, de mivel a tánc és zene szétvá
laszthatatlan, s a korabeli táncmesterek egyben muzsikusok is voltak, így
nyilvánvaló, hogy a tánctanulás egyben Haller zenei ismereteink bővülését
is eredményezte. Legalább is olyan mértékben bizonyosan, hogy megismer
kedett az akkoriban divatos legújabb táncok zenéjével.14
Ugyancsak az 1630-as években tanult Padovában Árkosi Gelei Bene
dek — a későbbi kolozsvári unitárius professzor —, aki az egyetemi fel
jegyzések szerint 1638-ban pénzt és egy lantot („testudo") hagyott az egye
temi bursa könyvtárára.15
A jeles erdélyi emlékiratszerző, Bethlen Miklós ugyancsak külföldi pe
regrinációját használta fel zenetanulásra. Mint írta, 1662-ben a hollandiai
Utrechtben „Virginát is kezdek tanulni, de semmi sem lőn belőle, csak húsz
tallér károm, melynek oka az én és mesterem bolondsága volt, mert a kótákat ugyan megtanulám, és egy lineált könyvbe a mesterem íra egy falka né
met, francia és mi ördög nótát, courante, allemande, sarabande, de én an
nak egyiknek sem tudtam az elmémmel, szájammal a nótáját, csak penget
tem, dongattam a kóták szerént a hitvány virginát, de annak sem íze, sem
bűze nem volt, én megunám, s odahagyám; ha a zsoltárokat tanultam volna
rajta verni, ma is jó virginás volnék, így semmit sem tudok".16 A mester
mentségére érdemes megemlíteni, hogy a hivatkozott táncok a XVII. század
közepe táján a franciáknál kialakult barokk hangszeres szvit alaptételei közé
tartoztak. Kétségtelen tehát, hogy a Bethlen által hibáztatott mester valójá
ban jó pénzért korszerű muzsikára próbálta okítani távolról érkezett növen
dékét.
Ezek voltak az összegyűjthető biztos, egyértelmű adatok, amelyek kül
földi egyetemeken vagy főiskolákon tanuló magyarországi diákok zenetanu
lásáról szólnak. Ezeken kívül azonban akadnak olyanok is, amelyek minden
valószínűség szerint ugyancsak ide sorolhatók, és amelyekre ezért érdemes
még röviden kitérni:
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Amikor 1563-ban János Zsigmond politikai okok miatt lefoglaltatta
Bódog Józsának Nagyszebenben maradt holmijait, akkor a felvett jegyzék
tanúsága szerint ott találtak egy lantot tokban, valamint néhány többszóla
mú kottát is amelyek közül az egyiknél az a megjegyzés olvasható, hogy
„germanice", vagyis német eredetű lehetett. Józsa deák (más néven Pesti
Macarius József) az 1540-es években Németországban és Svájcban tanult és
1550 táján olasz földön is járt.17 Klaniczay Tibor egy írásában arra hívta fel
a figyelmet, hogy Bódog Józsának a jegyzékben felsorolt külföldről szárma
zó könyvei döntő többségben 1546 előtti megjelenésűek. Akkor fejezte be
ugyanis Józsa deák első külföldi tanulmányútját. Klaniczay ebből arra kö
vetkeztet, hogy Bódog Józsa a könyveket németországi illetve svájci pereg
rinációjáról hozhatta magával.18 Ha ez a feltevés valóban helytálló, akkor
valószínűnek tartható, hogy Bódog Józsa a zeneműveket is külföldi útja so
rán szerezhette be, amit az egyik szólamkönyv német eredetére utaló meg
jegyzés mindenképpen megerősíteni látszik.
Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött gazdag felső-magyarorszá
gi eredetű kottagyűjteményben, az ún. Bártfai Gyűjteményben található há
rom kézirat a XVI. század közepéről, amelyek minden jel szerint Witten
bergből származnak. Ezek egyikével egybekötve szerepel egy nyomtatvány,
amelynek egy bejegyzése nyomán valószínűnek tartható, hogy a kottákat a
bártfai Stöckel család valamelyik Wittenbergben tanult tagja hozhatta magá
val az 1560-as évek táján.19
Figyelemre méltó ezen kívül, hogy a Bártfai Gyűjteményben egy bizo
nyos 1543-as wittenbergi kottanyomtatványból négy egyező példány is ta
lálható. Ezt általában oly módon szokták magyarázni, hogy a kiadványokat
külföldön, német egyetemeken járt diákok ajándékozhatták a bártfai iskolá
nak.20 Nem is olyan régen pedig ismertté vált egy olyan zenei kézirat a ma
rosvásárhelyi Bolyai Könyvtár állományából, amelynél ugyancsak felme
rült, hogy azt esetleg külföldön járt diák hozhatta magával. A kotta egyéb
ként a XVI. század első felére datálható polifon vokális és instrumentális
műveket tartalmaz.21
Itt érdemes röviden utalni arra az adatra, amely szerint 1582-ben And
reas Rempler erdélyi — valószínűleg besztercei — diák, az Odera menti
Frankfurtból a besztercei tanácsnak írt levelében dicsérte Gregor Lange ze
neszerzőt — egyebek mellett az európai hírű Orlando di Lassóhoz hasonlí
totta —, és javasolta, hogy a tanács hívja meg Lángét, mert az előnyös len
ne a város zeneéletére és az ifjúság zenei nevelésére is.22
Összegezve az elmondottakat, az alábbi következtetések adódnak. Elő
ször is a bemutatott források csakis az egyetemen kívüli zenei tevékenység
ről szólnak. Ez azonban természetes is, hiszen a praktikus zenetanítás álta
lában régen sem volt az egyetemi/főiskolai tananyag része.23 Ebből a szem
pontból tehát kétségtelenül korrekciót igényel Csomasz Tóth Kálmánnak a
bevezetőben idézett kérdésfeltevése.

593
Figyelemre méltó, hogy az összegyűjtött adatok jelentős részben ma
gyar nemzetiségű diákokra vonatkoznak. Ez ugyanis éles ellentétben áll a
magyarországi városokból fennmaradt európai műzenei emlékekkel, ame
lyeknél a német lakosságú városokból származók dominálnak. Mindez arra
figyelmeztet, hogy a korabeli nemzetközi zene iránti érdeklődésnek nem tu
lajdoníthatunk valamiféle nemzeti, nemzetiségi karaktert. Ugyanígy feltűnő,
hogy a külföldi zenetanulásból a református és unitárius diákok is kivették a
részüket. (Az már természetesen más lapra tartozik, hogy mennyire gátol
hatta a zenetanulás folyamatát — miként az Bethlen Miklósnál jól megfi
gyelhető — és főleg a külföldön megismerteknek hazai alkalmazását és ter
jesztését, a zenével élesen szembehelyezkedő kálvini és unitárius protestan
tizmus.)
Az összegyűjthető adatok — mint látható — többségében lantjátékkal
kapcsolatosak. Ez érthető is, hiszen nagyjából a XVII. század közepéig a
lant volt a legelterjedtebb európai szólóhangszer. E zeneszerszámnak a diá
kok körében tapasztalható egykori népszerűségéről az írott források mellett
ékesen tanúskodnak azok a külföldön nagyobb számban fennmaradt lantkéz
iratok, amelyeket egykor diákok állítottak össze saját használatukra. (Ezek
kel kapcsolatban azonban nem hallgatható el, hogy az ilyenféle gyűjtemé
nyek zenei nívója igencsak különböző volt, s egyáltalán nem ritka közöttük
az egészen gyatra színvonalú sem.)
Sajnos a rendelkezésünkre álló forrásokból éppen a magyarországi diá
kok által megismert zenéről tudhatjuk meg a legkevesebbet. A Kisvárday
féle lanttabulatúra, illetve Bethlen Miklós visszaemlékezése azonban azt ta
núsítja — amit egyébként is eleve feltételeznénk —, hogy a diákok elsősor
ban a korabeli könnyűzenei alaprepertoárral ismerkedtek meg. Olyan mu
zsikával tehát, amely az akkori társasági élethez másutt alapjában hozzátar
tozott. A bártfai és marosvásárhelyi kották és Rempler levele azonban azt
bizonyítják, hogy a peregrinus diákok figyelme kiterjedhetett koruk igénye
sebb, magasabb szintű zenéjére is, s az ő közvetítésükkel vokális, vagy
hangszeres együttest igénylő többszólamú zene is érkezett hozzánk. Ezek
alapján viszont világos, hogy a diákok egy része valami módon a külföldi
társas zenéléssel is kapcsolatba kerülhetett, s a hallott, megismert repertoár
megnyerhette tetszésüket.
A XVII. századból egyébként arról is találhatunk forrásokat, hogy
hazai diákok Olaszországban operaelőadásokat is látogattak. Bethlen Miklós
például 1665-ben Velencében látott „Comoediák vagy operák"-at, s valami
vel korábban, 1658-ban pedig Batthyány Kristóf útinaplójában az szerepel,
hogy Velencében: „Estvére mentünk egy mulatsághos comédiára, kit operá
nak hínak, s noha 4 óráigh tart, de mind csak válogatott musikából áll".24
A bemutatottak nyomán tehát végül is sejthető, hogy a Magyarország
ról ismert XVI—XVII. századi zenei emlékek közül jóval több érkezhetett
diákok poggyászában hozzánk, mint azt konkrétan bizonyítani tudjuk. Mint
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legkézenfekvőbbekre, elég legyen ezúttal a Magyarországról ismert külföldi
eredetű lanttabulatúra-nyomtatványokra utalni.25
Érdemes azonban ezek mellett kitérni egy XVII. századi melódiánkra
is. Ennek esetén ugyanis feltételezhetőnek látszik, hogy azt holland egyete
meken megfordult diákjaink hozhatták magukkal. Ez az Egő lángban forog
szívem kezdetű ének, amelynek szövegét több régi énekeskönyv is tartal
mazza, s a dallamát a XVII. század második felében készült Vietoris kódex
örökítette ránk. (A melódiának népi változatai is ismertek.26) Az Égő láng
ban idegen eredetét már Kodály is feltételezte, s joggal.27 A dallam ugyanis
kétségtelen kapcsolatot mutat az ún. Wilhelmus van Nassouwe dallammal,
vagyis a mai holland himnusszal. Habár a XVI—XVII. század fordulójáról
több, a Wilhelmus dallammal rokon, de attól független dallam ismert,28 az
Égő lángban azonban egyrészt a visszatérő (ABAV) forma miatt, másrészt a
középső részek hasonlósága miatt egyértelműen a Wilhelmus dallamból
származtatandó. Ez a melódia Németalföldön a XVI. század utolsó negye
détől dokumentálható: lanttabulatúrákból éppúgy ismert, mint énekesköny
vekből. A jelenleg felkutatott források többsége németalföldi, s a dallamnak
csak egy-két francia, illetve német felbukkanása ismert.29
Sajnos, ma még tisztázatlan, hogy átlag milyen zenei és hangszeres is
meretekkel érkezhettek a magyarországi diákok külföldre. A Kisvárday féle
lanttabulatúra, valamint Bethlen Miklós önéletleírása és Verancsics levele
alapján azonban arra kell következtetnünk, hogy sokuk számára a peregri
náció alatti zenetanulás éppen csak a kezdeti lépések megtételét jelentette.
Kisvárday és Bethlen esete nyomán az is világos, hogy sokan közülük rövid
idő múltán búcsút is mondtak a zenetanulásnak. Ez utóbbi megállapításból
azonban nem szabad túl messzemenő negatív következtetéseket levonnunk,
mivel a tanulók egy részének kezdeti gyors lemorzsolódása a zenetanulás
nak egy olyan velejárója, amely a mai zenetanárok előtt is jól ismert.
Befejezésként megállapítható: a külföldön tanuló magyarországi diá
kokban egykor megvolt az igény a zenetanulásra. Az adódó lehetőséggel
közülük többen is éltek. Végeredményben tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy
a zenére is érvényes az, amit Jankovics József Bethlen Mihály XVII. száza
di útinaplóját kommentálva nem is olyan régen úgy fogalmazott meg: „Ma
gyarország és Erdély — utazói, peregrinusai révén — kontaktusban tudott
maradni Európával".30
Jegyzetek
1 Zwickau, Ratschulbibliothek: Ms. 115. 3. ún. Arpinus lanttabulatúra, fol. 3 r .; Lipcse,
Musikbibliothek der Stadt: Ms. II. 6. 23. Johannes Fridericus lanttabulatúrája, 7. old.;
Vö. továbbá: Walter Salmen: Musikleben im 16. Jahrhundert. Leipzig, 1976. 132. Mu
sikgeschichte in Bildern. Bd. III. Lieferung 9.

595
2 Csomasz Tóth Kálmán: A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Bp., 1967. 15.
3 A témát röviden érinti Papp Géza: A hangszeres zeneoktatás alkalmai; A hangszeres zene
alkalmai és megjelenési formái. In: Bárdos Kornél szerk.: Magyarország zenetörténete.
II. Bp., 1990. 137,445.
4 Megjegyzendő, hogy a témára vonatkozó kiterjedt külön alapkutatás híján elsősorban
csak olyan adatokra és adalékokra támaszkodhattam, amelyek a zene- és kultúrtörténeti
munkákban itt-ott felbukkannak. így viszont a bemutatott kép természetesen nem tartható
teljesnek és elég részletesnek, hanem éppen csakis arra elegendőnek, hogy a legalapve
tőbb jelenségeket felvillantsa.
5 Wladislaus Wislocki—Stanislaus Estreicher ed.: Acta rectoralia almae universitatis studii
Cracovensis. I. Krakow, 1893. 145, 247.
6 OL. P. 1314. Missiles, Nr. 43265.; A levelet — amelyben számos íráshiba és javítás ta
lálható — hibás olvasatban közli Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi
tanulók anyakönyvei és iratai. Bp., 1941. 490—491. (Veressnél a „lantusnak" helyett
„kantusnak" szerepel, aminek nincs értelme. A mondat második feléből egyébiránt vilá
gosan kiderül, hogy a levélben lanttanulásról volt szó!) A levélre Veress előtt már Takáts
Sándor is hivatkozott. Ő azonban azt valamiért tévesen Batthyány Boldizsárra vonatkoz
tatta, s félreértés folytán a lantost a levélben korábban egészen más miatt említett Fekete
Andrással azonosította. Vö: Takáts Sándor: Rajzok a török világból. I. Bp., 1915. 427.
7Vö.: Gombosi Ottó: Bakfark Bálint élete és művei. Bp., 1935. 14—15, 155—157.
8 Vö.: Padova, Archivio di Stato di Padova, Ufficio di Sanita, B. 37. 402. és B. 47. 170.;
Mindkét dokumentum szerint Bakfark a mai Via Battistinak nevezett utcában lakott az
egyetemtől egy keresztutcányira. Vö.: Király Péter: Bakfark, újabb adatok, szempontok,
kilátások. Muzsika, 33 (1990) 5. sz. 23.
9 Vö.: Gombosi i.m. 15., és függ. nr. 12—15.
10 MTAK Kézirattár K. 53/11. ún. Istvánffy kódex. fol. 82 r ~ v , 85 v .
11 Verancsics Antal összes munkái. IX. Pest, 1860. 282—283.
12 Verancsics Faustus padovai tanulására lásd: Veress i.m. 202—203. és Uő.: A paduai
egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyvei és iratai. Bp., 1915. 74—81.
13 Siebenbürgische Chronik des Schässburger Stadtschreibers, Georg Kraus. Wien, 1862.
Fontes rerum Austriacarum. Abt. I. Bd. III. 56.
14 Mikó Imre közr.: Haller Gábor naplója 1629—1644. In. Uő. közr.: Erdélyi történelmi
adatok. IV. Kolozsvár, 1862. 14, 16., Megjegyzendő, hogy Amsterdamban például Nicolaes Valiét zeneszerző és lantos négy más zenész kollégájával együtt a XVII. század
első felében tánciskolát tartott, ahol is naponta reggel és este tanítottak. Vö.: Louis Peter
Grijp: The Ensemble Music ofNicolaes Valiét. In.: Louis Peter Grijp—Willem Mook ed.:
Proceedings of the International Lute Syposium Utrecht 1986. Utrecht, 1988. 66, 74.;
Érdemes arra is utalni, hogy Széhenyi György 1699-ben az olaszországi peregrinációra
induló Zsigmond fiát egyenesen utasította, hogy Firenzében „táncolást és más hozzád il
lendő exercitiumokat exerceállyad". Vö.: Ötvös Péter közr.: Széchenyi Zsigmond itáliai
körútja. 1699—1700. Szeged, 1988. 32. Peregrinatio Hungarorum I.
15 Veress: i.m. (1915) 293, 297.
16 V. Windisch Éva közr.: Bethlen Miklós élete leírása magától. Bp., 1980. 574—575.
17 Belu Sabin: Bódog Józsa. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. (Kolozsvár) 4
(1960) 1 sz. 146-147.
18 Klaniczay Tibor: Értelmiség egyetem nélküli országban. In: Pallas magyar ivadékai. Bp.,
1985. 81.

596
19 Vö.: Gombosi Ottó: Die Musikalien der Ffarkirche zu St. Aegidi in Bártfa. In: Festschrift
für Johannes Wolf. Berlin, 1929. 40—41.; Wolfram Steude: Untersuchungen zur mit
teldeutschen Musiküberlieferung und Musikpflege im. 16. Jh. Leipzig, 1978. 19—22.
20 Steude: i.m. 22.
21 Ferenczi Ilona: Vokális és instrumentális müvek egy marosvásárhelyi kolligátumban. Ze
netudományi Dolgozatok 1981. Bp., 1981. 17—32.
22 Benkő András: Levéltári adatok Beszterce XVI. századi zenei életéhez. Nyelv- és Iroda
lomtudományi Közlemények. (Kolozsvár) 21 (1977). 2. sz. 203.; Rempler 1582. április
23-án iratkozott be a frankfurti egyetemre, vö.: Ernst Friedlaender: Aeltere UniversitätsMatrikeln. I. Universität Frankfurt a. O. Leipzig, 1887. (repr. Osnabrück, 1965.) 295.;
Gregor Lángéra lásd pl. a Die Musik in Geschichte und Gegenwart című zenei lexikon
szócikkét.
23 Vö.: Sahnen: i.m. 43. old.
24 Bethlen: i.m. 605.; Szelestei N. László közr.: Batthyány Kristóf európai utazása.
1657—1658. Szeged, 1988. 37—38. Peregrinatio Hungarorum II.
25 Vö.: Király Péter: Lantjáték Magyarországon a XVI. és a XVII. század közepe közötti
időszakban. (Kandidátusi értekezés. Bp., 1989.)
26 Vö.: Szabolcsi Bence: A XVII. század magyar világi dallamai. In: A magyar zene évszá
zadai. Bp., 1959. 295—296.; Ferenczi Ilona—Marta Hulková: Tabulatura Vietoris.
Bratislava—Bp., 1986. Musicalia Danubiana V. 84—85.; Kodály Zoltán: Magyar
népzene. Bp., 1960. 63—64. és 146. jegyz.; Papp Géza: A XVII. század énekelt
dallamai. Bp.,: 1970. nr. 139.; Sárosi Bálint: Historical Documents Concerning Gipsy
Musicians. In: Historische Volksmusikforschung VII. Graz, 1985. 120.; Szendrey
Janka—Dobszay László—Rajeczky Benjamin: XVI—XVII. századi dallamaink a népi em
lékezetben. Bp., 1979. 11/139.
27 Kodály: i.h.
28 Lásd pl.: Was wollen wir auf den Abend thun, Spagnioletta, Chorea anglica stb.
29 Vö.: Frits Noske: Remarques sur les luthistes de Pays-Bas. In: Jean Jacquot ed.: Le luth
et sa musique. Paris, 1954. 184—187.; Uő.: Early Sources of the Dutch National Anthem
(1574—1626). Fontes Artis Musicae. 13 (1966) 87—94.
30 Jankovics József közr.: Bethlen Mihály útinaplója. 1691—1695. Bp., 1981. 147.

597
KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ (Zsámbék)

Nyugat-magyarországi (soproni) diákok peregrinációja
XVI—XVII. századi német egyetemeken
1. 1619. augusztus 28-án a soproni belső tanács utasítást ad a városban
működő evangélikus lelkészeknek. Ennek egyik pontja az iskolák ügyét
érinti: „Es werden auch die Schuelen Seminaria Reipublicae: seinent darin
nen die Jugent Zur Allerley Ambtern erZogen. . ." Szenczi Molnár ma
gyarságával szólva: „Az eskola legyen a szabadváros palántálóhelye",
ezért: a prédikátor uraimék fel ne hagyjanak annak vizitálásával, hanem
még gyakrabban is tegyék, mint szükségesnek látszana, mert nem kevés ha
szon remélhető ebből. így vélekedett a tizenkét belső tanácsos, közöttük az
első, Lackner Kristóf, mindkét jog doktora, a humanista, királytükrök,
emblematikus munkák szerzője. De nem másként gondolkodott a külvárosi
ak, a huszonnégyesek tanácsa sem, ők úgy vélekedtek a következő, 1620-as
feljegyzéseikben: „Ami az iskolát illeti (fordítom az egykori német szöve
get), olyan legyen, mint a fegyvertár, melyből mindenféle védőeszközt és
fegyvert elővehetünk szükséges helyzetekben" — majd azzal folytatják a jó
iskolát sürgető óhajukat, hogy itt kell az egyházi és világi rendeknek jó pol
gárokat nevelni. Talán ezzel is magyarázható, hogy oly nagy számban vál
lalkoznak soproni fiatalok neves külföldi gimnáziumok és egyetemek láto
gatására, peregrinációra, mely ismét Szenczi Molnárt idézve: „Idegen nép
között járás, Szarándokság, szarándokjárás".
A rendelkezésemre álló rövid időkeretben ennek a kevésbé feldolgozott
nyugat-magyarországi tudománytörténeti jelenségnek bőven fennmaradt for
rásaira szeretném felhívni a figyelmet, mely további részletes feltárásra,
elemzésre érdemes.1
2. Ha a peregrinációra induló soproni diákok anyagi fedezetéről szólt
az eddigi soproni helytörténeti irodalom, általában két forrásra hivatkozott,
Lucia Mietlerin és Lackner Kristóf alapítványaira. Az első alapítvány,
Mietler Jakab tímár és felesége, Gering Lucia alapítványa már 1575-től élt,
Házi Jenő kutatásai szerint, ezt Lucia asszony 1585-ben tett végrendeleté
ben megerősítve megismételte. Maga a végrendelet nem maradt ránk, de
szövegének lényegét Faut Márk humanista polgár Rövid feljegyzések
„Khurze VerZaichnüs" címen rövidíthető krónikájában megőrizte.
„Anno 1585 Ebben az időben az Istenben megboldogult matróna Lucia
Mietlerin ösztöndíjat létesített és 1200 dénártallért pénzben és szőlőskertet a
város közösségének alapítvány ózott örökös kamatra, melyből két soproni if
jú evangélikus iskolákban és egyetemeken öt éven át tanuljon, a száz tallér
után öt tallér kamatot kell adniok."2
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Lackner Kristóf végrendeletét — annak végleges változatát — 1631.
november 19-én keltezte. Úgy rendelkezett, hogy nagy értékű vagyonát, an
nak kamatait hármas célra fordítsák.
„Első része polgári ápolda építésére és az abban eltartott szegény em
bereknek (adassék).
A második része, a még török fogságban élő soproniak kiváltására,
vagy szegény polgárok becsületes, elárvult leányainak kiházasítására (fordíttassék).
Harmadik része is, szegény polgárok gyermekeinek (adassék), akik
egyetemeken hasznosan és szorgalmasan tanulnak."3
Arra kell azonban gondolnunk, hogy mindkét tanulmányi alapítványt
megelőzte a Salzer Ambrus-féle, aki a XVI. század első felében (Salzer
Márton soproni kalmár fiaként született) kétszer volt a bécsi egyetem teoló
giai dékánja, négyszer az egyetem rektora. Salzer „bécsi kanonokságot, lo
vagi rangot nyer el, s kilencszer választják a bécsi egyetem magyar nemze
tének prokurátorává" — írja róla Mollay Károly Többnyelvűség a középkori
Sopronban című fontos tanulmányában. Tegyük hozzá új eredményként,
hogy földijei részére, a Bécsben tanuló soproni diákoknak alapítványt is lé
tesített. Erről tudósít Thomas Spätt 1576. december 22-én Sopron magistrátusához írt levelében: „Miután a nemes, erényes és tudós Stephanus Gästll
Úr, az ad Rubeam Rosam (tehát a Vörös Rózsához címzett) dicséretes Col
legium Magistere, ugyancsak a Saltzer-Alapítvány superintendense bölcs
uraságtok kedvező javaslatára az ösztöndíjat nekem adta és juttatta, bölcs
Uraságtokkal már rég tudatnom kellett volna, hogy mi a szándékom, hogy
milyen tanulmányokhoz és fakultáshoz lenne kedvem. . . a Superintendens
úr tanácsa és véleménye alapján ad stúdium Juris (azaz a jog tanulására)
. . . adtam magamat". Az alapítvány egy diákra fordítható kamata Spätt pa
nasza szerint nem lehetett magas, maga és övéi nincstelenek. „. . . magam
és enyéim nagy szegénysége miatt nem tudom stúdiumaimat előmozdítani és
magamat szükséges dolgokkal ellátni
A pénz, amit nekem a stipen
dium juttat és nyújt az élelemre sem elég, honnan teremtsem elő a többit,
hogyan és mivel szerezzek be, vásároljak könyveket, ruhát és egyéb szüksé
ges dolgokat?" — teszi fel a szegény peregrináló mindenkori kérdéseit.
Faut Márk 1585. március 15-én kelt levele is a Saltzer alapítvány léte
zésére utal, ekkor kérte ugyanis a város tanácsától a Vörös Rózsa alapító
levelét: „peto, ut stipendio illó, quod in Bursa Rosa in Academia
Viennensi, pij quidam ac Musis fauentes Patriae meae ciues olim fundarunt
aliquantis per vtendj fruendj mihi copiam faciatis." Faut ekkor már
Wittenbergbe készült.4
Mollay Károly utal többször idézett tanulmányában arra, hogy a XV.
század végétől úgyszólván évenként iratkoznak be soproniak a bécsi egye
temre, „1513-ban egyszerre tízen, 1522-ben hárman, az utolsó 1547-ben".
Mint láttuk, ha fogyó számban is, volt még evangélikus szándékú és hitű
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bécsi egyetemi hallgató Sopronból, bár már ezek is inkább Wittenbergbe
igyekeztek.
Éppen Faut Márk emlékezik meg 1611-ben krónikájában az 1557-es
évnél Sopron első wittenbergi kapcsolatairól — idősebb adatközlők vissza
emlékezése nyomán: „Ebben az időben Wittenbergen tanultak Michael
Wirtt, Jacob Ratt más néven Ruffinus, Hanss Schreiner, Carolus
Rosenkrantz, Philipp Melanchthon Úr alatt, Sopronból oda küldetve. És
Philippus Úr szép latin írással Michel Wirtet ide commendálta a Tiszteletre
méltó Tanácsnak". Azonban még Luther életében megkezdődött a soproni
fiatalok Wittenbergába járása, 1533-ban Gregorius Faber (azaz Schmidt)
Soproniensis, 1545-ben Johannes Schreiner Soproniensis Vngarus nevével
egészíthető ki Faut Márk krónikájának névsora.
3. Itt kell szólnunk Wirt Mihály tanulmányi jelentéséről, mely orszá
gosan is egyik legkorábbi peregrináció-történeti számadás-emlékünk. (A je
lentés az 1555. február 17-től 1556. május 10-ig terjedő tanulmányokról
számol be.) Wirt Mihály tanulmányi jelentése annyiban tér el a szokásos se
gélykérő levelektől, hogy tanulmányait saját vagyonára támaszkodva vé
gezte.
Szüleiről Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok című hatalmas adattára
nyomán elmondhatjuk, hogy házuk volt a Hátsókapu közelében, az anya,
Sági Márta Kolb Gáspár özvegye (így Wirt Mihály a Lackner családdal is
közeli rokonságban állt), az özvegyet 1543-ban már Behem György fazekas
nejeként említik. így Wirt vagyonát tanulmányai idején a város által kijelölt
gondnok kezelte, aki a tanulmányokhoz szükséges pénzösszegeket a tanul
mányait folytató fiatalnak átutalta. Wirt tudatában is volt kivételes helyzeté
nek, hogy nem lenne köteles elszámolni, „különösen azért, mert az (ti. a
pénz) az én javaimból kerül folyósításra" — írja. Arra kéri a bölcs tanácsot
(„Ewer Weisheit"), adját át számadásait újonnan kinevezett tutorának
(Szenczi Molnár megfogalmazásában „Otalmazo, Gondviselő" — itt főleg
vagyongondokról esik szó, akinek magának is haszna van a tutorságból!).
Pénzére még Mihály napja (azaz szeptember 29.) előtt szüksége van („Teilschafftig werden möge"), ez terveihez és tanulmányaihoz a jövőben vigasza
lenne („ein Solatium sein wurde"), ennek fennakadása ne legyen akadály
keltő („mit dem allerwenigsten ein Vrsacher sein"). Nagy kára származna
abból is, ha küldöncöt kellene nagy költséggel pénzért hazaküldenie.
„Azonban jó reményben vagyok, Bölcsességtek iránt, hogy Ti a sajátotok
ból is kölcsönöznétek, ha az enyémből nem lenne lehetséges." „Ha erre tutoraim készpénzben nem lennének képesek, ez akkor is talált pénz lenne"
(„selber auff ein pfandt schilling"), ti. a kölcsönző belső tanácsnak is talált
pénz Wirt vagyonának kezelése. A supplikáló, könyörgő diáklevelektől
ugyancsak elütő hang ez! Ezzel szemben megígéri, hogy a segítségért testben-1 él ékben hűséges lesz: „will ich. . . Wngespartes Guets vnd Bluets von
wegen meines lieben Vatterlandts. . . zuerdienen . . .". Ugyanakkor huma-
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nista öntudattal hivatkozik arra is, mekkora haszna lesz Sopronnak majdan
tanulmányaiból: „Es werde. . . mit der Zeit auss meinenn Studieren Reipublicae grosser Nuz erfolgen".
Wirt sorsa annyiban is elütött a szokásos diákpályáktól, hogy kétszer
is küldönc vitt pénzt számára Wittenbergbe Sopronból. „Mer hab ich den
17. Septembris von Euch bei dem Botten Empfangen 30 taller. Mer habt ir
mir negstmal bei dem Botten abermal geschickt 50 tal. den."
Az elszámolási időszakban (1555. február 17-től 1556. május 10-ig) a
diák nem kevesebbről, mint 100 dénárfontról számol el, június 8-án kelt le
velében pedig további száz dénárfont összeg megküldését kérte, ebből azon
ban a Belső Tanács vonja le a levelét átadó bécsújhelyi Hanns Kuttner 5 dé
nárfontját, amit az már előre kölcsönzött neki. Mindehhez hozzátehetjük,
hogy a hazaküldött küldöncnek egyik alkalommal másfél dénárfontot, má
sodszor pedig egy dénárfontot fizetett. Wirt Mihály jó anyagi helyzetben
folytatta tanulmányait!
Egy későbbi, 1601-es egyetemi stúdiumnál kikötötte a Belső Tanács,
hogy Feurer János anyai és apai örökségét arányosan felhasználva végezze
tanulmányait, talán itt is hasonló módon érthetjük meg a jelentés írását.
Akárhogy legyen is, szinte feltérképezhetjük belőle a XVI. századi — és bi
zonyára következő századi — diákéletet is.
Wirt Mihály utazásra készen állt már, amikor útjához először 15 dé
nárfontot kapott. Bécsben rájött, hogy a nagy útiládájával bajosan juthat el
Wittenbergbe. Ezért könnyebb útihordót („Vassl") szerzett be és fizette
annak szállítását Boroszlóig. Két ingéhez újabb két darabot vásárolt. Itt
nyolc napig várt útitársakra, ruházatát bőrnadrággal, meleg útimellénnyel
egészítette ki. Holmiját továbbszállíttatta Lipcsébe, és amikor holmija nem
érkezett meg Wittenbergbe, 8 mérföldet visszautazott érte. Tanulmányai
színhelyén, Wittenbergben egy ideig vendégfogadóban lakott, majd beirat
kozott az egyetemre, szállást fogadott. Melanchthon kezdetben nem találta
kielégítőnek Wirt otthoni iskolában szerzett felkészültségét.
„Mivel Philipp Melanchthon Úr rendelkezéséből praeceptort (tanítót)
osztottak be mellém, akinek a tanításért és az órákért, melyet egész évben
hallgattam, fizetnem kellett nyolc dénárfontot". Tanulóasztalt, padot, köny
vespolcot vásárolt, egy konc papírért egy dénárfontot fizetett ki. Szükséges
könyvekért tizenegy és fél dénárfontot adott ki (sajnos, nem jegyezte fel a
címeket). Ha beteg volt, orvoshoz fordult, külön ételeket, italokat fogyasz
tott orvosi tanácsra. Voltak egyéb kiadásai is, cipőjavításra, ruhafoldozásra
fizetett ki összegeket, fát vett téli tüzeléshez, feltűnteti elszámolásában a
borbélyköltségeket. Több mint 11 dénárfontért nadrágokat, mellényt, kiskabátot, nagykabátot készíttet, még egy spanyol szabású sapkát 'berettet'
("Spanier oder pirett") is vásárolt magának.
Összehasonlításul említsük meg, hogy a Mietler Jakab felesége, Gering
Lucia-féle alapítvány, melyet a házaspár 1575-ben tervezett el, és tíz év
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múlva lépett életbe, két külföldön tanuló soproni fiatal számára évente
összesen száz dénárfont kiadását tette lehetővé. Wirt Mihály egymaga 100
dénárfont összeget használt fel másfél éves tanulmánya során, ugyanakkora
összeg megküldését várta még. A Faut krónikában említett szép levéllel
(„mit einem schonen latenischen schreiben") hazabocsátott Wirt Mihály
1560. január elejétől városi jegyző. Az ékes latinsággal megírt ajánlás nem
maradt ránk. Ezután 1578-ig állt a város szolgálatában, működéséről bizo
nyítványt kért, ezt megkapta, de tudtára hozták, hogy nem beszélnek szépen
működéséről. Neje, Borbála 1595-ben már mint Spart Tamás özvegye vég
rendelkezik, Wirt tehát már korábban elhunyt. A történelem fintora, hogy
az özvegyet az az egykori bécsi koldusdiák-jogász vette feleségül, aki Sop
ron segítségét kérte jogi tanulmányaihoz.5
4. Mint mondtam, Wirt Mihály esete a kivétel, Spätt Tamásé a szoká
sos. Már említett, 1576-os levelében a Belső Tanács jó szívét nevezi egyet
len menedékének („So hab ich nun mein einige Zuflucht Zu E[urem] V[esten] vndt H[erren] als zu meinem lieben Herrn vndt Vättern"), kezüket és
szívüket tőle, szegény legénytől ne vonják meg („handt vndt gemütt von
mier armen gesellen nicht abwenden vnd abzeihen"). A meglepő pedig
most következik: Spätt tanulmányai folytatásához egy benefícium, katolikus
oltárjavadalom odaítélését kérte, de beérné egy kevés pénzzel is. („Zu förderung meiner studia entweder ein Beneficium eingeben, oder etwa mit ein
wenig geld. . . Järlichen Zu hilffe kommen.") Még egy jellemző elemet
emelnék ki Spätt leveléből. Kérelmét nem humanista latin levélben írta, ha
nem németül (nyilván ezt értették jobban a Belső Tanácsban), de ezért ne
kételkedjenek felkészültségében. („Das ich aber diese meine schrifft und
petition nicht latino sermone proponiert, sollen. . . an solchen meinem
Verstandt vndt geschicklichkeitt gar nicht dubiteren oder zweifeln".) Egy
későbbi levelében mégis azzal kell érvelnie, hogy nem kevesbedik a köz
haszna, ha templomokra, iskolákra és szegény diákokra fordítanak az aerariumból („der gemaine nutz nicht gemindertt mit dem, das man auff
Kirchen, Schulen, vndt arme Studenten wendet".) Mert ahol templomra,
iskolákra, jó tudományokra szánnak („Guette Künste, ehrliche disciplinas,
vndt arme Studentten"), ezek az egyház és a szabadváros palántálóhelyei
(„welche die rechten Seminaria Ecclesiae, rerumque publicarum sein").
Emlékezzünk csak rá, Spätt érvelése ehhez hasonlóan biztatja mintegy
negyven évvel később prédikátor uraimékat, az oskolák szorgosabb ügyelé
sét kérve 1619-ben a soproni evangélikus lelkészektől.
De mint egy újabb, 1577-es levélből megtudjuk, eddig választ sosem
kapott, ebből azt is megértette, hogy Uraimék mit vélnek ügyeiről, de talál
kozott néhány nappal a levél megírása előtt Bécsben a városbíróval, neki is
előadta kéréseit.
1575 tavaszán egy levelet felmutató küldönc („mit briefs Zeigern
diesem Bothen") érkezett Sopronba a wittenbergi egyetem rektora, magiste-
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rei és doktorai nevében. A február 7-én kelt egyetemi irat elmondta, hogy
Paulus Maior diákot, aki másfél éven át járt az egyetemre („drithalb Jahr
über. . . In dieser Vniuersität gewesen") kedves mostohaapja, Severin
Önichen egy levéllel hazahívta, öröksége szokásos megosztása ügyében.
Mindez Maior tanulmányait hátráltatná, mégis engedelmeskedne. Nem
teheti azonban, hitelezői nem bocsátanak el fizetés nélkül. Ezért kereste
meg a „scholasticus" a rektort, hogy kérje írásban a valamivel több mint
harmincöt tallér megküldését Sopronból,^ hiszen a küszöbön álló osztozás
ezt az összeget bizonyára fedezni fogja. így válhatna Paulus Maior szabad
dá fogságából („vnndt er hiedurch Zu obgedachter Reise vom Arrest loßgemacht werden"), hiszen jámbor és szorgalmas scholasticus a kérelmező.
Abban bízik az egyetem rektora, hogy a Belső Tanács mint a legfőbb gyám,
megelőlegezi hozzájárulásával az osztozásnál egyébként is megadható
adósság-összeget.
A wittenbergi egyetem rektorának Sopronhoz írt levele beszédesen mu
tatja a peregrinációra kibocsátó város és a tanítást, egyben atyai gondosko
dást vállaló intézmény kapcsolatait. Ez továbbmutat Paulus Maior eseténél.
Az eddig ismert és elemzett magyarországi peregrináció további jellemző
lutheránus megjelenését lehetne feltárni a soproni Városi Levéltár megfelelő
fondjainak feltárásával. Hiszen ezek segítségével lehet(ne) alaposan követni
soproni diákok külföldi gimnáziumokba (ez utóbbi az 1630-as évekig, a
helyi evangélikus gimnázium megalakulásáig követhető) és egyetemekre ve
zető tanulmányait.
Megjelölhetjük a helyszíneket is. Az említett Bécsen kívül vonzotta a
soproni diákokat az evangélikus Graz (az 1590-es évekig) rendi gimnáziu
mával és egyetemével, Boroszló, Frankfurt, Halle és Jéna, majd Altdorf is
a soproniak kedvelt tanulóhelye lett, az egyetem elenyészéséig (a napóleoni
háborúkig) harminckilenc soproni hallgatóról tudnak az egyetem matrikulái.
Megküldték a peregrinálók a városnak doktori értekezéseiket (a később
híres Dobner Sebestyén pl. 1622-ből Frankfurtból). Michael Graff, a ké
sőbb kalandos sorsú lelkész előbb „ex alto Iglauia, ex Musarum castris"
kéri gimnáziumi ösztöndíját, majd Wittenbergába járt ő is. A város ösztön
díjasa volt Faut Jakab is Regensburgban, megkapta a Mietler-ösztöndíjnak
kivételesen mindkét ösztöndíj-részét. Georg Grad volt az első soproni
Lackner-ösztöndíjas 1633-tól, Georg Poch már 1647-ben Altdorfból kérte a
humanista polgármester ösztöndíját. 1680-ig a Városi Levéltár fondjai, az
evangélikus felekezetre, illetve Lackner hagyatékára vonatkozó ladulák
százszámra szolgáltatják az elemezhető és kiadható forrásanyagot. 1680
után, amikor Sopronban is szétválaszották az evangélikus egyházat és a vá
rosvezetést, további gazdag anyagot találhatunk a soproni evangélikus egy
házi levéltár forrásanyagában. Németh Sámuel 1955-ben megjelent tanulmá
nya* az 1680-tól 1782-ig terjedő időszakból 109 soproni származású, a sop-
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róni evangélikus gimnáziumban végzett tanuló külföldi egyetemi tanulmá
nyait tárja fel alapozó értékű dolgozatában.
Valamennyi útvonalat két körülmény határoz meg kezdetektől: lehető
leg kerülik az ellenreformáció térhódításának kitett katolikus szellemű egye
temeket, bár néhányan Páduában is folytattak jogi tanulmányokat. Lackner
Kristóf az 1590-es években, Gensel Ádám 1699 és 1703 között. Elmarad
nak a soproni evangélikus diákok azokról az egyetemekről is, ahol erősebb
kálvinista szellem jelentkezik, hiszen tanítót is úgy vesz fel a XVII. századi
város3 „dass er kein Koluinist sei. . .".
Évszázadokon át indultak a soproni városkapukban búcsúzkodó polgárfiak külhoni gimnáziumok és universitások látására, ismereteik összegyűjté
sére. Itt az ideje, hogy utazási emlékeikkel, tanulmányi kérelmeikkel, dok
tori dolgozataik ajánló leveleivel mi is megismerkedjünk. Egy jó szövegki
adás, valamennyi elérhető emlék regestáló kötetben történő kiadása egész
tudományágunkat gazdagítaná a nyugat-magyarországi peregrináló polgárfiak világának ismeretével.
Jegyzetek
1 A Belső Tanács utasítása az evangélikus lelkészekhez, az Instructio Senatus Soproniensis
Concionatoribus sonans (XII et M'fasc. VI. Num. 269.) a soproni Városi Levéltárban
olvasható. A XII et M főcsoportban található jórészt az evangélikus vallásra, intézmé
nyeire, iskoláira, peregrinációs kérelmekre vonatkozó iratanyag. Ez dolgozatunk fő for
rása, további fontos írások találhatók a Lad.I. Littera Lackneriana anyagában is. A kül
városiak véleménye a Gemeiner Stadtbetrachtung 1620. évi jelentésében a városi jegyző
könyvek sorozatában olvasható. A Dictionarium Latinoungaricum 1604. évi kötetét hasz
náltam, a Bibliotheca Hungarica Antiqua hasonmás kiadását.
2 Faut Márk: Khurze VerZaichnüs. OSzK Könyvtára Quart. Germ. 191. A kézirat 1841-ben
került el Sopronból, az esetet megírtam. (Literati Nemes Sámuel rablóhadjárata Sopron
ellen. Soproni Szemle 1969., 1.) A tudós álorcás antikvárius Jankovich Miklós gyűjte
ményébe juttatta, a II. Jankovich gyűjtemény megvásárlása óta az Országos Széchényi
Könyvtár tulajdona. A kiadásra előkészített kézirat 1957 óta várja megjelenését. Az ún.
Lucia Mietlerin alapítványról a krónika így ír: „Anno 1585. Vmb dise Zeit hat die
Gottsalige Matron lucie Mietlerin ein Stipendium alhie auffgerichtet vnd 1200 tal. den. in
gellt vnd weingortten zu gemainer Stad gestifftet auff ewig Interesse douon 2 Oeden burgerische khnaben in Euangelischen Schuelen vnd Universitäten 5 Jahr Studirn sollten'gibt mon von 100 tal. 5 tal. Interesse". Figyelemre méltó, hogy az alapítók már
1575-ben, amikor az alapítást bejelentették, gimnáziumokba és egyetemekre akarták a te
hetséges soproni fiatalokat küldeni. Jóllehet Sopronban a Müllner Mátyástól származó
helytörténeti legenda szerint ekkor már gimnázium működött volna. A Mietler családról
Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok, 2. kötet 672.
3 Lackner Kristóf végrendelete számos átírásban maradt fenn, teljes szövegét ki kellene
adni. A Lad. I. fasc. II. nr. 58. egyik jó latin szövege. A végrendelet német szövegének
kis részét idézi A soproni ág. hitv. evang. egyházközség kezelésére bízott alapítványok és
alapok kimutatása Sopron, 1902. 63—64. 88. tétel, egy részlet fordítása Horváth Zoltán
Sopron és a megye múltja című kötetében Részlet Lackner Kristóf végrendeletéből cím-
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mel. Sopron, 1964. 59—60. Mollay Károly: Többnyelvűség a középkori Sopronban 11. A
latin nyelv (1550—1631). Soproni Szemle, 1968. 137; Vö: Aschbach, Josef: Geschichte
der Wiener Universität. 1877, 351—353.; Thomas Spätt ösztöndíjkérő levele 1576. dec.
22. XII et, fasc. I. num. 36. Faut Márk levele XII et M, fasc. II. num. 62. Bécs 1585,
calend. Mártii. A levél itt idézett részletét Wathay Ferenc Sopronban című tanulmányom
ban közöltem. Soproni Szemle, 1978. 249.
4 A Faut krónika idézett részlete a kézirat fol. 3. lapján Németül: „Vmb dise Zeit haben es
zu Wittenberg studirt Michael Wirtt, Jacob Ratt oder Ruffinus, Hanss Schreiner, Carolus
Rosenkrantz vnter Herrn Philippo Melanchtone von Ödenburg dorthin geschickt. Da
zuuor kein Ödenburgisch kindt ihemals Gehn Wittenberg gezogen ist. Vnd hat her Philippus mit einem schonen lateinischen schreiben den Michel Wirt einem Ehrsamen rath
commendirt." Sólyom Jenő: Luther és Magyaroszág. Bp., 1933. 173. és 177.; A tanul
mányijelentést kiadtam a Soproni Szemle, 1972. 345—350. lapján, az eredeti Lad XII et
M. Fasc. I. num. 21. Házi Jenő Wirtről: Soproni polgárcsaládok 2. (11630/b) 953.; Faut
jelentésében: „Sonderlich dieweill solchs von dem meinigen dargelegt wird." Wirt praeceptoráról eredetileg ez olvasható: „Demnach ist mir auss Verordnung Herrn Philippi
Melanchtonis Ein Praeceptor Zugethan worden, dem ich für die Leer vnd Lectiones, so
ich von Im dises ganzes Jar gehört hab, geben müessen 8 tal. den."
Mivel Wirt könyvtáráról közelebbi adatok nem maradtak fenn, neve sem szerepelhet a
Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon, Könyvtártörténeti Füzetek II. Szeged
1982. kötetben.
5 Spätt idézett levele XII et M'fasc. I. num. 36. a következő idézet pedig a num. 38-ból
való. 1577. júl. 10.; XII et M'Fasc. I. num. 39.
6 Paulus Major ügyében írt levél a wittenbergi egyetemről XII et M'fasc. I. num. 33.; Dobner Sebestyén megküldi értekezését: XII et M'Fasc. IV. num. 161.; Michael Graf gim
náziumi levele Iglau-Jihlavaból: XII et M'Fasc. III. num. 105. Faut Jakab tanulmányairól
Lackner Kristóf és kora című könyvemben írok; Georg Poch altdorfi ösztöndíj- kérelme
1647-ből XII et M Fasc. V. num. 208.; Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak
külföldi tanulmányútjai 1680-tól 1782-ig. Soproni Szemle, 1955. 89—117.
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KOVÁCS ZSUZSA (Varese)

Szegedi Pál(ok) Itáliában

Az Országos Széchényi Könyvtárban őriznek egy 1572-ben Bologná
ban megjelent olasz nyelvű nyomtatványt, mely egy hosszú dicsőítő verset
tartalmaz a kocsiról és egy szonettet a kocsi okozta gyötrelmekről.1 A kiad
ványt az előszó szerint „Paolo Zeguedi di Pest Ungaro" jelentette meg. A
Magyar Könyvszemlének a nyomtatványt ismertető cikke2 a versek szerző
jét azonosította az 1578-ban Wittenbergben tanuló, majd 1579-ben sárospa
taki tanárrá lett Szegedi Pállal.
Veress Endre az itáliai tartózkodásának dokumentumait is megtalálta,
melyek szerint Wittenberget megelőzően Szegedi 1568-tól — Várady Imre
kutatásai alapján már 1565-től3 — 1574-ig a bolognai Collegium Hungári
áimban tanult, sőt két évig annak rektora volt, s az egyetemen is tanított.4
Olyan személyiség tehát, aki kiemelkedett képességeivel a bolognai magyar
diákok közül. Oly kiválóan megtanult olaszul, a szakirodalom szerint egye
dülálló módon, hogy képes volt tökéletesen verselni is ezen a nyelven —
mint az említett nyomtatvány bizonyítja. Hogy miért épp a kocsiról publi
kált verset, erre magyarázatul szolgálhat az a tény, hogy odahagyva Bolog
nát, 1574-ben mint a toszkán nagyfejedelem főkocsisa tűnik fel Firenzében.
Egy hozzá írt levél címzésében — melyet Veress publikált5 — a neve mel
lett ez szerepel: „Maggior cocchiere del granduca di Toscana". A szakiro
dalom csak találgat: talán nehéz anyagi helyzete vitte rá a korábban Bolog
nában tanuló, sőt a zágrábi kanonoki címet viselő Szegedit egy ilyen állás
betöltésére.6 Bálint Sándor azt feltételezi, hogy elszegényedett szegedi tő
zsér fia lehetett, innen a lovak iránti vonzalma, mely a kényszerű pénzkere
sésnek ezt a módját választatta vele.7
Mindenesetre a szakirodalom szerint a főkocsisság csak mellékes epi
zód lehetett az életében, s nem vetett véget literátor pályafutásának, hiszen
1574-ből vannak adataink arra, hogy Európa legkiválóbb humanistáival áll
összeköttetésben: Hugo Blotius-szal levelez8 (akinek album amicorumába
még Bolognában jegyezte be magát Petrus Heresinczyvel együtt, állítja Ve
ress Endre9); s a tekintélyes Pier Vettori ajánlja be Zsámboky Jánosnál
(Várady Imre ez alapján egyenesen arra következtet, hogy Vettorinak, kora
leghíresebb firenzei humanistájának a kedvenc tanítványa volt10). Kapcso
latban áll Szegedi ezen kívül a bolognai Collegium Hungaricum újabb igaz
gatójával, Georgius Ivanchichcsal,11 az Itáliában tanuló ifjabb Schwendivel,12 s az ifjabb és idősebb Listhyvel egyaránt.13 Valószínűleg 1574-ben
hagyja el Itáliát, hogy németországi egyetemeken folytassa tanulmányait.14
*
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A Wittenbergben és Bolognában tanult Szegedi Pál azonban nem lehet
egy és ugyanazon személy. A wittenbergit ugyanis Dégi Szegedi Pálként
említik egyes források;15 a sárospataki iskolából ment peregrinációra külön
böző német egyetemekre — köztük Wittenbergbe —, s 1579-ben tért vissza
ugyanoda, Sárospatakra, ahol néhány hónap múlva, fiatalon meghalt.16
*

A Bolognában tanult Szegedi Pál ezzel szemben katolikus egyházi kar
riert futott be, melynek csúcsaként 1587-ben csanádi püspökké nevezték
ki.17
Hogy válaszolni tudjunk arra a kérdésre, miképpen szolgálhatott ko
csisként a Medici-udvarban, s miképpen vált olasz nyelvű költővé egy
leendő csanádi püspök, megpróbáljuk végignyomozni itáliai tartózkodásá
nak körülményeit.
A Collegium Hungaricum-Illyricumot 1553-ban azzal a céllal alapítot
ták, hogy az itt tanuló ifjakból neveljék a hódoltság területén és a délvidé
ken az egyházi tisztségviselők utánpótlását. A kollégium fenntartása, a rek
tor kinevezése és nagyrészt a diákok kijelölése is a zágrábi káptalan hatás
körébe tartozott.18 A kollégium lakói nagyon kevés kivétellel mind zágrábi
kanonokként érkeztek Bolognába (a kanonoki jövedelemből fedezték tanul
mányaik költségeit); azaz már meg is tették az első lépést az egyházi karrier
útján.
Az 1564 (és nem 1565, mint Várady közölte) februárjában19 a kollé
giumba felvett Szegedi Pál azonban nem volt zágrábi kanonok (mint azt Ve
ress Endre állította20, semmilyen feljegyzésben sem szerepel a neve mellett
ez a cím, sőt, a kollégium rektorairól készült egyik listán még külön meg is
jegyzik, hogy „1568. Recoratus munere functus est per biennium Paulus
Szegedi licet ex numero canonicorum Zagabriensium non fuisset".21 Anya
gi körülményei így valóban nem lehettek olyan jók, mint társaié, s ez eset
leg tényleg magyarázhatná a kocsi epizódot.
1568-ban kinevezik ugyan a kollégium rektorává, s 1569-től az egyete
men is ő a magyar diákokat képviselő consiliarius, de valójában ezek a
megbízatások nem jelentenek az adott körülmények között sem különösebb
rangot, sem a képességeinek szóló elismerést, mint ahogy ezt általában a
szakirodalom véli. Ha ugyanis áttanulmányozzuk a Collegium évkönyveit,
abból kiderül, hogy rektorságának és consiliariusságának ideje alatt a kollé
giumban rajta kívül mindössze egy diák, Michael Mikulich tartózkodott.22
Mikulich szintén nem volt kanonok, s a kollégiumba évekkel később érke
zett, mint Szegedi. Egyébként Szegedi már a kollégiumba való bekerülése
kor meglehetősen idős, 32 éves kellett hogy legyen, ha valós a püspöki ki
nevező iratokban szereplő kora.23 Mikulich mindenképpen fiatalabb volt
nála. így mikor Ioannes Xantus, a Zágrábból kinevezett rektor valamilyen
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oknál fogva vissza kellett térjen Zágrábba, akkor szükségből, mintegy meg
bízott ügyvezetőnek, „házőrzőnek" nevezte ki a két ottmaradt ember közül
nyilvánvalóan az idősebbet és tapasztaltabbat Szegedi személyében. Az év
könyvben ez áll: „Ego Ioannes Xanthus discendens Bononia reliqui in offi
cio rectoratus d[ominum] Paulum Zeghedey et tunc saltern cum Michaele
Mykwlych fuit in Collegio."24 Rektorsága alatt a többi rendes rektortól el
térően Szegedi a kollégium évkönyvébe egyetlen bejegyzést sem tesz, s
nincs nyoma annak, hogy ez alatt az idő alatt új diák érkezett volna, vagy
hogy a kollégium peres ügyeit, vásárlást, eladást, építkezést vagy fegyelmi
ügyet intézett volna, mint a többi rendes rektor. S amint Xanthus visszatér
Zágrábból Bolognába, három új embert hozván magával a kollégiumba,
visszaveszi Szegeditől a rektori megbízatást, s 1570. májusában kinevezi a
helyére — zágrábi döntés nyomán — Petrus Heresinczy zágrábi kanonokot
(a későbbi győri püspököt).25 Szegedi azonban továbbra is a kollégiumban
marad, s októbertől logikát tanít az egyetemen az artistáknak, azaz az alap
fokú oktatásban vesz részt.26 De csak 1571 januárjáig, amikor, a kollégium
évkönyvének bejegyzése szerint „sine doctoratu quamvis, sed cum laude"
hazájába visszatér, miután elnyerte a szepesi kanonoki címet.27
Magyarországi forrásokban 1571. júliusától szerepel egy Szegedi Pál
mint egri olvasókanonok, akit később csanádi püspöknek neveznek ki.28
Mivel a püspöki kinevezési iratokban az áll, hogy Szegedi éveken át mind
két jogot tanulta a bolognai egyetemen, anélkül azonban, hogy doktori ran
got szerzett volna, megalapozottnak látszik az a feltevés, hogy ez a Szegedi
Pál azonos a Collegium Hungaricum volt lakójával.
Szegedi Pál csanádi püspök nem játszott kiemelkedő szerepet értelmi
ségiként Magyarországon, nincs jele annak, hogy az átlagosnál nagyobb
felkészültséggel, műveltséggel rendelkezett volna. Mint láttuk, egyetemi pá
lyafutása sem volt olyan rendkívüli, mint az első pillanatra látszott. Mikor
1597-ben meghalt, a hagyatékából Aquinoi Szent Tamás egy művét vissza
juttatták az egri káptalannak, ahonnan azt kölcsönvette volt.29 Ez az egyet
len könyv, melyről forrásainkban a nevével kapcsolatban említés esik.
Tudós humanistákkal sem levelezett, legalábbis ennek semmi nyoma, s
nem ő publikálta az olasz nyelvű verseket sem. A sors különös szeszélye
folytán ugyanis egy másik Szegedi Pál is élt Itáliában az 1570-es években,
pontosabban Firenzében. Az ő neve bukkan fel különböző humanisták leve
lezésében, többször is. De nem azért, mintha ő maga is ezen humanisták
elit társaságába tartozott volna, hanem mert a Medicik szolgálatában rend
szeres futárszolgálatot teljesítvén — kocsival — Firenze és Bécs között, a
nemzetközi kapcsolataiknak oly rendkívüli fontosságot tulajdonító humanis
ták levél-, könyv- és pénzküldeményeit is továbbította, mégpedig — úgy tű
nik — megbízhatóan és odaadással.
E harmadik Szegedinek két, Blotiushoz írt levele maradt fenn 1574ből, valamint egy hozzá írt levél Ivanchich-tól a bolognai Collegium Hun-
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garicum rektorától.30 Ezek a levelek olasz nyelvűek. Levelezőpartnerei va
lószínűleg azért használták — szokásuktól eltérően — a Szegedivel való le
velezésben az olasz és nem a latin nyelvet, mert Szegedi nem tudhatott jól
latinul. Az általa olaszul írt levelek ortográfiája arra vall, hogy nem volt a
latin íráshoz szokva, és semmiképpen sem lehetett magas színvonalú iskolá
zottsága,31 írásmódja jellegzetesen az olyan emberé, aki hallás és nem írás
után tanult meg olaszul. Persze nemcsak az írásmódja, hanem az olasz
nyelvtudása is tökéletlen, egyeztetési, prepozíciós stb. hibákat követ el.32
Ezeket a leveleket semmiképp sem írhatta olyan ember, aki a bolognai
egyetemen tanult.
A levelek végén lévő búcsúsorokból pedig kiderül, hogy Pesti Szegedi
Pálnak 1574-ben felesége és gyermekei vannak, akik ráadásul nem lehettek
nagyon zsenge korúak, ha Szegedi a nevükben is üdvözli Blotiust.33 A há
rom évvel korábban még bizonyosan Bolognában tanuló Szegedi Pállal már
csak azért sem lehet azonos ez a Szegedi Pál, mert nemcsak az általános
szokással ellenkezett volna, hogy valaki már nősen folytasson egyetemi ta
nulmányokat, hanem a Collegium törvényei kifejezetten tiltották is, hogy
házas ember ott lakjék.34 Felesége valószínűleg olasz volt, firenzei lehetett,
legalább erre következtethetünk abból a tényből, hogy Szegedi a felesége,
sőt még az anyósa üdvözletét is tolmácsolja Blotiusnak és barátainak, Ivanchich pedig a levele végén üdvözli Szegedi egész tisztelt családját.35
Szegedi Blotiushoz írt két levelén gyűrűspecsét van, eszerint nemes
ember kellett hogy legyen. (Nagy Iván Erdélyben említ Pesti Szegedieket,
de a család első tagja, akit ismer, csak jóval későbbi időkben, a XVIII. szá
zadban élt.36)
A Blotiushoz írt levelekből az derül ki, hogy Szegedi híreket, levelet,
könyvekkel teli ládát és pénzt továbbít Blotiusnak, illetve Blotiustól, és fi
renzei kereskedőkkel az ügyeit intézi. Az ezekkel kapcsolatos problémákról
ír a levelek nagy részében (egy alkalommal például arról, hogy összetörve
érkezett meg egy könyves láda, s azt hogyan sikerült megjavítania)37, vala
mint Bécsből érkezett hírekről számol be. 1574 tavaszán Listhy kancellár
értesíti a fiát praeceptorként itáliai tanulmányútján kísérő Blotiust, hogy Fi
renzébe Szegedi Pál révén küld nekik pénzt.38 A levelekből kitűnik, hogy
Szegedi Pál rendszeres összeköttetésben állt a bécsi udvarral.
Hogy mióta töltötte be a Medici-udvar és a Habsburgok, illetve a fi
renzei és a bécsi humanisták között a küldönc szerepét, nem tudjuk. Elő
ször 1572-ben találkozunk a nevével Pier Vettori levelezésében és iratai kö
zött. Zsámboky János 1572 júliusában megígérte, hogy küldeni fog Vettorinak az akkor éppen megjelenés alatt álló Arcus Aliquot Triumphales című
könyvéből.39 Nem sokkal később a könyv meg is érkezett Firenzébe, s
Vettori Cosimo fejedelemnek ajándékozta egy levél kíséretében. A levél így
kezdődik: „Felséged Pál kocsisa ma reggel Bécsből visszatérvén egy ma
gyar barátomtól hozott nekem egy kis könyvecskét. . ."40 Szegedi nemcsak
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Vettori és Zsámboky, hanem Vettori és Crato között is közvetített. Vettori
így mutatja be Cratónak Szegedit 1572. szeptember 18-án Bécsbe írt levelé
ben: „est autem Paulus Seghedeus, Natione Pannonius, nuncius istuc a
reipublicae nostrae magno duce, cuius domi vivit, utilitatibus ipsius fideliter serviens, a me quoque homo non alienus est".41 Vagyis Szegedi a firen
zei fejedelem követe-futára, s annak a házában is lakik.
Neve a Zsámboky és Blotius közti levelezésben is felbukkan, tehát
köztük is postáskodott.42
Itt szeretnék visszatérni Blotius album amicorumának a Szegedi-féle
bejegyzéséhez. Blotiusnak ez a kézirata tartalmaz ugyan a barátaitól szár
mazó emlékkönyv-bejegyzéseket, nagy részét azonban Blotius saját kezű
vegyes feljegyzései töltik ki: könyvek és személyek címei. A Veress Endre
által hivatkozott lapon nem Szegedi bejegyzése áll a Bolognában tanult Heresinczyével együtt, hanem Blotius kezével először „Paolo Zegedi
gentilhomo Ongaro et chogiero" firenzei címe: „ala piaza di Santa Felicita
passato il Puonte Vechio": s alatta, ugyancsak Blotius kezével, de más
tintával, tehát egy későbbi időpontban bejegyezve, latinos alakban „Paulus
Zegedeius" és „Petrus Heresintzy" neve összekapcsolva, s a nevük mellett
ez áll: „in collegio Hungar[ico]—Bonon[iensi]".43 Vagyis Blotius mindkét
Szegedi Pált ismerte, s egymás alá jegyezte le mindkettejük címét. A
második, a bolognai címbejegyzés 1570. júniusa és decembere között
kellett, hogy keletkezzék, mert csak ekkor tartózkodott együtt Szegedi és
Heresinczy Bolognában.44 A másik Szegedi Pál tehát 1570-ben már
bizonyosan kocsisként működött Firenzében.
Róla az utolsó információnk 1581-ból való, mikor Zsámbokynak azért
kell egy Vettorihoz írt levelét gyorsan befejeznie, mert — mint írja — Sze
gedi már sürgeti, indulna vissza Firenzébe.45
*

1570 és 1581 között tehát Szegedi egészen bizonyosan betöltötte a
„maggior cocchiere del granduca di Toscana" állását. (Cosimo de Medici
1569-ben kapta meg a granduca címét.) Hogy hogyan került szegedi a Me
dici udvarba kocsisnak, nem tudni.
Az mindenesetre közismert, hogy a kocsi — könnyű építésű, gyors,
először Kocson gyártott szekér — Magyarországról terjedt el Európában.46
Mind a mai napig a legkülönbözőbb nyelvekben megvan a magyar eredetű
szó.47 A hagyomány szerint Mátyás király volt a „feltalálója",48 s a Buda
és Bécs között megszervezett postaszolgálat céljaira használták. Tény, hogy
több nyugat-európai forrás is mint magyar eredetű szekeret említi.49 Itáliába
először a ferrarai udvarba került, Ippolito d'Este vitte oda magával, magyar
kocsissal együtt. Lucrezia Borgia egy 1509-es levél tanúsága szerint köl
csön is kérte tőle mind a kocsit, mind pedig a kocsist, az „Ongaro"-t.50 Fi-
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renzében — Szegedi Pál legalábbis ezt írja verses kiadványa előszavában —
Alessandro de Medici hozta divatba. A XVI. század közepére a kocsi egész
Itáliában (sőt Európa-szerte) elterjedt; s úgy tűnik, vele együtt a kocsisság
is mint jellegzetes magyar foglalkozás.
A kocsi és a kocsis azonban nemcsak postai szolgálatot teljesített,
hanem az udvari reprezentációból is kivette a részét, a társasági élet kellé
kévé vált. Erre utal a cocchio toszkán 'kocsi'-ból képzett cocchiata szó. Ez
olyan szerenádot jelent, melyet a zenészek és az énekesek kocsiról adnak,
illetve magát azt a verset jelenti, melyet e szerenád során elénekelnek.51 Fi
renzében a karneváli felvonulásnál különösen nagy szerepe volt a kocsik
nak, melyeken — egyes leírások szerint — mitológiai történeteket megele
venítő jeleneteket vonultattak fel. Sőt, antik mintára a város egyik terén ko
csiversenyeket is tartottak.52 Szegedi Pál ránkmaradt leveleiben két ízben is
említi a firenzei karnevált, mely neki mint kocsisnak fontos esemény kellett
hogy legyen.53
A firenzei karneváli szokásokhoz kötődik részben az az irodalmi műfaj
is, melyben Pesti Szegedi Pál kocsidicsérő verse, a Capitolo in lode
de'cocchi íródott: a capitolo, mely a szonett mellett a legelterjedtebb műfaj
volt a toszkán szatirikus versantológiákban, versformáját tekintve Dante Is
teni Színjátékát, a „terza rima"-t, illetve az ebben a formában írt tanító cél
zatú verseket utánozza, azonban mindig kisszerű témát választ tárgyául. így
születnek a komikus capitolók a szamár, a köhögés, a sötétség, a sapka,
vagy éppen a szúnyog dicséretéről.54
Pesti Szegedi Pálnak mind a capitolója, mind a szonettje tökéletesen il
leszkedik a toszkán szatirikus költészet hagyományaiba. Mitológiai és antik
történeti utalásai, egyes fordulatai vissza-visszatérnek Berni, Delia Casa,
Lasca stb. komikus műveiben.55 Nyilvánvaló, hogy a versek nem Szegedi
alkotásai. Ő csak kiadta őket, ahogy ezt világosan meg is mondja a versek
hez írt előszóban: „. . .a kezembe került egy a kocsik dicséretére írt capito
lo. . . s mivel sok barátom buzdított, hogy bocsássam közre, helyesnek lát
tam, hogy kinyomtattassam. . ,".56 Nem tudni, hogy az irodalomtörténé
szek miért nem hitték ezt el, s miért tulajdonították neki a versek szerzősé
gét,51 hiszen Szegedinek a levelei alapján kikövetkeztethető nyelvtudása
még arra sem lehetett elgendő, hogy a prózai ajánlást segítség nélkül megír
ja. Minden bizonnyal literátor ismerősei keltették fel benne az irodalmi am
bíciókat, legalább a foglalkozásához oly illő versek kiadásának, finanszíro
zásának az erejéig. Irodalmi működéséről a kiadvány megjelentetésén kívül
nem tudunk.
*

Szegedi Pál nem volt olasz nyelvű költő, mint ahogy nem volt tudós
humanisták tanítványa vagy vitapartnere, sem pedig tekintélyes rektor. S
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nem járt hosszú peregrinációban Bolognától Firenzén és Bécsen át Witten
bergig, mint ahogyan eddig tudtuk. Mindazonáltal a három Szegedi Pál sor
sa érdekes példáját nyújtja annak, hogy a török uralom alatt lévő Szeged
szülöttei, illetve az innen elmenekültek fiai mennyire különböző értelmiségi
félértelmiségi pályát futhattak be.
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Melléklet:
1.
Szegedi Pál Hugo Blotiusnak Sienába
Firenze, 1573 [1574], február 27.
Wien, Nationalbibliothek, Cod. 9737z, nr. 14, fol. [330]-331v (MTA
Mf. 2544)
Molto M[agnifi]co S[igno]r dotor
giove di pasata io deti 2 veso[?] schrito inpreso conla mascarata che ru
fato in fiorencia a s[igno]r bincovici* io abefante preso che non potreti mai
recordare del nome che sua s[igno]ria inpero io oreceuto el pacheto et deti
recapito como mia comesi la s[ignoria] v[ostra] et anca io orescosto chuesti
denari et io mando per un migio amico tiamato vacio porcacio tuta la soma
secondo ira schrito inla letera in pero si non fusi venuto prima io prego la
s[ignoria] v[ostra] che mi perdoni perche non restata dame ma il mercante
none stato in fiorencia et per conto dela casa deli libri none arivato per ancora et io aspeto oni ora como sera arivato subito io faro sapere a la s[igno-
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ria] v[ostra] caro s[igno]r dotor de nova io nonio altro aceto che io auto una
nona[sic] da viena como a di 1 de prezenté facivano giusticia de un omo
che aveva venduto la mulie a certi asasini per 4 taleri et era gravida et li
diti sasini nenarno la povera dona in una bosco per sparar et cavar la
chreiatura del corpo tanto che la povereta era a ligata per la sua bona sorta
un cont overa un s[igno]r andaria a cacia et li cani sono afrontati coneli
sasini et ano mesi mano et in chuelo che ano scaramuciato conli cani eco el
cont asurivato et lor messeno a fugire tanto che el dito cont amacio uno de
lor et latro firito a morte lo pilo et feci sor la povera dona et menő a casa
sua et el dito sasino confeso che lo volevano sparare et cavar el chreiatura
del corpo et mangiar el cor del dito chreiatura perche dicevano che nonerano prezi nividuti chuando // faciano el dileto et poi mori el dito asasino et
la dona confeso como el marito aveva venduto et cusi ferno capitare et faci
vano ala coda del cavalo astrasinare et la dona e partorito 2 fioli masti beli
in casa del conto et anca che el principi ernesto che etornato debochemigia
et cheli bochemi nonano voluto fare chuelo che limperato voluto et limperator multo in colero conli bochemi et digano che andara presto in bochemia
et anca io inteso como el arciduca fredinando volia publigamento asposare
la filipina adeso che sono iniispruco* chueli s[igno]ri como el duca de bevera et el duca de ferara i el arcivesco da solcispur** pur io vendo como io
comparato altro nova io non so per adesso sino prego la s[ignoria] v[ostra]
che sia contento a far la migia basa mano el s[igno]r compar i al s[igno]r
swendi*** i a tuti amici et conio senti la migia consorta con la sua matre i
tuti li megi fioli basan la mano ali s[igno]ria v[os]tra li denari sono remesi
arezor de lire sete e mezio che fano chraci novanta per scudo sono in
moneta scudi 53 et lire 4 conchuelo a voi basala mano data in fíorencia a di
27 de febraio 1573
servitor dela s[ignoria] v[ostra]
Paulo Zegedi
Külzet:
AI molto M[agnifi]co s[igno]r migio el s[igno]r hugo plocio gentilomo
tudesco in casa de madona madalena (cuo)gcha in strada [. . .]lia in sena
con scudi cinchuanta dor[?] in or in sena et suo absencia al Ill[ustrisimo] s[igno]r gianni listi
[más kéz:]
Redditae Senis 27 feb. 1574
NOVA
Paulus Hungarus Florentia
27 Feb. 1574
De supplitio vendentis uxorem latronibus
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De Ferdinandi Archiducis Philippina
De 50 coron, a bochemi missis
* Federicus Winnck Witz; vö. Wien, Nationalbibl. Cod. 9737z, no. o 14, f.317.
* Innsbruck
** Salzburg
*** ifj. Schwendi Lázár

2.

Szegedi Pál Hugo Blotiusnak Sienába
Firenze, 1574. március 6.
Wien, Nationalbibliothek, Cod. 9737z, fol. 343r-v-[344].
(MTA Mf.2544)
molto M[agnifi]co s[igno]r migio
io oreceputo de un ebregio un pacheto granda et io data bonissima recapito como io fato li primi et poi io auto unaltro de un curero a pedi overa
porta letera tudesco et anca io data recapito secondo mia comadata la s[ignoria] v[ostra] et miano dito che vorano dar resposta como miser jacomo
vitori* ma cindelino** io none potuto atrovare in casa maio pregato chuelor
gioveno che diga che mi daga respost como prima et io mando li novi secondo mi ano dato in casa del dito cendola et anca una letera io penso che
veni de chuel povero mo altra nova io non poso schriver per adeso perche
non misono venuto letera nisiuna de la cort de sua magesta cesari la casa
del lebri io in casa et la casa tuta era ruinate tal cheio cavato tuti libri et
conciato la casa melio cheio potuto et poi io remesi como erano et faro
chuelo che micomandara la s[ignoria] v[ostra] et io non auto nona[sic] deli
denari maio penso che avete auta nondiro altro geri sera arivo un mandate
del duca de bavera et menato forsi 25 cavali et certi altri prezenti e cani perla principesa latri cosa como io intendero io avisaro subito nondiro altro
prego la s[ignoria] v[ostra] che sia contento // far la migia basa mano al IIl[ustrissi]mo s[igno]r compar i al Ill[ustrissi]mo s[igno]r swendi*** la parte
migia i la parte dela migia consorta et deli megi fioli et anca sera contento a
far la migia recomandacion a tuti amici i a jacomo i a otmaro[?] conchuesto
basa la mano ala s[ignoria] v[ostra] data in fiorencia a di 6 di marcio 1574
servitor del Iá sfignoria] vfostra]
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da poi schrito io parlato con miser jacomo et disi como chuesto altro
setimana regualaro oni cosa a la s[ignoria] v[ostra]
Paulo Zegedi
Külzet:
AI molto M[agnifi]co s[igno]r hugo plocio gentilomo tudesco in camelia in casa dela madona madalena cuocha in sena
de porto bagiochi doi
[más kéz:]
Paolo Ongaro
Fiorenza li 6 Mart. 1574
de
mancipio Simone Fabrone
Area librorum nostrorum allata
NOVA
de donis a Bavaro
ad Reginam Ethruscam missi
* Giacomo Vettori
** Wolfgangus Zindelinus
*** ifj. Schwendi Lázár
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JAN SLASKI (Warszawa)

Balassi Bálint és Lengyelország

Peregrináció és irodalom a komparatista szemével
Maga a peregrináció a művelődéstörténet tudományos érdeklődési kö
rébe tartozik, azon belül pedig talán egy külön tant képez: a peregrináció
tant vagy utazástant. E szavak szerzője nem ezt a szűk tudományágat képvi
seli, hanem irodalomtörténész, akit az író utazásai — tágabban: az írói élet
rajz — annyiban érdekelnek, amennyiben azok valamilyen módon hatással
vannak az alkotóművészetre, visszatükröződnek benne. A szerző komparatistának is tekinti magát, aki különös jelentőséget tulajdonít a külföldi uta
zások írói visszhangjának. Ezekből az érdeklődési körökből születtek meg a
Balassi Bálint és Lengyelország témára vonatkozó észrevételek. Ha a körül
mények megengedik, a munka terjedelme jelentősen megnő majd 1994-re
— akkorra esik ugyanis a kiváló magyar költő halálának 400. évfordulója.
Balassi Bálint Lengyelországgal való kapcsolataira már Toldy Ferenc
fölhívta a figyelmet (1870).' De igazi áttörést a többi között a költő szerel
mes verseit tartalmazó ún. Radvánszky-kódex felfedezése jelentett (1874):
egy sereg olyan művet tárt fel, amelyek életrajzi adatok rögzítését tették le
hetővé. Ennek eredményeképpen, már egy évvel később megszülettek
Thaly Kálmán feltevései Balassi szerelmes verseinek lengyel „hősnőire"
vonatkozóan (1875).2 Később, a költő életrajzában és műveiben fellelhető
polonikák fokozatosan megszaporodtak (például: a Szilády Áron-féle
Radvánszky-kódex kiadása (1879);3 Erdélyi Pál Balassi-életrajza (1899);4 a
századelő episztolográfiai felfedezései (1903, 1908).5 Míg végre Eckhardt
Sándor — merész és látványos feltételezésekkel is élve — összeállította a
Balassinál megtalálható polonikák alapvető, tulajdonképpen máig érvényben
levő kánonját.6 Vele egy időben, de főleg őutána, egy sereg — már mind a
magyar, mind a lengyel nyelvet tudó — kutató kezdett bele a minket
érdeklő probléma tanulmányozásába (Waldapfel József,7 Csorba Tibor,8
Gáldi László,9 Csanda Sándor,10 Gömöri György,11 Jan Slaski,12 Balázs
Mihály,13 Jerzy Snopek.14 Ezek a tudósok különféle módon egészítették ki,
illetőleg gazdagították az Eckhardt által közreadott megállapításokat és
anyagokat.
Balassi életrajzában sok a fehér folt, a homályos, tényekkel nehezen
alátámasztható, dokumentumokban, levelezésben nem igazolt epizód, külö
nösen ami a költő személyes viszontagságait és külföldi utazásait illeti.
Emiatt gyakran maguk a művek szolgálnak életrajzi feltevések alapjául: az
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önéletrajzinak vélt részei hiátustöltő szerepet játszanak. Effajta eljárásmód
nak lehetünk tanúi a Balassi lengyel kapcsolatait vizsgáló tanulmányokban
is: az önéletrajzi hipotézisek, önkényes spekulációkkal váltakozva, vonzó
ötleteket eredményeztek ugyan, de még mindenképpen igazolásra várnak.
Vajon Balassi tényleg találkozott Jan Kochanowskival (1530—1584),
Európa Alpoktól északra eső részének egyik legjelesebb reneszánsz líriku
sával? Vajon Balassi késői szerelmes verseinek, az ún. Célia-daloknak, va
lóban a Lengyelországban megtelepedett Szárkándy Anna volt a címzettje,
illetőleg a hősnője?
A minket érdeklő anyagra vonatkozó eddigi megállapítások több ilyen
kétséges problémát is fölvetnek. A dolgok mai állása szerint azonban nehéz
lenne őket egyértelműen eldönteni. Ennek ellenére, feltett szándékunk,
hogy már most megkíséreljük a Balassi és Lengyelország közötti relációk
fölfejtését. Azt reméljük ugyanis, hogy a komparatisztika iránt érdeklődő
irodalomtörténész számára érdekes megfigyeléseket, a Balassi-kutatónak
pedig termékeny ötleteket nyújthat majd az effajta vizsgálódás.
Megfigyeléseinket kezdjük Balassi három lengyelországi utazásának
felelevenítésével.
"Először, Balassi 1569-ben indult útnak Lengyelországba, amikoris 15
éves ifjúként a császári igazságszolgáltatás elől menekülve, a Visztula men
tén keresett menedéket családjával egyetemben. Ennek a közel három éves
lengyelországi tartózkodásának (1569—1572) a részleteit nem ismerjük —
csak próbálkozni lehet rekonstruálásukkal. Balassi valószínűleg csak az ún.
Kislengyelhonban (Malopolska), amely nagyjából a későbbi Galíciának fe
lelt meg, tartózkodott: az atyai birtokokon, a kálvinista nemesség és a fő
urak székhelyein, s a fővárosban, Krakkóban, ahol érintkezésben állhatott a
királyi udvarral, és kapcsolatba kerülhetett az íróilag aktív protestáns kö
zeggel. Idejének nagy részét valószínűleg a társasági életnek szentelte, de
első írói tapasztalatait és eredményeit is itt szerezte.
Másodszor, Balassi 1576-ban Krakkóba tartott Báthory Istvánnal. Ez
úttal kb. egy esztendőt töltött Lengyelországban (1576—1577), megosztva
idejét a krakkói udvari társasági élet és a katonai szolgálat között. Ez utób
bi egészen a fellázadt Danckáig vezette a költőt a király oldalán. Az ismere
tes, hogy kapcsolatot tartott a lengyel főnemesekkel.
Harmadszor, Balassi 1589-ben utazott Lengyelországba. De míg az
előző két visztulamenti utazását mintegy a külső körülmények kényszerítet
ték ki, utolsó peregrinációja választás eredménye volt: a magánélet számos
kudarca után a költő a katonai szolgálatnak — a lengyel délkeleti végek ta
tár—török veszedelem elleni védelmének — kívánt szentelni négy eszten
dőt. Ezen szándékából azonban semmi sem lett: Balassi alig több mint két
esztendőt töltött Lengyelországban (1589—1591), elpártolt Marstól, inkább
Venushoz és Minervához szegődött el. 1589—1590 telét, minden valószínű
ség szerint, a dél-lengyelországi Debnóban töltötte Wesselényi Ferencnél:
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az itteni vendégeskedéssel szokták összefüggésbe hozni a költő utolsó nagy
szerelmét, mely talán Szárkándy Annához, a házigazda feleségéhez fűző
dött. Ezt követőleg Balassi Krakkóba költözött, ahol átadta magát a világi
örömöknek, nemcsak a fővárosi elit köreiben; talán lengyel írókkal is talál
kozott. Majd végül északnak tartva, a Danckától nem messze keletre fekvő,
tenger melléki Braniewóba (az akkori Braunsberg, Brunsberga) ment: a
friss konvertita az ottani jezsuita kollégiumban egyénileg folytatott tanulmá
nyokat, az olvasásnak és írásnak szentelte magát. Balassi ezúttal is kapcso
latot tartott fenn a Lengyelországban tartózkodó magyarokkal, a helyi főne
mesekkel. Harmadik lengyelországi útja, az a bizonyos saját elhatározáson
alapuló peregrináció, jóllehet nem hozta meg a várt katonai sikereket, az
irodalom szempontjából a legbőségesebb termést hozta.
Balassi összességében tehát mintegy hat esztendőt töltött Lengyelor
szágban. Járt délen (Kislengyelhon, Krakkó) és északon (Dancka, Braniewo). Különböző körökben mozgott: lengyel és magyar, királyi és főne
mesi, nemesi és polgári, katonai és jezsuita társaságokban egyaránt járatos
volt. Kapcsolatban állt a magyar elittel (Báthory István király, Báthory
András bíboros, Bekes Gáspár, Wesselényi Ferenc) és a lengyel elittel (a
Radziwül család, a Zebrzydowskiak, a Kostka család, az Ostrogskiak, főleg
pedig Jan Zamoyski (1542—1605), a király után a legmagasabb állami
rangban levő, a legnagyobb befolyással rendelkező személyiség). Először a
lengyel kálvinista heterodoxia képviselőivel lépett érintkezésbe, később pe
dig — a katolikus jezsuita ortodoxia reprezentánsaival. Sajnos, ez idáig
még nem sikerült az írói tevékenység szempontjából nagyon lényeges
lengyel kapcsolatok nyomára bukkannunk: semmit sem tudunk krakkói
egyetemi tanulmányairól (a braniewói jezsuita kollégiumban rendszeres
tanulmányokat nem folytatott); a helyi írókkal való találkozásaira
vonatkozóan sem rendelkezünk semmiféle biztos forrásanyaggal.
Mindezek ellenére, Balassi lengyel peregrinációinak életrajzi mérlege
jelentősnek mutatkozik. Ahhoz nem fér kétség, hogy saját tapasztalat alap
ján a magyar költő Lengyelországot ismerte a legjobban az idegen földek
közül. De ezen kívül érdemes itt fölidéznünk még két dolgot. Lengyelor
szág a XVI. század második felében, a reneszánsz csúcsán és a barokk kor
szak határán, a kultúra szinte minden területén, de különösen az irodalom
ban fénykorát élte. A nyelv nem választotta el Balassit ettől a gazdag ter
méstől: a latin mellett ugyanis meglehetősen jól kellett tudnia a lengyel
nyelvet (az olvasásnál valószínűleg a cseh vagy a szlovák nyelv ismerete se
gítette).
Hogyan néz ki Balassi lengyel peregrinációinak irodalmi mérlege? Te
gyük most félre az utazások tipológiai kérdését (mert eltérő jellegük miatt
mindegyiket külön hely illetné meg az osztályozási rendszerben). Térjünk
inkább rá a peregrinációknak az irodalmi munkásságra gyakorolt hatásának
bemutatására. Felhasználjuk itt a modern komparatisztika tapasztalatait, an-
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nak főleg a „hatáskörére és felosztására" vonatkozó javaslatait.15 Ez ugyan
is megkönnyíti majd a — mint kiderült — meglehetősen gazdag irodalmi
anyag felkutatását és rendszerezését, és lehetővé teszi, hogy elkerüljük a
közhelyeket és frázisokat.
Balassi művészetében a lengyel peregrinációk kétség nélküli, illetőleg
feltevéseken alapuló, többé vagy kevésbé evidens visszhangjai öt kérdéskör
be csoportosulnak elég határozottan.
Az első komplexumban találhatók a Lengyelországban írott művek (a
valószínűség foka különböző az egyes alkotásoknál), tehát sorjában: a né
metből fordított Beteg lelkeknek^ való füves kertecske; az LXVII. Zsoltár pa
rafrázisa (Egy lengyel ének: „Áldj meg minket, Úristen, az Te jóvoltodból. . ."); talán kettő korai vallásos vers (Balassi Bálint nevére. Ebben is
könyörög bűne bocsánatjáért és hálákat is ad, hogy Istenhez való megtérése
által kedvet lelt Istennél s ezáltal az örök kárhozattól megszabadult: „Bi
zonnyal esmérem rajtam nagy haragod. . ."; Mégis bővebb szóval kérleli Is
tennek haragját: „Ó, én Istenem, ím mi törtínék én szegény fejemen?"); va
lószínűleg a Célia-dalok; lengyel lányoknak szentelt két szerelmes vers (Kit
egy citerás lengyel leányról szerzett: „Szít Zsuzsanna tüzet szívemből ma
gára . . ."; Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus
vers: „Friss szép fejér póka"); néhány késői vallásos vers (amelyek közül a
legbiztosabbak: Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen
gondját, s terjessze is reá üjobb áldását: „Kegyelmes Isten, kinek kezében
életemet adtam. . ."; „Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli
Úr!. . ."; Psalmus CXLVIII: „Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. . .";
Psalmi XXVII translatio Ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin:
„Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem. . ."; Egy könyörgés.^ Új: „Nincs
már hova lennem, kegyelmes Istenem. . ."; Mégis azonról: „Ó, én kegyel
mes Istenem, mely igen megverél engem!. . ."; Psalmus XLII: „Mint az
szomjú szarvas, kit vadász rettentett. . ."); talán a 72z okok, az angol je
zsuita vitairatának befejezetlen prózafordítása latinból; esetleg egy skót hu
manista latin tragédiájának, a Jephtes sive votummk a fordítása (ha a költő
egyáltalán foglalkozott e mű fordításával).
Ez az összeállítás — Balassi összes művének hátterében — igen gaz
dagnak bizonyul. Jelentőségüket növeli, ha az vesszük figyelembe, hogy az
itt felsorolt alkotások különleges helyet foglalnak el az életművön belül. A
Beteg lelkeknek való füves kertecske tulajdonképpen a költő írói bemutatko
zása volt, prózafordítás ugyan, viszont ez volt az egyetlen, még a költő éle
tében nyomtatásban megjelent mű; a LXVII. Zsoltár parafrázisa volt minden
valószínűség szerint a vallásos versek elindítója; mindkét „lengyel" szerel
mes vers számos értékénél fogva kiemelkedik Balassinak a ciklusba be nem
vett szerelmes versei közül; a késői „lengyel" vallásos versek új tónusukkal
Balassi vallásos költészetének utolsó fejezetét nyitják meg; a Tíz okok pedig
mintegy lezárják az egész munkásságot (most ne időzzünk el azon, milyen
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helyet foglalnak el benne a Célia-dalok). Végezetül pedig, Balassi Lengyel
országban írott művei nyilván jobban fölkeltik annak gyanúját, hogy len
gyel íróktól függenek, mint más alkotások (így tehát Lengyelország szerepe
keletkezésükben jelentősebb, mint azt egy puszta életrajzi véletlen előidéz
hette volna); a feltételezések — mint azt mindjárt látni fogjuk — indo
koltak.
A második komplexumot Balassi lengyel témájú művei teszik ki.
Azokra a szerelmes versekre gondolunk itt, amelyeknek hősnői lengyel
nők: az „egy citerás lengyel leány" valamint „az cortigiana Hannuska Budowskionka". Távol áll tőlünk e versek jelentőségének túlbecsülése. Bár,
ha nincsenek ezek az alkalmi lengyel múzsák — ha egyáltalán valós alakok
ról van szó — a magyar költészet két igen magasra értékelt lírai verstől
fosztódott volna meg. Balassinak, egyébként, volt e téren két kiváló elődje,
akik latinul verseltek a lengyel nőkről: Filippo Buonaccorsi (akit Callimachus Experiens néven ismertek) hatvan szerelmes elégiával és epigrammával egy bizonyos Fannia Swentocha vei Swietochához (az ún.
Fannietum) valamint Konrád Celtis egy bizonyos Hasilinához írt versei
vel. . .
A harmadik komplexumot a lengyel költészet inspirációi teszik ki Ba
lassi műveiben, vagyis a szövegek közötti genetikai összefüggések. Vajon a
nyomtatott könyv elterjedésének korszakában összefüggésbe lehet-e hozni
őket a peregrinációkkal? Balassi esetében — tágabban: a korabeli, illetőleg
általában az újkori irodalom esetében — jogunkban áll így cselekedni. Biz
tosak azoban csak abban vagyunk, hogy a magyar költő a protestáns Jakub
Lubelczyktől (meghalt 1564 után) merítette a LXVII. Zsoltár parafrázisát.
Lubelczyk, egyébként a Zsoltároskönyv fordítója (1558) és vallásos énekek
szerzője volt, egykor igen népszerű, ma is eléggé nagyra értékelt író.16 A
feltételezett szerzők között pedig ott van Jan Kochanowski. Nincs kizárva
például, hogy a lengyel költő kiváló Zsoltároskönyv-parafrázhának köze le
hetett Balassi XLII. zsoltárfordításához (Psalmus XLII: „Mint az szomjú
szarvas, kit vadász rettentett. . .). 17 De még ennél is érdekesebb, hogy Ba
lassinak a Dávid-Zsoltárok egészét felölelő esetleges fordítástervezete össze
függésbe hozható Kochanowski műfordítói remekművével (első kiadása
1579-ből való, amelyet egy sor újabb kiadás követett).18 Balassi késői val
lásos versei — tulajdonképpen azoktól kezdve, amelyek keletkezése Len
gyelországhoz fűződik — különböznek a korábbiaktól — mint ismeretes —
mind Istenhez való viszonyukban, mind hangulatukban. Ki tudja, hogy a
többi között nem a lengyel költészet valamely hatásának tudható-e be ez a
változás? Mindenesetre, éppen 1590-ben jelent meg Krakkóban Sebastian
Grabowiecki (kb. 1543—1607) több mint 200 művet számláló vallásos ver
seskötete, amely hasonlóan új elemekkel gazdagította a lengyel vallásos köl
tészetet.19
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A negyedik komplexumot a lengyel dallamok ihletései képezik Balassi
költészetében. Ez esetben — úgy tűnik — a peregrinációknak különösen
fontos szerepük volt: nemcsak hogy nem lehet megkérdőjelezni fontosságu
kat, de ki kell domborítanunk jelentőségüket. A költő négy alkalommal
utalt ilyen összefüggésre, oly módon, hogy a művek kezdetére, nótajelzés
ként, odaírta három lengyel ének incipitjét: Egy lengyel ének igéről igére és
ugyanazon nótára: „Blohoslaw nas": „Áldj meg minket, Úristen, az Te jóvoltodból. . ."; Kit egy násfa felett küldött volt a szeretőjének, kire Pellikán
madár volt feljegyezve. Az „Bys ty wiedziala" nótájára: „íme, az Pellikán
az ő fiaiért. . ."; Ad apes. Az lengyel ének „Bys ty wiedziala" nótájára:
„Haliám egy ifjúnak minap éneklését. . ."; Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Má
riáról szerzetté. Az „Dokiéi sem si divihicom bila" nótájára vagy amaz len
gyel nótára: „A pod liesem": „Az Zsuzsanna egy szép német leán. . .".
így, a lengyel dallamok hatással kellett legyenek a magyar versek ritmikájára, de lehet, hogy a versifikációt is befolyásolták. A dallamjegyzet is a szö
vegek közötti összefüggésről árulkodhat — mint az első esetben fönnáll (a
LXVII. Zsoltár parafrázisa, amelynek mintája Lubelczyktől származik).
Ezen kívül említsük meg, hogy mindkét „lengyel" szerelmes verset hason
lóan élénk, talán valamilyen lengyel táncot fölidéző ritmus különbözteti
meg. Mindenesetre, a komparatista nehéz és ritkán vizsgált problémával áll
itt szemben — a költői szöveg és a dallam közötti összefüggések problémá
jával (nem ritka eset, hogy éppen a nyelvi akadályoktól mentes dallam ked
vezett a költői szövegek nemzetközi elterjedésének).
És végül az ötödik komplexum a komparatista szemszögéből szintén
lényeges, bár meglehetősen összetett és ritkábban vizsgált probléma nyomá
ra vezet. A közvetítés kérdéséről van itt szó, mely legalább három dimen
ziójú komparatisztikát feltételez. Nos, Lengyelország különböző módon,
többé vagy kevésbé nyilvánvalóan töltötte be az irodalom közvetítő szerepét
Balassi számára.
Kétségbevonhatatlan — és milyen jellemző — a bibliai szövegek terén
fennálló, Jakub Lubelczyk és esetleg Jan Kochanowski zsoltár-parafrázisai
nak köszönhető mediáció. A XVI. század második felének Lengyelországa
fejlett Itália-kultuszával egész biztosan megkönnyítette Balassinak, aki nem
igen járt Olaszországban, az olasz irodalommal való ismerkedést. Biztosan
tudjuk, hogy a jezsuita Braniewóban Balassi felfigyelt Machiavellire (vala
mint egy ellene irányuló írásra), és hogy ezeket a műveket eljuttatta onnan
Magyarországra. Mi több, vannak jogos feltételezések, amelyek szerint a
Discorsi sopra la príma deca di Tito Livio olvasása hatással lehetett a
CXLVIII. Zsoltár parafrázisának egyik részletére (Psalmus CXLVIII:
„Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. . ."). 20 Rendkívül érdekes példa
lenne ez arra, hogyan hathatott a történelmi—politikai próza a vallásos köl
tészetre. Balassi tényleg sokat köszönhet Petrarcának és a petrarkizmusnak.
Az elragadtatás egy bizonyos valószínűséggel részben Lengyelországnak
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tudható be. A tridenti zsinat utáni olasz vallásos lírában a petrarkizmus
„lelki rímeket" (rime spirituali) termett. A már említett Sebastian
Grabowiecki az akkoriban divatos olasz költészet kiaknázásával ültette át
ezt a műfajt Lengyelországba. Ha Balassi késői vallásos verseinek valóban
volt valamilyen közük Grabowiecki műveihez, akkor a magyar költő a
lengyel versszerzőn keresztül kapcsolatba kerülhetett az olasz vallásos
lírával is.21
Érdekes szuggesztiókhoz és feltevésekhez vezet Lengyelország esetle
ges közvetítő szerepének kérdése a Balassi-fordításokat illetően. A legtöbb
— úgy tűnik — a mellett szól, hogy a Beteg lelkeknek való füves kertecske
nemcsak „materiálisán" kapcsolódott Lengyelországhoz, amely tehát nem
csak a fordítás és a nyomtatás helye volt. Egyrészt, ugyanis, az utóbbi idő
ben kizárják annak lehetőségét, hogy a konszolatív vallásos töprengéseket
Bornemisza Péter adta volna gyámolítottja kezébe. Másrészt, pedig, jogunk
van feltételezni, hogy az elzászi luteránus lelkipásztor, Michael Bock írása,
a Würzgärtlin für die kranken Seelen (1562), krakkói reformációs körök
ben, valahol Maciej Wirzbieta (1523—1605), elismert kálvinista nyomdász
és szervező körében kerülhetett a fiatal műfordító kezébe (Wirzbieta adta ki
egyébként a Beteg lelkeknek való füves kertecskét).22 Kevésbé biztos, de cá
folni sem könnyű, legalábbis a „címbeli" inspirációt a Tíz okok esetében.
Nos, egyazon esztendőben, 1584-ben jelent meg Vilnóban egy angol jezsui
ta, Edmund Campion, Rationes decern (1581) című vitairatának két lengyel
fordítása: az egyik Kasper Wilkowski (a XVI. sz. második fele), Balassihoz
hasonlóan friss konvertita tollából, a másik pedig a legkitűnőbb lengyel je
zsuita író, Piotr Skarga (1536—1612), a „lengyel Pázmány Péter" fordítá
sában.23 Ezekre a költő Braniewóben akadhatott rá, hogy majd közvetlenül
halála előtt ő maga is belefogjon a fordításba. Sokkal kisebb pedig annak
valószínűsége, hogy Lengyelország keltette fel Balassi esetleges műfordítói
érdeklődését George Buchanan Jephtes sive votum (1578) című tragédiája
iránt; jóllehet Jan Zawicki (a XVI. sz. második fele), a Jan Zamoyski me
cenatúrájához tartozó író, éppen 1587-ben Krakkóban közzétette a lengyel
változatát.24
Végezetül, térjünk vissza előadásunk címéhez. Nos, úgy tűnik, hogy
sikerült rámutatnunk a Balassi alkotó művészete és lengyelországi, alapjában
véve nem irodalmi peregrinációi közötti tényleges és lehetségesnek vélt
összefüggésekre. Nagy mértékben a komparatisztikának köszönhető ez,
mégpedig a tágan értelmezett komparatisztikának, mely — a mai irányelvek
szerint — nem korlátozódik a hagyományos szöveg—szöveg közötti és az
elementáris két dimenziós összefüggések vizsgálatára.
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SZABÓ ANDRÁS (Budapest)

Magyarok Wittenbergben, 1555 — 1592

A magyarországi diákok 16. századi peregrinációjának kutatásában el
sőrendű fontossága van a wittenbergi egyetemnek, s azon belül is a witten
bergi magyar coetusnak. E diáktársaság belső felépítését és történetét egy
német nyelvű monográfia révén évtizedek óta jól ismerjük,1 ennek ellenére
hatalmasak a hiányok is: nem elemezte még senki tagjainak irodalmi tevé
kenységét, s főleg nem helyezte el őket a korszak szellemi életében. Én ez
utóbbira teszek — ha csak vázlatosan is — kísérletet, úgy, hogy magát az
egyetemet is jellemezni kívánom, mivel azt tapasztaltam, hogy a magyar
szakirodalom nem ismeri eléggé az azzal kapcsolatos tényeket. Vizsgálódá
somat 1555-el, a coetus alapításának dátumával kezdem, s 1592-vel, a wit
tenbergi kryptokálvinizmus végével és a hanyatlás kezdetével fejezem be.
Különösen nagy kihívást jelentett számomra Klaniczay Tibornak egy 1963as kijelentése a 16. század második feléről, amely a következőképpen hang
zik: „Miközben a reformáció hirdetői, írói az egyre provinciálisabbá váló
Wittenbergtől nyerték szellemi táplálékukat, addig a legkitűnőbb tudósok és
írók (mint Sambucus, Balassi, Rimay) a németalföldi humanizmus legjobb
jaival kerestek kapcsolatot".2 Tudom, hogy ezt a mondatot Klaniczay Tibor
ma már nem írná le (többek között azért sem, mert Forgách Mihály a wit
tenbergi magyar coetusból szólította meg levéllel a németalföldi Justus Lipsiust), mégis szükségesnek érzem annak bizonyítását, hogy Wittenberg csak
1592 után kezdett provinciálissá válni, s hogy Magyarország és Európa kö
zött a távolság ebben a korszakban korántsem volt olyan nagy, mint azt ko
rábban gondoltuk.
Wittenberg a reformáció századában minden kétséget kizáróan a leg
fontosabb német egyetemnek adott otthont, annak ellenére is, hogy az idő
előrehaladtával egyre több versenytársa akadt. Sokatmondó az a tény, hogy
itt kezdtek el először a diákok peregrinációs albumokat, emlékkönyveket
vezetni.3 A legkorábbi ismert ilyen kötet 1542-ből való, innen terjedt el
aztán egész Európában. Nem véletlen, hogy egészen a 18. századig gyakran
fel-felbukkant ezekben az albumokban egy Melanchthon-idézet, amely az
emlékkönyv hasznaira mutat rá.4 Wittenberget az egyetem és a könyvek
uralták: 1580-ban 481 adófizető polgárából 94 a könyvekből élt, a papír
gyártók száma a korszakban 4 és 10, a könyvkötőké 24 és 32 között moz
gott. A nyomdászok már a tudósokhoz és a művészekhez számították magu
kat, és sokkal több szabadságuk volt, mint a többi mesterembereknek, még
is állandó harc folyt közöttük és a cenzúrát gyakorolni kívánó egyetem kö
zött, nem utolsósorban a diákok által írt pasquillusok, gúnyversek kinyom-
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tatása miatt.5 A wittenbergi diákok sem voltak különbek, mint más korsza
kok és más egyetemek diákjai: fegyvert viseltek, párbajoztak, mulatoztak,
éjjel nagy zajjal vonultak végig a városon, betörték a polgárok ajtajait, fel
dúlták külvárosi kertjeiket.6 A szelídebbeket és tudósabbakat — az ösztön
díjasok és néhány módosabb ifjú kivételével — állandóan az adósság réme
kísértette, ezért kellett a magyar coetusnak is határozatot hoznia a könyvvá
sárlási adósság ellen.7 A magyarok egyébként nem kollégiumban laktak
(oda csak az ösztöndíjasok kerülhettek be), szállást és étkezést magánsze
mélyeknél kaptak, ez a körülmény azok esetében, akik ezt valamelyik pro
fesszornál tették, még előnyükre is vált. Melanchthontól kezdve számos
egyetemi tanár tartott magyar kosztosokat, az ilyesfajta kapcsolatok óriási
hatással lehettek a diákok későbbi életpályájára, ezért lehetőség szerinti fel
kutatásuk fontos feladat.
Ha időrendben végighaladok az egyetem fentebb jelzett korszakán és
megpróbálom feltérképezni — legalább vázlatosan — a történetét (különös
tekintettel a magyar kapcsolatokra!), mindenek előtt Melanchthonról kellene
beszélnem. E dolgozat keretei messze nem teszik lehetővé, hogy erről a té
máról minden lényegeset elmondjak, ezért csupán néhány kevésbé közis
mert tényre kívánom felhívni a figyelmet. Először is arra, hogy Melanchthon meghatározó szerepet játszhatott a magyar coetus megalakulásában, az
ő segítsége nélkül nehezen lett volna legyőzhető az az akadály, amit az
egyetemi natiók alakításának szokatlan wittenbergi tilalma jelentett.8 Ő volt
az, aki élete végéig elnökölt a társaság kéthetente tartott rendszeres disputációin is. 9 Az közismert, hogy — főként a német nyelvet nem ismerő magya
rok kedvéért — vasárnaponként latin nyelvű bibliamagyarázatot, áhítatot
tartott, azt azonban már kevesen tudják, hogy a „prédikációk" inkább isme
retterjesztő előadásokra hasonlítottak, a teológián kívül képviselve voltak
bennük más tudományágak is, főként grammatika és história. A
„Praeceptor Germaniae", akit egyszersmind nyugodtan nevehetünk
„Praeceptor Hungariae"-nek, ezt az alkalmat is kihasználta arra, hogy tanít
son, megpróbálva lefaragni azt a tudásbeli hátrányt, amelyet a magyarok
többsége hozott magával. Nem csoda, hogy amikor a század utolsó évtize
dében a Wittenbergből elűzött melanchthoniánus professzor, Christoph
Pezel kiadta mesterének ezeket a magyarázatait, a szövegeket a második
részhez Magyarországról kellett beszereznie, mégpedig Melanchthon kéz
iratainak buzgó gyűjtője, Jacobus Monavius boroszlói humanista segítségé
vel. 10 Melanchthonban — tehetséges tanítványokkal találkozva — többnyire
a humanista győzött a teológus felett, az egyetem neves diákjainak életraj
zában ezért vissza-visszatérő motívum, hogy mesterük irányította őket
világi pályára.11 A magyar diákok közül például Balsaráti Vitus Jánosnak
(alacsony termete miatt) a lelkészi hivatás helyett az orvosit ajánlotta,
Szikszai Fabricius Balázsból pedig beszédhibájára hivatkozva csinált
tanárt.12
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Melanchthon 1560-as halála fontos cezúra az egyetem történetében. Az
ügyeket ugyan még tizennégy esztendeig veje, Kaspar Peucer orvospro
fesszor tartotta a kezében, s a tanárok valamint a diákság egyaránt a nyom
dokaiban jártak, mégis egyre reálisabbá vált annak veszélye, hogy mindez
— külső behatások következtében — megváltozik. 1560 után a vasárnapi la
tin nyelvű evangéliummagyarázatok tovább folytak, ezentúl Paul Eber tar
totta azokat.13 Erre az időszakra esik a magyarországi helvét irányú egyház
kialakulása Kelet-Magyarországon és Erdélyben, amelynek egyenes követ
kezményeként a wittenbergi coetus is vallásilag egyneművé vált, lutheránus
magyarok többé nem léptek be tagjai közé.14 Magától értetődően azokkal a
melanchthoniánus tanárokkal voltak a legjobb kapcsolatban a coetus tagjai,
akik maguk is a helvét irány felé húztak, s kapcsolatot tartottak a svájci teo
lógusokkal. Ezek közül elsőnek kell kiemelnünk magát Kaspar Peucert, aki
még ajánlólevelet is írt Bézához, a Genfbe induló Thúri Mátyás és Szikszai
Hellopaeus Bálint számára.15 Peucernek oly nagy tekintélye volt a magya
rok előtt, hogy amikor később, tizenkét évi fogság után átutazóban megpi
hent Wittenbergben, a coetus akkori tagjai tisztelgő látogatást tettek nála, s
nagyon jónak tartották volna, ha visszatér tanítani az egyetemre.16 Peucer
mellett a másik neves melanchthoniánus — és a magyarokkal is jó kapcso
latban lévő — tanár Esrom Rüdiger volt, aki a neves humanista, Joachim
Camerarius vejeként került 1557-ben Wittenbergbe az „artes"-fakultás pro
fesszorának.17 Nála lakott diákként Berzeviczy Márton, s lakótársa volt itt
Hubertus Languetusnak, Sir Philip Sidney későbbi atyai jóbarátjának.18 Rü
diger Peucerhez hasonlóan levelezett Bézával, tehát éppúgy megvoltak a
svájci kapcsolatai,19 ami azonban különlegessé tette őt, az az, hogy a szláv
anyanyelvű (szorb) Peucerrel együtt állandó levelezésben volt a cseh testvé
rekkel, segített latinra fordítani a hitvallásukat.20 Amikor aztán 1574-ben el
kellett menekülnie Wittenbergből, a morvaországi Ivancicében (németül
Eibenschütz) lett tanár, bekerülve abba a humanista körbe, amelynek tagja
volt a kolozsvári származású brünni orvos, Jordán Tamás, s amelynek a
szoros magyar kapcsolatokkal is rendelkező Zerotín család volt az egyik
legfőbb pártfogója. Itt, Ivancicében volt alkalma Esrom Rüdigernek tanítani
ifjabb Dudith Andrást, akivel később találkozunk a wittenbergi egyete
men.21 Még egy tanár van ebben az időszakban, akinek magyar összekötte
téseiről tudunk, ez Claudius Textor, rövid időre az egyetem franciatanára,
aki szintén levelezett Genffel,22 s peregrinációs albumában öt magyar diák
bejegyzése szerepel az 1560-as évekből.23
A wittenbergi egyetem történetében az 1574-es esztendő jelentős kor
szakhatár. Az orthodox lutheránusok már 1569—1570-ben megindították
offenzívájukat, s 1571-től kezdve nyíltan támadták a wittenbergi melanchthoniánusokat. Peucerék hiába védekeztek, Ágost szász választófejede
lem szigorú lutheránus felesége, és annak fanatikus udvari papja ellen nem
tudtak semmit sem tenni, ráadásul a politikai helyzet is megváltozott, a vá-
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lasztófejedelem közeledett a Habsburg-házhoz, ami szintén nem ennek a
„kálvinistagyanús" társaságnak kedvezett. Három éves harc után Ágost
1574 tavaszán erőszakos beavatkozásra szánta el magát: Kaspar Peucert és
több más társát lecsukatta, a be nem hódoló tanároknak legjobb esetben is
menniük kellett. Az intézkedéseket könyvelkobzási hullám kísérte, az egye
tem minden egyes tanárát és ösztöndíjasát vizsgálat alá vetették, sőt, a fran
cia, valamint a francia-svájci diákokat ki is tiltották a városból. A magyar
coetus tagjaival ekkor még nem foglalkoztak a hivatalos intézkedések, de
egy korabeli feljelentésből tudjuk, hogy tanácsot kértek Esrom Rüdigertől,
majd ahogyan javasolta, mindannyian elhagyták Wittenberget, csak egy-két
társukat hagyták hátra az adósságaik miatt kezesnek.24 A coetus anyaköny
vében jól látható a törés, ennek ellenére a magyarok rövidesen visszatértek,
s látszólag úgy folyt tovább az élet, mintha mi sem történt volna. A magya
rázat egyszerű: a hatalom és a tudomány konfliktusában voltak olyan melanchthoniánusok, akik mindent aláírtak, amit eléjük tettek, sőt még harcol
ni is hajlandók voltak korábbi társaik ellen. A diákság többsége kiállt régi
tanárai mellett, az események hatására tömegesen hagyták el Wittenberget,
évekre visszaesett az új beiratkozok száma, ugyanakkor az ottmaradtak
megkeserítették az új professzorok életét, lepisszegték például az egyik teo
lógust, amikor az pejoratív megjegyzést tett egyetemi előadásában az elő
deire. Mindennaposak voltak a tüntetések, egymást érték a röpiratok és pasquillusok, 96 diák még azt a merészséget is elkövette, hogy beadványt írt a
választófejedelemhez régi professzoraik érdekében. Az ellenállás még évek
múlva is nagy volt: amikor az orthodox lutheránusok vezére, Jakob And
rea, 1579-ben Wittenbergben prédikált és Melanchthont kezdte bírálni, a
hallgatóság egy része zajongani kezdett, és sokan kimentek a templomból.
Egy év múlva hasonló hangvételű egyetemi disputációját fogadta a diákok
sziszegése és zúgása. A legnagyobb csapás az egyetem orvoskarát érte, a
bebörtönzöttek és elűzöttek helyére sokáig senki sem volt hajlandó jönni,
de a jogászok is csak egy év után tudták az üres helyeket betölteni.25
Bár ebben az új korszakban a magyar coetus elvesztette pártfogóit, to
vábbra is voltak a professzori karban barátaik. A vasárnapi latin bibliama
gyarázatokat 1574-től egy új teológiai tanár, Paul Crell tartotta, aki hiába
vett részt szorgosan az egyetem „megtisztításában", 1577-ben ő is túl melanchthoniánusnak bizonyult, és mennie kelett;26 ettől kezdve a németül
nem tudók maguk és külön-külön tartották meg ezeket az áhítatokat.27 A
coetus egyik tagja, Laskai János, Eusebius Meniusnál, a Paedagogium (az
egyetem alsóbb fokú tanintézete) tanáránál lakott 1574—1575-ben, s innen
írt leveleket Zürichbe, Josias Simlernek.28 Eusebius Menius Melanchthon
egyik unokájának férje volt, mint ilyen eleve gyanús, 1575-ben, a második
hullámban el is veszítette az állását.29 Aki a helyébe lépett, Petrus Albinus,
még nagyobb barátja lett a magyaroknak, latin üdvözlőverseivel állandó
szereplője volt wittenbergi kiadványaiknak, el egészen az 1587-es Zrínyi-
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albumig.30 Albinus maga is renitenskedéssel kezdte, ugyanis korrektorként
működött Clemens Schleich és Antonius Schöne nyomdájában (itt jelent
meg többek között számos magyar munka), s annyira megtetszett neki Wit
tenberg kryptokálvinista latin költőjének, Johann Majornak egy gúnyverse,
amelyet a választófejedelem egyik rokonára szerzett, hogy a korrektúrában
még 11 sort hozzáírt. A következmény: Major rövid időre börtönbe került,
Albinus pedig évekre elveszítette az állását. Később visszakerült az egye
temre, elvette a neves könyvkiadó-könyvkereskedő, Samuel Seelfisch lá
nyát, s annyira megtanult alkalmazkodni, hogy túlélte az elkövetkező esz
tendők minden politikai-vallási irányváltását.31 Kiemelkedően magyar vo
natkozású egy új matematikus meghívása az egyetemre 1576—1577-ben, a
meghívólevél ugyanis Kassára ment Valentin Ottóhoz. Otto Georg Joachim
Rheticushoz, Copernicus tanítványához csatlakozott Magyarországon (hogy
ő mit keresett itt, az egy külön történet!), majd annak 1574-es halála után is
itt maradt, hogy mestere matematikai művét befejezhesse, ehhez anyagi tá
mogatást Johann Rüber felső-magyarországi főkapitánytól és Miksa császár
tól kapott.32 A választófejedelem nem bízott a kálvinistagyanús és Copernikus-hívő Ottóban, egy egyetemi vizitáció is azt jelentette róla, hogy vigyáz
ni kell vele, nehogy veszélyes egyházi tanokat hozzon magával.33 Nem is
tanított sokáig Wittenbergben, 1581-ben távozni kényszerült, matematikai
művét Heidelbergben fejezte be és adta ki.
Az 1580—158l-es esztendők ismét nyugtalanságot hoztak a wittenber
gi egyetem életébe. 1580-ban a választófejedelem új rendtartást vezetett be,
korlátozni igyekezvén az univerzitás autonómiáját, a gyakorlatba azonban
ezeket az intézkedéseket nem lehetett átültetni. 1581-ben az orthodox luthe
ránusok hitvallását, a „Formula Concordiae"-t íratta alá egy bizottság az
egyetem tanáraival, öten nem írták alá (köztük Valentin Otto), és távozni
kényszerültek. Jellemző a helyzetre, hogy a neves németalföldi származású
kálvinista jogászprofesszornak, Matthaeus Wesenbecknek maga a választó
fejedelem adott felmentést az aláírás alól. Az eseményeket a diákok újabb
nyugtalansága követte,34 meglepő módon azonban ez sem jelentett olyan
visszaesést, mint amilyen az 1574-es erőszakos beavatkozás után volt. Sőt:
az 1570-es évek végétől kezdődő korszak méltán nevezhető az egyetem, s
benne a magyar coetus virágkorának. Sajátos, skizofrén helyzet alakult ki: a
teológiai kart szilárdan kézben tartották az orthodox lutheránusok, az összes
többi fakultáson azonban Melanchthon követői, kryptokálvinisták és huma
nisták voltak többségben. Először is fellendült az orvostudomány: Salamon
Alberti professzor — Baranyai Decsi János, Bánffy Ferenc és ifjabb Dudith
András későbbi házigazdája35 — anatómiai könyveivel először emelte azt
európai színvonalra, mégpedig úgy, hogy a boncolások révén új felfedezé
sekre is jutott.36 A csillagászat sem maradt el ettől: Regiomontanus tábláza
tának kiadása után37 megjelentek az egyetem néhai tanárának, Erasmus
Reinholdnak is a táblázatai, amelyek Copernicus számításai nyomán készül-
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tek. Ez utóbbi mű előszava óvatosan fogalmazva ugyan, de szakít Melanchthon statikus tudományfelfogásával, a tudomány állandó fejlődését hir
deti.38 Mindkét említett csillagászati művet egy neves kiadó, Samuel
Seelfisch jelentette meg, az ő neve szorosan egybefonódott Wittenberg eme
korszakával, sokáig ő volt a város három polgármestere közül az egyik.
Magyar kapcsolatai is voltak: nála lakott Sebastian Ambrosius, későbbi kés
márki kryptokálvinista lelkész, akinek német egyházi énekeit ki is adta,39
fia, ifjabb Samuel Seelfisch pedig meglátogatta Ambrosiust Késmárkon.40
Seelfisch volt a kiadója Laskai Csókás Péter De homine... (1585) című mű
vének is, amelyben először található meg a Wittenbergben tanult magyarok
névsora.41 A magyar coetusban virágzott a tudományos élet: Laskai Csókás
két társával — valószínűleg Fegyverneki Izsákkal és Károlyi Andrással —
ekkor írta meg a Calepinus-szótár magyar értelmezéseit,42 s Fegyverneki itt
készítette el teológiai szótárát, amely később 28 kiadást ért meg Európa kü
lönböző nyomdáiban Londontól Genfig.43 A diákok minden eddiginél job
ban bekapcsolódtak a humanista Európa vérkeringésébe, hosszú évekig leg
jobb pártfogóik közé tartozott például Matthaeus Dresser lipcsei történész,
aki arról volt nevezetes, hogy elsőként igyekezett a kortársak közül írásban
is megvédeni a lutheri—melanchthoni történelemszemléletet Jean Bodin tá
madásával szemben.44 A coetus egyik tagja, Debreceni Mihály, aki Dresser
műveiben is főszereplő volt, példának okáért a zürichi orvos-természettu
dós, Konrád Gesner leveleinek kiadásához írt üdvözlőverset.45 Nem csoda,
hogy Dudith András 1585-ben a magyar coetushoz írott levelében felvetet
te: saját pénzén épületet vásárol a magyarországi, horvátországi és szlavó
niai diákoknak, s egy „Collegium Dudithianum"-ot alapít, amelyre
ráhagyja a könyvtárát is.46 Bár a terv nem valósult meg, ifjabb Dudith
András megjelenése az egyetemen jól mutatta, milyen komolyan gondolta
ezt a tervet a boroszlói humanista.
1586-ban meghalt Ágost szász választófejedelem, utóda, I. Keresztély
nyíltan felkarolta a kryptokálvinistákat és a melanchthoniánusokat, miköz
ben Melanchthon szellemétől egyre inkább elkanyarodott már az egyetem.
Különösen jelentős volt a városban működő magántanárok szerepe, akik
közül sokan Pierre Ramée (Petrus Ramus) módszerével oktattak.47 1586ban érkezett Wittenbergbe Giordano Bruno, aki engedélyt kapott magán
előadások tartására, s sok kisebb munkáját is kiadta. Jellemző az itt uralko
dó toleráns szellemre, hogy merész tanait nyugodtan hirdethette, nem űzte
el senki, önként ment el, amikor már látszott, hogy itt két vallási orthodoxia, az evangélikus és a református összecsapása készülődik.48 Híres búcsú
beszédében a professzorok és népes diáksereg előtt nemcsak a heliocentri
kus világnézetet hirdette, de hitet tett a világ végtelensége és a lakott vilá
gok sokasága mellett. Németország az ő szemében a tudomány fő fészke, s
két embert emelt ki a többiek fölé: Luthert és Copernicust.49 1587-ben még
egy nemzetközileg ismert humanista érkezett ide: Nicodemus Frischlin, aki
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Tübingenben magyar kapcsolatokkal is rendelkezett, ő azonban rövidesen
verses vitába keveredett Johann Majorral és továbbállt.50
Nem tekinthető véletlennek, hogy a magyar szakirodalom már régóta
az 1580-as évek második felére, Forgách Mihály, Bánffy Ferenc és társaik
itt-tartózkodására teszi a coetus virágkorát. Minden eddiginél több és jelen
tősebb magyar kiadvány látott ebben a korszakban napvilágot Wittenberg
ben, nem utolsósorban azért, mert a magyar nemeseknek volt pénze azok
kiadatására. így érthető, miért lett a kivételesen németül is tudó Forgách
Mihály báró egy nyomdász, Zacharias Kraft (Crato) leányának keresztap
ja.51 Forgách és Krakkai Demeter wittenbergi házigazdája Eberhard von
Weyhe jogászprofesszor volt, aki magyar lakói közvetítésével kezdett el
Svájccal levelezni.52 Szintén Forgách Mihály érdeme, hogy még egy kryptokálvinista professzor a magyarok vonzáskörébe került: ez Albert Voit, aki
verssel szerepelt a báró egyik beszéde mellett.53 A magyarok szerepe, hit
vallási hovatartozása fontossá lett, ennek jele volt, hogy Bánffy Ferencet
1588-ban az egyetem rektorának választották. Ezenközben kiéleződtek a
vallási ellentétek, amelynek következtében csökkenni kezdett a diákság lét
száma,54 mert már korántsem volt a melanchthoniánus és kryptokálvinista
iránynak olyan támogatása, mint korábban. Az eddigi üldözöttek átestek a
ló túlsó oldalára: felléptek a templomi zene és a képek ellen (megerősítetlen
hírek szerint tönkre is tettek képeket), Luther-könyveket koboztak el, s állí
tólag ki akarták adni a Heidelbergi Kátét.55 Még ebben a pattanásig feszült
helyzetben is érkezett egy elsőrangú professzor Wittenbergbe, a németalföl
di Jan de Gruytere (Janus Gruterus), Janus Douza és Justus Lipsius tanítvá
nya, történész és filológus, akit később Heidelbergben az orthodox refor
mátus magyarok atyamestere, David Pareus ateizmussal gyanúsított.56 Az
ideges légkörben, amikor a város lutheránus polgársága egyre inkább ellen
tétbe került az egyetemmel — jellemző módon kálvinista kurafiaknak (Hu
renkinder) nevezve a diákokat —, a magyarok is vitázni kényszerültek.
Ezért, amikor I. Keresztély 1591-ben meghalt, s jött a lutheránus restaurá
ció, a retorziók szükségszerűen érintették a magyarokat is. Noha a kiutasítási határozat végrehajtását elkerülték,57 egy korszak mindenképpen lezárult
1592-ben.
Visszatekintve és összefoglalva, hogy mit is tanultak a magyarok ezek
ben az évtizedekben Wittenbergben, ismét Melanchthonnal kell kezdenünk
a sort; minden változás ellenére az ő felfogása határozta meg a 16. század
második felét. Melanchthon tudományról vallott tanítása jellegzetesen hu
manista volt: úgy gondolta, hogy az ókori klasszikusok már minden jelen
tős dolgot megírtak és felfedeztek, s neki semmi más dolga nincsen, mint
értelmezni, magyarázni azok szövegeit.58 Eszerint természetesen azt sem
ismerte el, hogy a tudományban bármilyen egyenes vonalú fejlődés lenne, s
távol állt tőle a kísérletező tudomány is. Egyfajta eklektikus, Arisztotelész
re és a keresztény neoplatonistákra egyaránt támaszkodó filozófiát alakított
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ki, s ennek részeként tárgyalta a természettudományokat.59 Az ő elméletén
azonban már életében túllépett a gyakorlat, legfőképpen a csillagászat terén,
ahol a wittenbergi professzorok, Erasmus Reinhold, Rheticus, Kaspar Cruciger, Kaspar Peucer és utódaik elfogadták Copernicus tanításait. Me
lanchthon maximálisan toleráns volt velük, de szó sem lehetett arról, hogy
meggyőződésüket nyilvános előadásokon taníthassák, legfeljebb a különbö
ző csillagászati számításokban vehették figyelembe, mint egy másik hipoté
zist Ptolemaioszé mellett, anélkül, hogy az elméleti következtetéseket le
vonnák.60 A helyzet a század végéig hasonló volt az egész protestáns Euró
pában (Giordano Bruno fellépése a kivételek közé tartozott!), ezért történt
az, hogy amikor Baranyai Decsi János Strassburgban, az egyébként szintén
Copernicus-követő Johann Ludwig Hawenreuter professzorhoz „Synopsis
philosophiae" címmel disszertációt írt, magától értetődően a geocentrikus
világnézetet vette bele, akkor is, ha esetleg szűkebb körben mást hallott
tőle.61
Ha itt nem volt is annyira fejlett, az orvostudomány szintén jóval túllé
pett a Melanchthon szabta kereteken. Az első boncolás 1526-ban volt, de ez
később sem vált igazán rendszeres gyakorlattá, még a század második felé
ben is gondot okozott, hogy nem volt elég hulla.62 Jókora volt az elmaradás
az olasz egyetemektől, vagy akár Montpellier-től vagy Bázeltől, s ez meg
mutatkozott az ún. „theatrum anatomicum" hiányában is, itt legfeljebb egy
szobácskában lehetett bemutató boncolást végezni. Wittenberg erőssége a
gyógynövénytan és a gyógyszertan volt, feltehetően ennek köszönhetjük 16.
századi füveskönyveinket, köztük Melius Péter Herbáriumát. Ezen a terüle
ten sem volt azonban minden rendben, hiányzott a botanikus kert, ami Itá
liában már létezett, a professzor a saját kertjében demonstrált, vagy nö
vénygyűjtő kirándulásokat vezetett. A század közepétől a wittenbergi orvo
sok Paracelsus követői lettek, elsőként is Luther fia, Paul Luther és Kaspar
Peucer. Az orvostudomány igazi virágkorát Salamon Alberti anatómiai ta
nulmányai és felfedezései hozták el az 1580-as években, őt követően Je
szenszky János professzor tartotta a már megszerzett színvonalat.63 Ha
megnézzük a wittenbergi magyar kiadványokat, egyetlen orvosi jellegűt ta
lálunk, ez Laskai Csókás Péter De homine . . . című műve, amelyet Samuel
Seelfísch könyvkiadóval kapcsolatban már említettem. Ne csodálkozzunk,
hogy teológiai és filozófiai köntösbe van csomagolva, s semmi gyakorlati
orvostudomány nincs benne, ebben szorosan Melanchthon nyomdokain
halad.64
Ami a magyarokra leginkább hatott Wittenbergben, az Melanchthon
történelem- és társadalomszemlélete: ez lett a magyar reformáció világnéze
te, Kálvin ide vonatkozó tanainak még a magyar reformátusoknál sem talál
juk nyomát. Ez a téma koránt sincs a mi szempontunkból kimerítve, terje
delmi korlátaim azonban nem teszik lehetővé, hogy itt bővebben beszéljek
róla. Elegendő legyen annyi: Melanchthon történelemfel fogás a az utókor
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felől nézve zsákutcának bizonyult, a fejlődés fő vonalát Jean Bodin képvi
selte, aki ellen a magyarok barátja, a már említett Matthaeus Dresser, és a
wittenbergi egyetem történelemtanára, Andreas Frankenberger az 1580-as
években vitairatokat írtak.65 A wittenbergi jogászok magyarokra tett hatásá
ról egyelőre egyetlen dokumentumunk van, ez Baranyai Decsi János itthon,
1593-ban megjelent jogi műve, amelynek elkészítésekor többek között ve
lük is konzultált.66 Az egyetem személyes kapcsolatai közül, amelyeket a
nemzetközi humanizmus kiemelkedő alakjaival tartott fenn, számunkra a
legfontosabb Dudith András. A már említett tényeken túl rá kell mutatnom,
hogy két professzor, Johannes Praetorius és Petrus Calaminus is az ő kör
nyezetéből került ide.67 Dudith vonzalmát részben a csillagászat, s ennek
következtében a matematika itteni oktatásának magas szintje is magyarázza,
mivel ezek iránt ő is érdeklődött. A humanista tudományok színvonala
egyébként a század közepétől kezdve folyamatosan esett, görögöt tanulni
még a magyarok is Martinus Crusiushoz mentek, Tübingenbe, a hébert
pedig ekkor már nagyon kevesen tanulták.68 Utoljára hagytam, de akkortájt
éppen nem utolsó volt a tudományok sorában, a teológiát. Mennyire tértek
el Melanchthon és kryptokálvinista követői Luthertől, és mennyire álltak
közel a svájci reformációhoz? Olyan kérdések ezek, amelyeken a reformá
tus és evangélikus dogmatörténészek már évszázadok óta vitatkoznak. A re
formátusok kevés különbséget látnak Melanchton és Kálvin között,69 míg az
evangélikusok lutheránus teológusként értékelik őt. A helyzet bonyolultsá
gát jól mutatja egy anekdotaszerű történet az 1570-es évek elejéről. Ágost,
szász választófejedelem magához hívatta ifjabb Lucas Cranachot, s megbíz
ta, hogy minden neves wittenbergi professzort fessen meg, de hozzátette
tréfásan: „De vigyázz, nehogy valami kálvinistát is lefess közöttük." A fes
tő így válaszolt: „Felséges fejedelem, félek, hogy nem tudom őket megkü
lönböztetni." Mire az csak ingatta a fejét: „Mintha te nem ismernéd
őket!"70 A magyar coetus tagjai mindenesetre tudták, kik a barátaik, végig
a melanchthoniánus—kryptokálvinista irány hívei mellett álltak, s utóbb tör
vényszerűen ők is belebonyolódtak a vallási küzdelmekbe.
A wittenbergi egyetem 1592 után már soha többé nem tudott igazán
magához térni, professzorai javának elűzésével elindult azon az úton, amely
egyenesen az 1817-ben bekövetkezett feloszlatáshoz vezetett. A diákok
száma ugyan még sokáig nem csökkent, a vonzáskörzet azonban veszedel
mesen leszűkült a lutheránus vidékekre.71 Jellemző a város kulturális hely
zetére, hogy az addig virágzó könyvkötészet a 17. század elején látványo
san visszaesett.72 A magyar coetus ebben az időszakban csendben elhalt, s
miközben 1613 után utolsó tagjai hazahozták e nevezetes egyesület anya
könyvét Debrecenbe, már tartott egy másik korszak, a Heidelbergben ta
nulóké.
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SZATHMÁRI ISTVÁN (Budapest)

Szenczi Molnár Albert német földön

1. Ismeretes, hogy Szenczi Molnár Albert, korának rokonszenves, igen
művelt, sokoldalú tudós egyénisége, a magyar későreneszánsz egyik legki
magaslóbb alakja hat évtizedig tartó életének körülbelül a felét külföldön,
legnagyobbrészt Németországban töltötte. Jobbára ott fejtette ki munkássá
gát is. Nem érdektelen tehát megvizsgálni, milyen indíttatást, anyagi, szel
lemi és módszerbeli segítséget, valamint mintát, mai megnevezéssel modellt
kapott ott az ember, a zsoltárköltő, a szótár- és nyelvtaníró, továbbá a for
dító és különféle könyvek megjelentetője. Röviden: a német föld hogyan
formálta életpályáját?
Szerencsénkre a Szenczi Molnár-filológia — sok oknál fogva — igen
széles körű, napjainkban is gyarapodóban van. Ebből pedig egyenesen kö
vetkezik, hogy az itt jelzett témakörrel is többen, több oldalról és elmélyül
ten foglalkoztak. Ennek ellenére talán mégsem lesz haszontalan, ha a mai
kiszélesedett nyelvtudomány és tudománytörténet fényében összefoglalom
az eddigi kutatások leglényegesebb eredményeit, természetesen megtoldva
saját vizsgálódásaimmal és következtetéseimmel. Rövid előadásomban elő
ször arról szólok, hogy 1590 novemberének elején a 16 éves Szenczi Mol
nár milyen emberi vonásokkal és milyen szellemi poggyásszal indulhatott
útnak Wittenbergbe, majd azt taglalom, hogy ez a sajátos egyéniség milyen
ottani hatásokra vált még sokoldalúbbá, illetve miiyen szellemi áramlatok
és módszerek milyen irányba terelték munkásságát, továbbá hogy mindez
hogyan hatott a költő, a tudós és a fordító szemléletére, eszköztárára.
2. Bár a XVI. század végén és a XVII. század első három évtizedében
járunk, mégis szinte napra kiszámítottan előttünk áll ez a nem mindennapi
személyiség a maga testi-lelki-szellemi mivoltában. Tudniillik 1617 máju
sáig vezetett naplója (az ő megfogalmazásában „Mindennapi dolgokat föl
jegyző könyvecskéje"), kiterjedt levelezése és a művei elé írt előszók, aján
lások stb. sok mindenről hitelesen tájékoztatnak. Mi jellemezhette az ifjú
Szenczi Molnárt — elsősorban a későbbi érett tudós egyéniségét alkotó vo
násokat véve figyelembe? Naplója és későbbi visszaemlékezése alapján első
helyen említhetjük a családja és szűkebb pátriája iránti szeretetét (édesany
ját például „carissima mater"-ként említi stb.), aztán azt, ami központi ösz
tönzője lett egész életének: az örök tanulni vágyást, az érdeklődést szinte
minden iránt (már 12 éves korában — mint feljegyezte — kilenc „tanulni
vágyó" diáktársával Debrecenbe ment, a kollégiumba, majd Göncön tartóz
kodott mintegy másfél évig, hogy az első teljes biblia kinyomtatásánál kor
rektúravivőként segédkezzék, és hogy közben Káróli és tudós fordítótársai
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nyelvi-nyelvtörténeti vitáit hallgatva megkapja az indíttatást a magyar nyelv
kiművelését szolgáló munkálkodásra). Ezzel függ össze a könyvek iránti
vonzódása is (Debrecenben már éjjel-nappal a keze ügyébe kerülő magyar
nyelvű könyveket bújja). Megemlíthetjük még utazási vágyát (12 évesen
megkezdi vándoréletét: 16 éves koráig győri, debreceni, gönci útján kívül
utal felső-magyarországi, valamint salánki, nagyszőlősi, nagybányai stb.
utazására). Végül nem hallgathatjuk el, hogy rokonszenves egyéniségével
minden bizonnyal vonzotta a barátokat, és hogy meg tudta nyerni magának
a pártfogókat, támogatókat (gondoljunk a vele együtt vándorló diáktársaira,
valamint arra, hogy a debreceni kollégium, Károli és köre befogadta az
egészen ifjú diákot).
És most idézzük emlékezetünkbe a következőket. Szenczi Molnár
1590-től 1612-ig a német reformáció és humanizmus fontos városaiban
folytatta tanulmányait: Drezdában, Wittenbergben, majd három évig Strassburgban, aztán következik Heidelberg és Altdorf. A továbbiakban is mű
vein dolgozik, illetve különféle munkát vállal Nürnbergben, Frankfurtban,
Heidelbergben, Herbornban, Marburgban, Hanauban, Oppenheimben.
Háromévi magyarországi tartózkodás után 1615-től kilenc évig ismét német
földön tevékenykedik az említett városok egy részében és másutt, de az
egyetemekhez és korábbi tudós barátaihoz fűződő kapcsolatait megtartva.
Azt mondhatjuk, éppen a jelzett vonások járulnak hozzá nem kis mér
tékben ahhoz, hogy Szenczi Molnárt német földön befogadták, sokféle mó
don segítették, és lehetőséget biztosítottak neki oly jelentős munkáinak
megírására és kinyomtatására. Nézzük először, hogy mélyültek el, illetve
váltak magasabb szintűvé ezek a vonásai Németországban.
Családja, szűkebb pátriája iránti vonzódása természetesen megmaradt,
csak különösen az utóbbi kitágul — mint Tolni Gábor rámutatott (Szenczi
Molnár Albert válogatott művei. Sajtó alá rendezte Vásárhelyi Judit. Bp.,
1976. 18—21; a továbbiakban: Vál.) — az egész országgá, amit a haza szó
ilyen irányú jelentésváltozása is dokumentál Szenczi Molnár nyelvében.
Mintegy igazolásként utalok arra, hogy például grammatikája példamonda
taiban azokat a hazai személyeket, helyeket szerepelteti, akik és amelyek
kedvesek neki. Megjelennek példatárában a Hunyadiak, Mátyás király:
Buda, Pozsony, Szene, Debrecen stb. így a példamondatok révén úgyszól
ván elmondja életútjának a vázát.: „Szentzen lettem ez világra", „Győrre
vei Győrbe keßüloc", „Gőntzőn neveltetett fel", „Debrecenben tanult",
Pofonba megyec". (Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő
irodalmi nyelvünk. Bp., 1968. 198—199; a továbbiakban: RNyt.). Sokszor
emlegeti továbbá hazája, népe szolgálatát. Ezt írja pl. Zsoltároskönyve
egyik ajánlólevelében: „. . . ez híres Akadémiákban főtanitók közt forog
ván nem kapok ez világon gazdagító tudományokon, hanem olyakat kévánok, melyekkel legtöbbeknek használhassak az mi nyomorgó hazánkban."
(Vál. 55.) Földijeit, a kint tanulókat mindig támogatta. Naplójában többek
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között arról is megemlékezik, hogy egy alkalommal Itáliában járván két
magyar rab érdekében kérvényt írt az érseknek és a hercegnek (Vál. 482).
A tanulni, a mindent megismerni vágyás Németországban érthetően
még inkább hajtotta. Erejét nem kímélve szívta magába az ismereteket, és
nemcsak a teológia, a filozófia, a logika, a nyelvészet, az irodalom stb. kö
réből, hanem foglalkozott például irodalomelméleti és a színházzal kapcso
latos kérdésekkel is (1. Imre Mihálynak az 1604-es szótár 1990-ben megje
lentetett reprint kiadásához írt tanulmányát: 40—45), sőt igyekezett tájéko
zódni a mindenkori politikai helyzetről is (1. Tolnai: Vál. 7—39). És termé
szetesen Németországban még nagyobb mértékben életeleme lesz a könyv.
Látogatásai alkalmával elsőként mindig az intézmények és tudósok könyvtá
rát tekintette meg, egyébként a humanisták között szinte meg volt szervezve
az új könyvek megküldése, illetve egyáltalán a könyvek cseréje (1. pl. Vál.
480, 588).
Szenczi Molnárt a tudásvágy olyan értelemben is sarkallta, hogy mind
Németországban, mind itthon örökké utazott. Minden időpontot, adatot
rögzítő Naplója alapján is csaknem lehetetlen követni, hogy melyik város
ban járt, meddig tartózkodott ott stb. Mindamellett egyéniségét, egész való
ját megvilágítják pl. svájci, itáliai, németalföldi és angliai útjai, illetőleg a
róluk szóló beszámolók (1. a Napló megfelelő részeit).
Hogy annyit utazhatott, mindenekelőtt az tette lehetővé, hogy — min
den bizonnyal szerény, szolgálatkész, megnyerő volta következtében — se
szeri, se száma tudós barátainak, kedves ismerőseinek. Valószínűleg ebben
is vezet, mint az utazásokat tekintve. Ezek a barátságok, ismeretségek per
sze nemcsak emberi kapcsolatot jelentettek, hanem sokféle támogatást is:
anyagi segítséget, gyakran szállást vagy egy-egy kollégiumba való bejutta
tást, állásszerzést, könyvek küldését, tudományos tanácsokat stb. (1. Vál.
299-300, 477, 487, 493-498, 576 stb.). Illusztrálásként emlékeztetek
arra, amit Szenczi Molnár 1623-as németalföldi útjáról írt: „Az elmúlt nyá
ron hív barátaimnak tanácsából Ábrahám Scultetus uram vejével Gvölfíus
Reinharddal, a Renuson az tengermelléki városokba hajózván, Belgiumban
mindenütt nagy szeretettel fogadtak bennünket és szép segedelmekkel is
tiszteltek meg egynihány városoknak seniori és tisztviselői, az kiknek esmeretségekben jutottunk régi barátink által. . ." (idézi Turóczi-Trostler: Ma
gyar irodalom — világirodalom. II. Bp., 1961. 122). Egyébként prágai út
ját is (Rudolf császárhoz) altdorfi tanárának, K. Rittershaus ennek a kapcso
latai készítették elő, elsősorban altdorfi és nürnbergi cseh humanista értel
miségiek (1. Imre Mihály i.m. 18). A baráti kapcsolatoknak szerves része a
levelezés, Szenczi Molnár ebben is igencsak vezet; továbbá megjegyezhet
jük, hogy levelezése nem szakad meg hazakerülése (1624) után sem (1. Vál.
629-635).
3. Most pedig utaljunk röviden azokra a fő szellemi áramlatokra,
szemléletbeli és módszertani jelenségekre, amelyek német földön hatottak
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Szenczi Molnárra és amelyek kétségtelenül a legnagyobb mértékben járultak
hozzá költői, tudósi arculatának a kialakításához.
A) A humanizmus és a reformáció nemzeti nyelvi programja. — Na
gyon leegyszerűsítve, szinte képletszerűen azt emelhetjük ki, hogy a huma
nisták kezdetben azért fordultak a nemzeti (vulgáris) nyelvek felé, hogy
megkönnyítsék velük a három szent nyelv elsajátítását, amire viszont az
„eredeti források" (az evangéliumok és Szent Pál levelei) megértéséhez volt
szükség. Később már önmagukért is becsülték őket, de a minta a latin ma
radt. Továbbmenve, a reformáció a szentírást és a zsoltárokat akarta kézbe
adni, illetve a bibliát mint isteni kinyilatkoztatást értelmezni. Ehhez pedig
nemzeti nyelvű egyházi irodalomra, a latinhoz hasonlóan kiművelt nemzeti
nyelvre és ezeken alapuló iskolákra, kultúrára volt szükség. Ennek követ
keztében a XVI—XVII. században fellendült a fordítás; szótárak, nyelvta
nok, tankönyvek születtek; kiterjedt egyházi irodalom jött létre stb. (L.
Szathmári: RNyt. 46—52, szakirodalommal; Imre Mihály i.m. 8—9.)
Mindez azonban folyamat eredménye, de természetesen az egyes orszá
gok is különböznek a nemzeti kultúra kifejlesztésében. Mint többen rámu
tattak (Turóczi-Trostler i.m. 115 kk.; Tolnai: VáL 28 kk. stb.), a német
humanista hagyomány éppen ekkortájt válik nyelvében és szellemében nem
zetivé. Martin Opitz már kimondja, hogy a német nyelv se alábbvaló a spa
nyolnál, az olasznál, a gallusnál; nyelvművelő társaság alakul; korai törté
neti és irodalmi emlékeket tárnak fel és adnak ki; természetesen szótárakat,
grammatikákat jelentetnek meg stb., stb.
Ilyen légkörbe kerül tehát Szenczi Molnár Albert 1591-től, és különö
sen másfél év múlva a híres Strassburgban. Csodálkozhatunk-e hát, ha —
amint 1604-es latin—magyar szótárának előszavában visszaemlékezik rá —
professzora, Johannes Pappus (miután „könyvtárában úgyszólván a keresz
tyén világ minden nemzetének bibliáit és szótárait megmutatta") azt kérdez
te tőle, van-e magyar nyelvű biblia, és van-e magyar—latin szótár. Majd a
jelzett helyen Szenczi Molnár így folytatja: „Midőn azt feleltem, hogy bib
liánk van, szótárunk nincsen, ő viszont mindkettőt szükségesnek vélte, el
mondtam neki, milyen úton-módon juthatna bibliához, az utóbbit pedig ma
gamban megfogadtam és az utókornak ígértem". (Vál. 171.) (Csak zárójel
ben utalok rá, hogy az előszó további részében beszámol arról is, hogy kik
és hogyan segítették szótárírói munkájában.) A magyar—latin szótár ajánló
levelében egyébként ki is mondja: „. . . magam is gyermekkoromtól fogva
minden törekvésemet és igyekezetemet arra irányítottam, hogy csapásoktól
sújtott hazámnak az iskolákban és gyülekezetekben végzett akármi csekély
ke munkám egykor hasznára lehessen. E végből adtam magamat a németor
szági akadémiákon már jó egynéhány esztendeje a tanulásra, és erőmhez ké
pest most is ezt teszem". (VáL 186—187.)
És valóban, Szenczi Molnár az említett program szerint megszerkeszti
szótárait, megírja grammatikáját, kiadja költői Zsoltároskönyvét, megjobbít-
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ja a Káróli-bibliát, lefordítja Kálvin Institution és még sorolhatnánk to
vább.
B) Szemlélet, módszerek. — A szemléleti, a módszertani hatás szoro
san összefügg az előző pontban mondottakkal, és mindjárt hozzátehetjük,
számos nagyobb és kisebb horderejű módszerről van szó. Ezúttal, az idő
rövidsége miatt csak Johann Sturm ilyen irányú hatására térhetek ki néhány
mondatban.
Amikor Szenczi Molnár 1593-ban Strassburgba került, Sturm, a kiváló
pedagógus és filológus humanista már nem volt az élők sorában, de tanítvá
nyai, munkatársai az ő nyomdokain haladtak. Balázs János így foglalta
össze tanításuk lényegét: „[Szerintük] a logika és a dialektika feladata a tu
dományos vizsgálódások korszerű módszereinek feltárása, a retorikáé és a
grammatikáé viszont a polgári világ ügyes-bajos dolgaiban való eligazítás, a
meggyőző szónoki beszéd fogásaira való nevelés" (Szenczi Molnár Albert
és a magyar késő-reneszánsz. Összeállította: Csanda Sándor és Keserű Bá
lint. Szeged, 1978. 70). Helyesen emelte ki Imre Mihály, hogy e „kultúrmodell tengelyében a nyelvi kultúra állott. . ." (i.h. 33). Anélkül, hogy a
részletekbe belemennénk (ezt egyébként megtette többek között Imre
Mihály: i.h. 26—56), Szenczi Molnár munkásságát is figyelembe véve e
modellnek a következő összetevőit emelem ki: a) középpontjában áll az
eloquentia, az ékesszólás; b) a jó szónoknak a dolgok és a szavak bőségét
kell ismernie (copia rerum, copia verborum); c) a szókészletbe beletartoz
nak az állandósult szókapcsolatok is (fejlesztik tehát a paroemiológiát; —
csupán emlékeztetek rá, hogyan építi be szótáraiba Baranyai Decsi művére
is támaszkodva Szenczi Molnár a közmondásokat); d) az ékesszólásban fon
tos szerepe van a nyelvhasználat reguláit tartalmazó grammatikának; e) a
szónoknak jártasnak kell lenni mindenben, a filozófiában, a geometriában, a
zenében, az irodalomban, a politikában, a kézművességben stb.; f) meg
jegyzem még, a sturmi irányzat nagyon gyakorlati volt. A diákoknak nyil
vános előadást kellett tartaniuk, sőt részt kellett venniük színjátszásban is;
továbbá a logika és a nyelv kapcsolatából következően ez az iskola még a
diákok definiáló képességét is fejlesztette (1. Tolnai: Vál. 22—28). E né
hány vonásból is elképzelhetjük, milyen hatással lehetett Szenczi Molnárra
Strassburg és híres akadémiája, hogy milyen sok irányban indította el terve
végrehajtása érdekében.
4. Nem szólhattam Ramus (Pierre de la Ramée) és mások hatásáról,
nem taglalhattam grammatikájának — úgy gondolom: sajátos — létrejöttét,
nem beszélhettem arról sem, hogyan lett Szenczi Molnár igazi filológus.
Talán mégis sikerült e néhány percben némi ízelítőt adni abból, hogy mit
kapott Szenczi Molnár Albert tanulmányai és nem mindennapi munkálkodá
sa során a korabeli német intézményektől, tudósoktól és egyszerű német
emberektől. Jelképesnek tekinthetjük, amit az 1604-es szótár szerzője ír Ru
dolf császárnak szóló ajánlásában: „A könyv latin—magyar szótár és fordít-
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va: felöleli és magyarázza a latin szerzők mondásait és kifejezéseit, ame
lyeknek jó ismerete nem csekély része a műveltségnek, amint Erasmus
mondotta. Ilyen könyvtől — Európa valamennyi latin tanultságú nemzetei
közt — csak a mi népünk volt eddig megfosztva." (Magyarra fordított vál
tozat. Vál. 163.) Valóban, ezzel a szótárral és Szenczi Molnár egész életpá
lyájával, munkásságával — talán azt mondhatjuk: ismét — beléptünk Euró
pába. Hogy Szenczi Molnár életének szinte minden percében — a szó leg
nemesebb értelmében — Európát képviselte, hogy egyszerre tudott magyar
és európai lenni, abban nem kis része volt a korabeli német társadalomnak,
tudománynak és kultúrának.
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TÉGLÁSY IMRE (Budapest)
A bujdosó Magyarország
(Johannes Sambucus)
'EITTCI írókéig faepi^ovoiv írept pi^av 'Ofirjpop
'EjjLvpua, 'Poőoc, Ko\o<j)ü)P, 'Eakafuv, 'log, 'Apyog, 'AőrjvaL.

Hét város versengett Homérosz születési helyéért: Szmirna, Rhodosz,
Kolophón, Szalamisz, Iosz, Argosz, Athén — hangzik a jól ismert diszti
chon, amit meglehetős módosításokkal Zsámboky Jánosról avagy teljes hu
manista nevén Joannes Sambucus Tirnaviensis Pannoniusról is elmondhat
nánk. Apjának a Budától mintegy harminc kilométernyire lévő Zsámbokon
voltak birtokai, a családi név is innét származik. Lázár diák 1520-as évek
ben készített Magyarország-térképén nem találunk sem Zsámbok, sem
Zsámbék nevű települést. Zsámboky János — már csak a környéken egykor
birtokos apja iránti tiszteletből is — mindkét maga által készített térképen
föltünteti Sambok-ot (1566), illetve Samboc-ot (1579).
A mai Zsámbékon működő Tanítóképző, vagy bármely más, ottani
kulturális intézmény tehát teljes joggal és büszkeséggel használhatná Zsám
boky János nevét.
De Nagyszombat, a mai Trnava sem lenne teljesen esélytelen egy név
használati versengésben, hiszen a Habsburg fennhatóság alatt álló, királyi
részekre menekülő Zsámboky Péter családjával együtt itt, Magyarország ér
seki székhelyén telepedett le, és maga Zsámboky is forró szeretettel emlé
kezik meg a szülővárosának nevezett helyről.
A hosszú éveket külföldön töltő és később jeles humanistává fejlődő
Zsámbokyt szellemi tájékozódása alapján helyesen nevezte az angol Gabriel
Harvey semiitalusnak, azaz félig olasznak, hiszen talán a padovai tanuló
évek során mélyült el erősen olaszos műveltsége. A Padovai Egyetem tehát
szintén teljes joggal adózott emlékének, amikor aulájában az egyetem más
hírneves büszkeségeivel egy sorban Zsámboky János avagy „Joannes Sam
bucus Ungherese" teljes alakos freskóját is megfesttette. Több más jelesebb
várost említhetnénk még Zsámboky két évtizednél is tovább tartó peregriná
ciójának állomáshelyei közül, s ezek sorából semmiképpen nem lenne ki
hagyható Párizs és Antwerpen neve, mégis talán Bécs, a XVI. századi ma
gyar királyi főváros nevét kell még a legjelentősebbek közül említeni, hi
szen a vándorlásokkal töltött tanulóévek után itt telepedett le, és haláláig itt
alkotott.
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Most azonban adjuk át neki a szót, hogy ő maga beszélhessen magáról,
családjáról és származásáról. 16. századi nemesemberhez méltóan először
családi címerét mutatja be: A fáradozás gyümölcse
Mint ahogyan Palamédész madarait [a darvakat] is összeköti
a kő és az egyetértés [jelképe, a gyűrű]
és méltán tisztelik az őrtálló csőröket,
Zsámbokyra is azért hagyták ősei ezt a címerképet,
hogy örök hírnévre tegyen szert tanulmányaival a világ előtt.
Azért van itt a minden virágnál szebb fehér és vörös rózsa,
hogy jóillatú levegő lengje át a díszes házat.
Csak azt teszi híressé a győzelem istennője, aki éber, erős is egyben,
mindig méltán jár a hírnév a kegyes erkölcsűeknek.
A fenti embléma nemcsak egy nemesi címer leírása, hanem a XVI.
századi értelmiségi hitvallása is. Bár irodalomtörténeti kézikönyvünk a ma
gyarországi humanisták filológiai munkásságát tárgyalva csak mintegy alfejezetnyi terjedelmet szentelt szerzőnk bemutatására, költészetét pedig az al
kalmi költészet enyhén fanyalgó hangnemében érinti, azt azonban helyesen
állapítja meg, hogy „az idegenbe szakadt Sambucus kéziratgyűjtő és könyv
kiadó tevékenységével, filológiai munkásságával komoly érdemeket szerzett
a magyar és az európai művelődés történetében", hogy „kora filológusai
között nem sokan voltak, akik tudós akríbia dolgában fölülmúlták őt, s még
kevesebben, akik nála termékenyebbek lettek volna szövegközlő tevékeny
ségükben".
„Éberség és erő" — hirdeti a címerkép verse Sambucusfilológusijel
szavát. E jelszavakat azonban korántsem lehetett volna gyümölcsöztetni, ha
megvalósításához nem akadt volna szerzőnknek támogató mecénása — a sa
ját édesapja személyében. Érdemes meghallgatnunk az 1566-os Plautus-kiadás 1565 szeptemberében kelt előszavát:
„Ki az a nemes és szabad lelkű ember, aki nyugodt türelemmel olyas
fajta szülői nevelést adhatna, mint amilyenben mindenki előtt ismert módon
engem Zsámbuky Péter részesített, s amit évek hosszú sora tanúsít, mert
huszonkét éven át annak ellenére is szíves-örömest jelentős összegekkel tá
mogatta tanulmányaimat és idegen földön való bujdosásimat, hogy ősi bir
tokaiból és jószágaiból, melyek Zsámbok mezőváros és Buda környékén te
rültek el (ad oppidum Samboc, ac ipsam Budám sita erant), kivettetett.
Egész Nagyszombat atyjaként tisztelte és szerette. Tekintélye mindenfelől
jó polgárokat vont a városba, és hihetetlen módon megnövelte a városlakók
és az ott honosok számát olyan emberekkel, akik kitűntek valamely kézmű
ves mesterség mívelésében. Elégedett volt ő a neki jutó kevéssel is; mások
javaira nem vetette szemét, egész Magyarország tanúsíthatja, hogy életét
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tisztes és nem fösvény jólétben élte; az ország minden főura kitüntette ba
rátságával, élvezte bizalmukat, a szegények és szűkölködők iránt olyan jóté
kony és segítőkész ember volt, hogy az a számtalan sok ember, aki ezek
közül szorgalmának köszönhetően mára meggazdagodott, fennhangon azt
hirdeti, hogy Isten után Zsámbukynak köszönhetik vagyonukat. Mind a ran
gok, mind pedig a megbízatások dolgában tartózkodóan megmaradt ő a
maga szerény határain belül. Ferdinánd király gyakran hívta őt Pozsonyba
a Magyar Kamarához, sőt sűrűn biztatta ennél is nagyobb tisztségek betöl
tésére, de ő nem akart többet, mint hogy bíróként része lehessen a saját
polgártársai és a nemesek között támadt veszélyes viszályok elrendezésében
és megszüntetésében, mely munkában a lehető legtöbbet neki sikerült
elérnie, és mindebből Isten kegyelmének és gondoskodásának köszönhetően
megerősödve került ki. Császári parancsra — ahogy mondják —, császári
megbízottként hány meg hány ilyen szolgálatot teljesített egész Magyaror
szágon! Kincs és titulusok gyűjtése helyett mindig a tisztes nyugalmat
kereste és inkább a népnek akart használni (prodesse vulgo), azt gondolván,
hogy neki bőven elég az a néhány kiváltság, amit császári biztosként
kapott. Minden tudós, író embert legalább annyira szeretett, mint
amennyire örömét lelte az én tanulmányaimban és éjszaka is végzett
munkálkodásomban, és bár neki magának szinte teljesen ismeretlen volt a
tudomány, melyet ő vendégként is csak alig ismert, bár őmaga inkább a
hosszú gyakorlatnak, mint valamely tanításnak vagy iskolai oktatásnak
köszönhetően tudott valamit latinul, s bár engem mint egyetlen fiát nagyon
szeretett, mégis többre tartotta a tudást, mint a szeretetet. Ezért aztán
helyesebbnek látta, hogy a valamikor beérő gyümölcs és dicsőség
megszerzéséért inkább legyek igen sokáig és nagyon távol is a szülői
háztól, mint hogy ehelyett otthon szórakozva múlassam az időt. Négy
nőtestvéremnek tisztességes és igen nemes házastársat szerzett, de
mindőjüket már el is temette: csak egyedül én maradtam meg neki.
Hallatlanul boldog volt a sikereim láttán. . . . Tőle a szereteten és
kegyességen kívül minden boldog, szerencsés, állhatatos (constantia) és
örökkévaló dolgot kaptam."
Zsámboky verseinek és emblematikus költeményeinek morális hangvé
telét elemezve részint a kézikönyv, részint August Buck fölfigyelt már a
sztoikus erkölcsiség „európai vonatkozásban is korai" jelentkezésére. Azt
hiszem, nem kell hosszasan bizonygatnom, hogy a kevéssel beérő, rangokra
nem vágyó, ehelyett az írókat és tudósokat szerető, a tudomány belső ne
mességét tisztelő és polgári erényeket hirdető atya jellemrajza is a sztoa
eszmevilágát tükrözi. Ezt a világnézetet tükrözi az az embléma is, amelyet
Zsámboky Péterhez, az édesapjához intézett, s ahol az önhittség, az elbiza
kodottság, a megátalkodottság és a gőg (görög szóval: hübrisz) veszélyeire
figyelmeztet, miközben az elefántvadászat tanulságát, a Hippomenész által
legyőzött Atalanta, és a Médeia által rászedett hitszegő Peliász sorsát idézi:
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A bizalom sosem biztos
Zsámbuky Péterhez, az édesapjához
Az elefánt ormótlan tagjainak pihentetésére,
és hogy testének némi könnyebbülést szerezzen,
szokása szerint fatörzsekhez támaszkodik.
Mihelyt kileste ezt a vadász, óvatosan elmetszi a fa gyökereit,
hogy a nekidőlő szörnyeteg testének terhével együtt ledőljön.
Ily könnyedén esikfogságba az, ki a kemény harcok rohamában
fegyvert s vitézt és bástyát, erőt, hatalmat hord a hátán.
A hit sohasem hihető. Ne higgy nagyon a nyugodt nyugalomban!
Gyakrabban esel biztosnak hitt helyen csapdába:
így győzte le Hippomenész almákkal a szép Atalantát,
(gy mészárolta le Péliászt is a kegyetlen Médeia.
és ugyanígy csal meg bennünket minden, aminek átadjuk magunkat:
Tégy próbát legalább, hogyha fogyóban a hiti
Ahogy Zsámboky maga írja, édesapja huszonkét éven át bőkezűen és
lelkesen támogatta peregrinációját, azaz idegen földön való bujdosását,
csakhogy később a külföldön szerzett tudás birtokában jeles ember legyen a
fia. Ha ez a huszonkét évnyi tanulóidő 1564-ben, Bécsben való állandó
megtelepedésével fejeződött be, akkor az 1531-ben született Zsámboky már
1542-ben, azaz tizenegy éves korában (ma így mondanánk: ötödik osztá
lyosként) elhagyta a nagyszombati családi házat. Bár ezek szerint életéből
csupán a gyermekkor 11 évét töltötte az érseki székhelyként is szolgáló
Nagyszombatban, egyik emblémájában mégis tiszteleg a szülővárosa előtt:
Szülővárosom, Nagyszombat jelvényei
Van egy nagyhírű, dicső, szabad királyi város Magyarországon,
melyet a nép Nagyszombatnak nevez, és amely valóban nagy,
mert Béla, a királyok közt legnagyobb mindenfelől falakkal
övezte, és sok templommal ékesítette.
Itt születtem én, itt láttam meg a szép napvilágot,
és éltető tejével itt táplált édesanyám (dulcis alumna!).
Két égi angyal tartja a város jelvényként használt kerekét,
mely Krisztusnak oltalmával biztonságban maradt.
De mint ahogy dolgainkban semmi sem biztos a Gondviselés szándéka
nélkül, ugyanígy állhatatlanul elfordul a kerék, ha erősen meg nem
[kötöd.
E város eddig bátran szembeszállt az igen kegyetlen törökök sors
csapásaival,
és még ellensereget is tudott véle szembe kiállítani.
A város vásárokban és borban is gazdag, s kereskedőnépe vagyonos.
Fegyverzetben erős és nagy a tiszta istenfélelemben.
Őrizze meg épségben hosszú éveken át Krisztus addig,
amíg alább nem hagy a török hatalma és dicsősége!
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Sambucus a város iránt érzett tiszteletét névhasználatával is kimutatta.
Kiadványaiban többnyire ezt a humanista névformát használta: Ioannes
Sambucus Tirnaviensis Pannonius, ahol a Pannonius a magyarországi, a
Tirnaviensis a nagyszombati származásra utal.
A huszonkét évi peregrinatióhoz avagy — Pápai-Páriz Ferenc szótárá
nak szép magyar kifejezésével — „idegen nép között járás "-hoz Zsámboky
állandó társakat vitt magával. Vándorlásai közben két kutya „személyében"
halálig hű útitársak is követték. Róluk szól A kutyahűség tüköré című emb
lémája:
A kutyahűség tüköré
Az én két kutyám példa,
hogy mily pompás szaglása van a kutyának
és mily hűségesek tudnak lenni az ebek
az ő gazdáikhoz.
Bombo nevet kapott az egyik,
Madelre hallgat másikuk, szakasztott anya mind a kettő.
Követnek engem tengeren,
szárazföldön s minden helyen.
Kölykök voltak még Frankhonon,
Rómát is láthatták velem,
szintúgy szép Nápoly városát,
és Németföld vidékeit,
mely legszebb mindenek között.
Kóboroltunk belgák között,
s remélem azt is, hogy velük
térek meg hívó, édes hazámba (dulcis patria!):
érdemlik hát a hírnevet.
Miért tagadnád meg tehát, hogy kísérőimben
lakozna bármi értelem?
Zsámboky emblematikus versében nem említi ugyan Bécset, bujdosá
sának egyik állomását, mégis fontos színhely ez pályafutásában, hiszen
1542. október 15-én itt kezdett görögül tanulni Georg Riethamernél, s
1547-ben itt jelent meg Tabulae dialecticae in usum Hefflmari című, ma
sajnos csak önbibliográfiája alapján ismert műve, melynek közzétételekor
mindössze 16 éves volt a kis tudósjelölt.
1543-ban Bécsből Lipcsébe, a kor egyik legnagyobb filológusához,
Joachim Camerariushoz ment tanulni, ahonnét 1545-ben a Camerariusszal
jó barátságban lévő Melanchthon városába, Wittenbergbe ment tovább.
1548-ban Ingolstadt katolikus egyetemére iratkozott be, ahol 1548/49 során
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az ottani filológussal, Veit Amerbachhal és a két humanista matematikussal,
az Apianusokkal barátkozott meg. 1550 augusztusában Strasbourgban, a ki
tűnő latinista Johannes Sturm környezetében találjuk a vándorló kedvű diá
kot. Ekkoriban lát napvilágot két, pedagógiai célzattal készített műve, a
költők és a szónokok szövegeinek olvasására buzdító Démégóriai és a Ho
mérosz Iliászához és az Odüsszeiához készített jegyzetek. 1551-ben Párizs
ban van egy közelebbről meg nem nevezett kollégiumban, de amelyről sejt
hető, hogy az „igen híres gyülekezet"-nek nevezett intézmény azonos lehe
tett a híres Collége Coqueret-vel, ahol Jean Dorat, a Pléiade atyamestere „a
közeli népek legkiválóbbjait" tanította. 1552 februárjában Dőle városában
járt. 1553 szeptemberében visszatért Bécsbe, ahol megjelentette az Eger vá
rának ostromáról szóló művét, majd ugyanezen évben Oláh Miklós eszter
gomi érsek megbízásából praeceptori minőségben Padova városába kísérte
az érsek unokaöccsét, Bóna Györgyöt. Padova a kor talán legjelentősebb
egyetemi intézményével egész életművére szóló hatást tett rá. 1555-ben
Zsámboky orvosi licenciátust szerzett, megjelentette latin verseit és további
jeles humanistákkal (Francesco Robortello, Vesalius stb.) került kapcsolat
ba, miközben több érdekes könyvet és kéziratot vásárolt. 1558-ban Bécsben
adja ki könyveit, de ekkor már nem lehetett Bóna tanára, aki 1559. szep
tember 6-án Lanzséron meghalt. „Interfui ac praefui eius, studiis quasi annos quattuor" — emlékezett vissza a „meus auditor"-ként említett tanít
ványra Zsámboky. 1558-tól Oláh unokaöccsénél nem kisebb személynek,
mint a hatalmas Fugger-vagyon várományosának, Jacob Fuggernek lett ta
nítója. 1559-ben új tanítványával együtt ismét Padova falai között tartózko
dik, s 1560-ban e minőségében váltott levelet a Zürichben élő Conrad Gesnerrel, akit az utókor „a bibliográfia atyja" néven tisztel. Ebből az általunk
nemrég közzétett levélből megtudhatta Gesner, hogy az időközben jelentős
könyv- és kéziratgyűjtővé váló Zsámboky milyen értékes görög kéziratokat
szerzett (listájukat megküldi a katalóguskészítő Gesnernek), de megtudhatta
azt is, hogy ez a gyűjtési, mondjuk így: kultúramentési szenvedély valóban
kultúrhéroszhoz illő tevékenység volt, hiszen — mint írja — ezeket
„hatalmas összegekért, nem kevés érzék nélkül és szorgalommal gyűjtöttem
össze a közhaszon érdekében (ad communem utilitatem). Szeretném, ha tud
nád — folytatódik a levél —, hogy Miksa királyunk részint az én unszolá
somra, részint magánemberek példájától indíttatva oly hevesen lelkesedik
minden régiség, elsősorban könyv iránt, hogy az a nagytudományú férfiú,
aki most a mi magyar követünk [valószínűleg Busbequius] Konstantinápoly
ban, pénzt és fáradságot nem kímélve mintegy ezer régi kódexet vásárolt
össze. Mindezt bizonyos [bizánci menekült] görög előkelők rossz néven
vették Velencében, és közös elhatározással levelet írtak Konstantinápolyba,
hogy a pátriárka vessen véget ezeknek a rájuk nézve kártékony és szégyell
ni való vásárlásoknak, minthogy ők ebből semmi hasznot nem húznak, vi
szont a latinokat jobban tisztelik, ha görög könyveik lesznek. De Gesne-
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rem, hát még mire nem vetemednek némelyek az ő csuhásaik miatt?! De er
ről inkább legközelebb személyesen beszélek még veled. Én fáradságot és
költséget nem kímélve folytatom."
1560 decemberében Párizsban járt, ahol olyan neves tudósokkal újítot
ta föl ismeretségét, mint a botanikus Charles D'Escluse (Carolus Clusius),
a királyi könyvtár vezetője, Jean Grolier, és a filológus Henri de Mesmes.
1561 karácsonyától néhány hónapot Antwerpenben, ottani barátainál, köz
tük a híres nyomdásznál, Christophe Plantinnél töltött, majd 1562-ben a
második itáliai út kezdődik. Genován át Zsámboky kéziratokra vadászva
Bolognától Bergamóig, Capuától Firenzéig és Nápolyig keresztül-kasul
utazta Itáliát s — mint már idézett verséből kitűnik, megfordult Rómában
is, ahol az akkor még csak főinkvizítori rangban lévő Mondovi püspökét, a
Bibliotheca Vaticana főfelügyelőjét buzdította a könyvtárban őrzött, értékes
kéziratok kiadására. A később pápaságig jutó püspök Zsámboky szerint a
következő szavakkal tért ki a felkérés elől: „Drága Zsámbokym, én csak
egy szegény kis barát (fraterculus) vagyok. Ha rajtam múlna, én kiadnám
az összes kéziratot, hogy meg ne egyék az egerek". Csak mellékesen je
gyezzük meg, hogy a művelődéstörténet nem tud a pápává lett Mondovi
művészet- vagy könyvpártoló tevékenységéről.
Zsámboky mindenesetre folytatta az áldozatos leletmentést. 1563-ban
még Brindisiben vásárolt egy kódexet, majd Németalföldre tért, hogy Ant
werpenben találkozzék könyvei kiadójával és barátjával, Christophe Plan
tinnél.
1564 tavaszán Kölnön és Augsburgon át visszatért Bécsbe, ezzel véget
ért a 22 esztendeig tartó bujdosás, amelynek főbb állomásait az alábbi ábra
jelzi:
Itinerarium Sambucianum
(1531-1584)
1531
1542. október 15.
1543-45
1545
1548-49
1550
1551
1552
1553 szeptember
1553

Zsámbok
Nagyszombat
Bécs
Lipcse
Wittenberg
Ingolstadt
Strasbourg
Párizs
Dole
Bécs
Padova

1558-59

Bécs

Zsámbuky Péter
Georg Riethamer
Joachim Camerarius
Philip Melanchthon
Veit Amerbach
Johannes Sturm
Jean Dorat stb.
?
Ruszkai Dobó István
Oláh Miklós (Bóna
György)
Jakob Fugger
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1560 június
1560 december

Zürich
Párizs

1561 december
1562-63

Antwerpen
Apulia, Genova
Bologna, Bergamo
Milano, Ascoli,
Brindisi, Capua,
Chios, Ferrara,
Firenze, Nápoly,
Róma, Salerno,
Siena, Pistoria,
Tarentum, Viterbo,
stb.
Antwerpen
Bécs

1564
1564-1583

Conrad Gesner
Jean Dorat, Charles
D'Escluse, Jean Grolier
Christophe Plantin, stb.

Christophe Plantin

Miksa — részint Oláh Miklós érsek közbenjárásának köszönhetően —
már 1557 óta „familiáris aulae" címmel ruházta fel Zsámbokyt és hozzá
előbb évi 50, majd 1558-tól 100 magyar arany járandóságot is adott. Az
egykor tulajdonát képező és részint még ma is Bécsben őrzött kódexek vá
sárlási helyről és időről tanúskodó bejegyzései alapján össze lehetett állítani
egy listát arról, hogy 1551-től haláláig évente hol és hány kéziratot vásá
rolt, és milyen áron. Ebből kitűnik, hogy 1553-ban és 1563-ban gyarapo
dott a legnagyobb mértékben gyűjteménye, tehát a padovai tartózkodás első
évében (8 kézirat) valamint a németalföldi út során, Antwerpenben (19 kéz
irat).
Tudjuk, hogy a kéziratok között volt Kézai gestájának egy másolata,
de a gyűjtemény többi darabjának szellemi értékét jelezheti az alábbi fölosz
tás is:
10. századi kézirat
1 db
11. századi kézirat
31 db
12. századi kézirat
21 db
13. századi kézirat
36 db
14. századi kézirat
53 db
15. századi kézirat
171 db
16. századi kézirat
178 db
Hans Gestinger számításai szerint a vándorévek során kifejtett kézirat
gyűjtő tevékenység közben összevásárolt 192 kézirat összesen 1174 magyar
aranyba került. Érdemes itt egy percre megállnunk, és összevetni itt két
összeget: Zsámboky annyi pénzt költött kéziratokra, mint amennyi 11 éves
teljes járandósága volt Miksa udvarában! Hazatérésekor udvari történetírói

653
szerepkör várta (amelyet egyébként szívesebben cserélt volna föl Hugo Blotiusszal az udvari könyvtáros állására).
1567 szeptemberétől udvari gróf (comes palatínus), 1569-ben pedig —
részint diplomáciai bonyodalom megoldásához nyújtott segítségéért s udvari
szolgálatai elismeréseként is — császári tanácsosi rangra emelték. Magán
könyvtára addigra már több ezer kötetre rúgott (a halála után készült Blotius-féle leltár 3327 kötetből álló nyomtatott és kéziratos anyagot sorol fel),
de hogy ezt a könyvtárat nem csak gyűjtötte, hanem használta is, azt egye
bek mellett önálló munkáinak és szövegkiadásainak nagy száma igazolja.
Anélkül, hogy ezeket itt most sorra vennénk, érdemes egy pillantást vet
nünk arra, hogyan ítélték meg Zsámbokyt a sajtit kortársai.
1557-ben, tehát még életében, Gabriel Harvey, a londoni Aesopus-kör
(Sir Philip Sidney, Edmund Spencer, John Dee stb.) egyik tagja diákjai
előtt tartott szónoklatában „semiitalus"-nak, azaz „félig már szinte olasz"nak nevezte őt. Ez akkoriban, az Itáliát figyelő és követő művészet és iro
dalom világában a lehető legnagyobb elismerésnek számított.
E félig már olasszá lett magyar számos szövegkiadást segített elő az
zal, hogy a birtokában lévő kéziratokról jegyzéken értesítette kortársait, és
lehetővé tette a művek közzétételét. Justus Lipsius volt talán az egyetlen,
akiben a jelek szerint eléggé nem bízott, és nem is adott neki át egy, a ven
dége által kért, értékes Tacitus-kéziratot.
A svájci Caspar Wolf, Quintus Serenus orvosi tankölteményének ki
adója ezzel szemben Zsámboky önzetlenségét tanúsítja: 1581-ben ezt írja:
„A hírneves Zsámboky János mindazokat a helyreigazításokat és javításo
kat, melyeket egy régi kéziratos példány alapján összegyűjtött Quintus Serenusra vonatkozólag egy valahol Franciaországban lévő mű alapján, becses
és nagyvonalú gesztussal Gesnernek ajándékozta. Méltó, hogy hálát mond
junk ennek a nagy embernek mindazért, amit az orvostudomány támogatá
sáért tett."
Saját művei közül kétségtelenül emblémái voltak a legnépszerűbbek.
Az 1564-es első kiadást 1566-ban újabb követte, majd további bővített ki
adások is napvilágot láttak 1569-ben, 1576-ban, 1583-ban és 1599-ben.
1566-ban egy M. A. Gillis által fordított holland nyelvű kiadás is meg
jelent, majd 1567-ben a Pléiade köréből Jacques Grévin fordította franciára
költeményeit, 1586-ban pedig Geoffry Whitney vett át és ültetett át angolra
ötven Zsámboky-emblémát Tlie Choise of Emblemes című kötetébe.
Zsámboky szellemi nagyrabecsülésének későbbről, halálát követően is
vannak jelei. A Bécsben járt és Zsámbokynál is időző Justus Lipsius vissza
emlékező levelében álmélkodva szólt Miksa tudományszeretetéről. Az volt
a benyomása, hogy udvarában több tudós van, mint máshol egy egész or
szágban, könyvtárát pedig a philadelphiai és más híres könyvtárakhoz ha
sonlította, amelyekkel nemcsak kiállja a versenyt, hanem még talán felül is
múlja azokat. Ennek a nemes szellemi műhelynek a kialakításában — mint a
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Gesnernek is címzett levélből is kitűnt — Zsámbokynak jelentős szerepe
volt.
Az 1574-ben, azaz ötvenhárom éves korában elhunyt Zsámboky halá
lára barátai Lipcsében hamarosan meg is jelentettek egy halotti verseket tar
talmazó kiadványt, amelynek egyetlen példányára ez év tavaszán, Wolfenbüttelben folytatott kutatómunkám során bukkantam. A „publica utilitas"ért bujdosó, tanuló, író és műveket kiadó Zsámbokynak mindazonáltal talán
egy, az ő nyomdokait követő magyar bujdosó ezekkel a szavakkal állította a
legszebb emléket: „Hozhatnám elő sokaknak példájokat, az kiknek számki
vetésben bujdosásoknak haszna, dicséreti kiterjedt nagysok időre, népekre;
de rövidségnek okáért az előszámlált példákhoz mostan csak imez eggyet
adom, az, mely az Kegyelmetek városának dicséretire néz, becsületes Nagy
szombati uraim. A mi nemzetünkben soha senki sem találtatott, ki több drá
ga szép könyveket bocsátott volna az Kegyelmetek városából való Sámboki
Jánosnál. Mellynek könyvei Nagy-Szombatnak deákul Tirnavia nevét sok
nemzetségeknél esmeretessé, híressé tötték."
Szenczi Molnár Albert méltatása akkor íródik, amikor Magyarorszá
gon már régóta nincs lehetőség a legmagasabb szintű iskoláztatásra, ezért
aztán már régóta bujdosni, azaz külföldre menni kényszerül a műveltségre
vágyó magyar értelmiség. Bujdosó Magyarország — mondhatnánk a korról,
melynek Magyarországa azonban sajnos nemcsak a szellemi önépítésben,
hanem a három részre szakadt ország nyomorúságos viszonyai miatt is az
életnek szinte minden területén bujdosó volt. Zsámboky és a hozzá hason
lók önzetlenségének köszönhető, hogy a bujdosóból megmaradt, a megma
radtból pedig lett (vagy ha úgy tetszik lesz): új Magyarország.

2. Utazási irodalom, tanulmányutak, emigráció
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RICHARD PRAZÁK (Brno)

A magyarok utazásai Cseh- és Morvaországba a középkortól
a 19. század közepéig

A korai középkorban a peregrinációkat cseh—magyar viszonylatban
még nem ismerjük. A nyugat felől Jeruzsálembe és Rómába vezető zarán
dokutak Magyarországon át vezettek a cseh országrészek kikerülésével az
osztrák Hainburgon keresztül, ahogyan az 1031—1043. évekből való Itinerarium bizonyítja.1
Az utak Magyaroszágból Cseh- és Morvaországba a korai középkorban
főleg hadiutak voltak. Továbbá az Árpád-házból származó fejedelmi felesé
gek is ide jöttek kíséretükkel együtt, udvari hölgyekkel, fegyveresekkel,
szerzetesekkel stb. przemyslida-házi férjeikhez. így jutott Csehországba pl.
Adelhaid, I. Endre leánya és II. Vratislav cseh király felesége;
Konsztancia, III. Béla leánya és I. Przemysl Ottokár cseh király felesége,
aki a híres Porta coeli elnevezésű tisnovi, morvaországi női kolostort
alapította 1233-ban.2
A Magyarország és Csehország közti kereskedelmi forgalomnak a l l .
és 12. században három fő útvonal állott rendelkezésre. Az egyik az 1336.
évi oklevélből ismert ún. „cseh út", amely Budától Esztergomon és Nagy
szombaton keresztül Brünnbe és Prágába vezetett. Ez az út volt az egész
középkor folyamán a fő kereskedelmi és stratégiai útvonal a cseh országré
szek és Magyarország között. Ezen az úton folytak le a hadjáratok Bfetislavtól kezdve a huszitákig, ezen az úton folyt a fő kereskedelem nyugatról
keletre és fordítva.3 Nemcsak katonák, kereskedők és az uralkodó ház
tagjai használták fő közlekedési útjait, de a prágai egyetem alapítása óta
ezeken jártak a magyarországi diákok is. Csak az 1367—1420 közötti
években a magyarországi hallgatók száma a prágai egyetemen 162. Húsz
János magyarországi tanítványai között találjuk a prágai Károly Egyetemen
nemcsak az első úgynevezett „huszita" biblia fordítóit, de „Briccius de
Budá"-t is, aki 1415-ben a prágai egyetemnek rektora lett.4
Az irodalom érdeklődése a szomszéd országokba való utazás iránt a
humanizmus szüleménye. Akkor már gyakrabban eljutottak a humanista tu
dósok, írók, művészek és politikusok a szomszédos országokba, a 15. szá
zadban mégis alig találjuk ennek nyomát cseh—magyar viszonylatban, leg
alábbis a korabeli útleírásokban. Jóllehet pl. Vitéz János hosszabb ideig tar
tózkodott Prágában a 15. század ötvenes éveiben V. László udvari szolgála
tában, de prágai leveleiben és beszédeiben mégsem találhatjuk Prága szép
ségének az említését.5 Ilyen irányú érdeklődés nyomai csak a későbbi ma
gyarországi humanista hagyományban bizonyíthatók.
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A 16. században már magyarországi diákok jártak Cseh- és Morvaor
szágon keresztül a németországi protestáns egyetemekre, ahol a 16. század
húszas éveiben tanultak. A wittenbergi egyetemen tanult már 1522-ben a
magyarországi Cyriacus Márton Lőcséről, később pedig Dévai Bíró Má
tyás, Méliusz Juhász Péter, Szikszai Fabricius Balázs és mások.6 Csehor
szági útijegyzeteikkel sajnos még nem ismerkedhettünk meg. Korabeli ka
lendáriumokban szintén csak későbben (a 17. század elején) találhatók „útijárásokról" szóló részletek; „Csehországról" először az 1612-ben kiadott
debreceni magyar kalendáriumban olvashatunk.7
Az első említés cseh- és morvaországi utazásáról Szenczi Molnár Al
bertnál található. Legelső, 1591. évi külföldi útja során is átutazott Morva
országon és Csehországon. Ezen kívül még az 1604-ből, 1612-ből és 1615ből való naplóiban is találunk csehországi útiélményeket megörökítő fel
jegyzéseket. Szenczi Molnár Albert csehországi kapcsolatainak legfonto
sabb fejezetét az 1604. évi prágai tartózkodása jelenti. Szenczi 1604. szep
tember 25-én érkezett Prágába és már október 4-én fogadta maga a császár
is. Szenczi Molnár prágai tartózkodásának legfőbb célja az volt, hogy a II.
Rudolfnak ajánlott latin—magyar szótárt személyesen adja át. Szenczi több
helyen is lakott Prágában; előbb Martin Bacháceknél, az egyetem rektorá
nál, később Johann Keplernél, az udvari matematikusnál szállt meg. Úgy
tűnik, Szenczi több mint két hónapos tartózkodása alatt a prágai humanisták
szélesebb közönségével is kapcsolatot teremtett. Poéta laureatus Jifí Carolidesen kívül az akkor Prágában élő angol költőnőt, Westoniát is felkereste.8
Prágai útjáról visszatérvén Szenczi Molnár Albertet Miskolczi Csulyak
István, a magyar kálvinizmus másik jelentős képviselője is felkereste, aki
többek közt méltatta Szenczi tudományos eredményeit és azt, hogy Prágá
ban Molnár számos pártfogóra és barátra tett szert. Miskolczi a csehországi
utazása kapcsán Diarium Apodemicum című kéziratos útinaplójában 1601
júniusában érdekes feljegyzéseket készített,9 amelyek sok tekintetben Szepsi
Csombor Márton Europica Varietas című munkájának csehországi útleírá
sát vetítik előre.
Észak-Csehország bemutatásán kívül főleg Prágának szentel többolda
las, aprólékos leírását. Megkülönböztetett figyelemmel ír feljegyzéseiben a
prágai egyetemről, a Karolinum professzorai közül név szerint említi Húsz
Jánost, a Konstanzban máglyahalált halt reformátort, s e helyütt idézi a II.
Maximilian által poéta laureatus címmel kitüntetett Nikodemus Frischlin
németországi humanistának a Húsz emlékére írt rövid elégiáját.10
Szepsi Csombor Márton elsősorban mint az első magyar nyelvű útle
írás, az Europica Varietas (Kassa 1620) szerzője közismert. Prágába 1620.
március 6-án érkezett és feladata a cseh rendek és Bethlen Gábor közötti
szövetség megerősítése volt. Csehország tényleges bemutatásában Szepsi
Csombor hasonlóképpen, mint Miskolczi Csulyak, Münster és utódainak
munkáiból indult ki, bár szövegében jóval több az önálló elem, s útleírása-
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nak irodalmi és információs szintje magasabb Miskolczi Csulyak Istváné
nál. Szepsi Csombor a korabeli cseh társadalmi viszonyokat mélyebben ér
telmezi, tudatosítja a cseh rendi felkelés és a császári hatalom közt folyó
küzdelem jelentőségét és a protestáns felekezeteket is megkülönböztetve
mutatja be a csehországi társadalom vallási megosztottságát. Prága tudomá
nyos életén és műemlékein kívül nagy teret szentel a falusi és kisvárosi em
berek életének is.11
A magyarországi református humanisták csehországi érdeklődését első
sorban a harmincéves háború előtti időszakban kibontakozott magyarországi
nemzeti felszabadító mozgalom táplálta. Szenczi Molnár Albert a XVII.
század elején még II. Rudolf császárhoz fordult teljes bizalommal, tőle várt
segítséget és támogatást a magyar kultúra fejlesztésének ügyében. Miskolczi
Csulyak István, Szenczi Molnár kortársa már határozottabban körvonalazott
szimpátiával taglalja a cseh reformációt, melynek érdemeit sehol sem felejti
el méltatni (pl. Mladá Boleslav — Jung Bunslau városának a Cseh Testvé
rek központjaként való bemutatása során sem). A prágai egyetem professzo
rai közül is a reformációs törekvésekhez legközelebb állókat emeli ki. Húsz
után Melanchthon tisztelőjét, Matous Collint említi meg. A cseh—magyar
kapcsolatok szempontjából a cseh reformációt központi kérdésként értékelő
orientációt Szepsi Csombor Márton mélyítette tovább, amikor a cseh rendi
felkelést mint Bethlen Gábor Bécs-ellenes harcának szövetségesét köszön
tötte. Bethlen oldalára állt később Szenczi Molnár és Miskolczi Csulyak is.
Szepsinél a magyarországi származású prágai humanistákkal való szolidari
tás nyomai is megtalálhatók. (Itt elsősorban a felső-magyarországi szárma
zású Peter Fradeliushoz és Dániel Basiliushoz fűződő kapcsolatára gondo
lunk.) A korabeli Prága minden magyarországi humanista számára európai
jelentőségű humanista központot jelentett. A város kulturális légkörét a szű
kebb felekezeti érdekeket félretéve egyformán nagyra becsülték. A cseh
rendi felkelés mindezen túlmenően a harmincéves háború előestéjén a
cseh—magyar politikai szövetségbe vetett reményeikben is megerősítette
őket.12
A magyarországi Cseh- és Morvaországról szóló útirajz-irodalom új
fellendülése csak a 18. század második felében következett be. A felvilágo
sodáskori cseh—magyar kulturális kapcsolatok szempontjából különöskép
pen fontos Sándor István Egy külföldön utazó magyarnak jó barátjához kül
detett levelei című útleírása 1793-ból,13 amelyben Sándor szokatlan rokon
szenvvel ír a cseh múltról (főleg IV. Károly császárról és a huszitákról), a
cseh városok gazdag műemlékeiről, a cseh országrészek magas gazdasági
színvonaláról és magyar szerző létére meglepően pozitívan említi a cseh,
morva és szlovák szellemi egységet hangsúlyozó gondolatát. Nagyon fonto
sak Sándor István nyelvészeti megfigyelései a cseh és szlovák nyelvről,
amelyeket csehországi útijegyzetei utószavaként 1808-ban jelentetett meg a
győri Sokféle című folyóiratban. Sándor a magyarban 700 szláv szót talált
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és ezzel megelőzte Gyarmathi Sámuel és Stefan Leska későbbi írásait ebben
a témában. Sok helynév azonosságát fedezte fel a cseh országrészeken és a
szlovákok lakta Felső-Magyarországon (Bohunice, Bohuslavice, Hrádek
stb.), és a kölcsönös cseh—szlovák migrációval is foglalkozott. A cseh és
szlovák nyelvből származtatott szavai már problematikusak (király, medve).
Sándor Dobrovsky tanítványa volt, tőle vette át a finnugor rokonság gondo
latát is.14
A magyar nemzeti mozgalom résztvevői közül többen is írtak a cseh
viszonyokról, pl. Somody István sárbogárdi református prédikátor abban a
kéziratos művében, amelyben beszámol a cseh országrészeken és Németor
szágon keresztül Hollandiába tett 1789— 1790-es útjáról; továbbá Kazinczy
Ferenc bizalmas barátja, Kis János soproni luteránus szuperintendens, aki
1791. szeptember 20-án ellátogatott Prágába és megismerkedett a neves
Meissner professzorral. Abban az időben, amikor Prágában cseh királlyá
koronázták II. Lipót császárt, Schlőzer számos magyar diákjának és csodálójának egyike, Mátyási József is fölkereste városunkat 1791 augusztusá
ban.15 Már 1768 májusában átutazott Znojmóból (Znaimból) Prágába a nor
végiai Vardő felé két felvilágosult magyar tudós, Hell Miksa és Sajnovics
János.16 Az utóbbi ott, Skandináviában a finnugor nyelvrokonság kutatását
új tudományágként fedezte fel, amelyet később nagy tudományos tekintélyé
vel a kiváló cseh nyelvész, Josef Dobrovsky is alátámasztott.17
Témánk szempontjából az említetteken kívül még több figyelemreméltó
útleírást is említhetünk, pl. Teleki Domokos beszámolójának Reise durch
Ungarn und einige angrenzende Länder (Pest, 1805) német nyelvű kiadását
és Széchényi Ferenc titkárának, János Dániel Ribininek 1787. évi kézírásos
feljegyzését Nyugat-Európában tett útjukról, melynek folyamán Csehorszá
got is felkeresték. Ribini kézirata kiegészíti Széchényi Ferenc naplóját,
amelyben szó esik a gróf prágai találkozásáról Dobrovskyval s a cseh kultu
rális élet más képviselőivel (Karel Rafael Ungar, Jan Bohumír Dlabac), va
lamint a nemzetileg öntudatos cseh arisztokrácia reprezentánsaival (Frantisek Jáchym Sternberk, Rudolf Chotek).18 Nagyon fontos Széchényi Ferenc
levelezése a budapesti Országos Levéltárban és az Országos Széchényi
Könyvtár Kézirattárában, amely számos jelentős cseh és csehországi német
tudós és kultúrpolitikus, többet között Josef Dobrovsky, Jan Bohumír Dla
bac, Karel Rafael Ungar, Antonín Strnad, Josef Anton Riegger, Frantisek
Jáchym Sternberk, Hugo Salm és mások leveleit foglalja magában. E leve
lek nagy többsége az 1795—1798 közötti időszakból és a 19. század első
évtizedeiből származik. Különösen szoros kapcsolata volt Széchényivel An
tonín Strnad meteorológusnak. Ezekkel a csehországi levélírókkal Széché
nyi személyesen is megismerkedett féléves csehországi tartózkodása alatt,
amikor 1794 őszétől 1795 tavaszáig Desfours prágai és észak-csehországi
palotáiban élt. Desfours felesége Széchényi húga volt és a gróf nála vélt
menedéket találni a veszélyes időben, amikor a jakobinus összeesküvésben
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való részvétel miatt letartóztatták titkárát, Hajnóczy Józsefet és maga Széc
hényi is félt a kormány esetleges üldözésétől.19
Ebben az időben került Morvaországba — már a jakobinus-pörök után
— a korabeli magyar politikai és kulturális élet egy másik kiemelkedő egyé
nisége. Nem önként vállalt tartózkodás volt ez a spielbergi várbörtönben,
ahova Kazinczy Ferenc a jakobinus szövetkezés elítéltjeként került, mégsem
volt minden jelentőség nélkül való számára az itt eltöltött idő. Itt értette
meg, hogy az adott körülmények között a forradalmi út járhatatlan; itt kris
tályosodott ki benne a gondolat a magyar nyelv újításának és a magyar
nemzet kulturális fölemelésének szükségességéről a politikai elnyomás ide
jén. A fogságban Goethét, Lessinget, Shakespeare-t olvasott és behatóan
foglalkozott a magyar nyelvtannal.
A Brünnben töltött időszakról Kazinczy a Fogságom naplójában emlé
kezik meg, melyből meglehetősen szimpatikus kép bontakozik ki börtön
őreiről, pl. Sramekről, a zábrdovicei börtön igazgatójáról, Grünnesperger
felügyelőről és Schrötter guberniumi tanácsosról. A magyar jakobinus fog
lyokkal szemben tanúsított elnéző magatartásuk miatt Srámek igazgatót és
Grünnesperger felügyelőt 1799-ben még a hivatalukból való elbocsájtás is
fenyegette. A börtönben dolgozók családtagjai ugyanis segítették kicsem
pészni a magyar foglyok leveleit. Az ügyre Szlávy János elővigyázatlansága
miatt derült fény, aki nem tartotta meg a szükséges konspirációt. A bécsi
udvar vizsgálatot indított az ügyben, melynek eredményeként a magyar fog
lyokat azonnali hatállyal átszállították Kufsteinbe.20 A spielbergi börtön li
berális viszonyairól tanúskodik azoknak a könyveknek a jegyzéke, melyeket
a magyar jakobinusok vittek magukkal a fogságba. Megtalálható köztük
Blumauer Aeneásza, Hume Anglia története, Trenck és Sonnenfels írásai,
sőt egy angol szerző Amerika története is. Kazinczy 1795. október 7-től ez
év végéig volt Spielbergben, majd más rabokkal együtt átkerült a zábrdovi
cei fegyházba, s a fent említett okok miatt innét vitték át őket 1799. június
22-én Kufsteinbe.
A Fogságom naplójában a Kufsteinből Munkács felé vezető út leírásá
ban szentelte Kazinczy a legnagyobb figyelmet a cseh környezet bemutatá
sának. Ezen az úton egy igen jóindulatú katonai parancsnok kísérte őket; le
hetővé tette számukra, hogy meglátogassák Puteani és gróf z Bubna cseh
nemeseket, akiknél barátságos fogadtatásban részesültek. Kazinczy külön
megemlíti kaplicei, veselei, tábori, benesovi és prágai tartózkodásukat. Benesovból 1801. július 17-én Puteani kíséretében rövid időre átmentek Konopistére, z Vrtby gróf birtokára. Prágában Kazinczy találkozott az ottlévő
magyar Zechenter Antallal, az udvari haditanács titkárával, aki Corneille és
Voltaire drámáit fordította magyarra. A Kufsteinből Munkácsra vezető út
Kazinczy számára valószínűleg a fogság éveinek „legderűsebb" élménye
volt, feltehetően ezért emlékezett rá olyan részletesen.21
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Kazinczy a legtöbb értesülést a cseh viszonyokról barátai leveleiből
szerezte. Gyakorta írt neki Brünnből Csehi József, aki hadnagyként szolgált
a császári hadsereg ottani egységében.22 Kazinczy bátyja, László pedig Kutná Horá-ban katonáskodott, gyakran látogatott el Prágába, s itteni élmé
nyeiről leveleiben számolt be Ferencnek,23 aki Prágát a munkácsi börtönbe
való átszállítás során csak futólag ismerhette meg.24 Döbrentei Gábor 1806.
május 27-én Wittenbergben kelt levelében sajnálkozó szemrehányással be
szél Kazinczynak a magyarországi állapotokról, azt írja, mennyire bántotta,
mikor Prágában azt látta, hogy a színházi előadások már cseh nyelven foly
nak, s cseh szót is gyakrabban hallott az utcákon, mint Pesten magyart.25
Hasonló csodálattal írt Kazinczynak több mint húsz évvel később Toldy Fe
renc a Királyudvari kéziratról, mellyel a prágai Nemzeti Múzeum könyvtá
rosa, Václav Hanka ismertette meg.26 Másfelől azonban brünni tapasztalatai
— az állandó német színház, és a számbeli fölényben lévő cseh lakosság el
nyomása a német kisebbség által — arra késztették Csehy Józsefet, hogy
egy Kazinczynak írott levelében szenvedélyes felháborodásának és a cseh
nemzet iránti mély együttérzésének adjon kifejezést, melyet a következő
szavakkal fejez be: „Az usurpatio mindenütt gyűlöletes".27
Cseh- és morvaországi élményekkel tele magyar útirajzok virágkora a
reformkorra esik. Toldy Ferenc cikke, az Ó cseh literatúra (Tudományos
Gyűjtemény, 1830. 6. kötet, 117—124.) 1829-es prágai útjának eredménye
volt. Felidézi a régi cseh irodalom emlékeit, főleg a híres Királyudvari kéz
iratot. Toldy 1829. augusztus 14-én levélben számol be szüleinek prágai lá
togatásáról, az itteni könyvkereskedésekben látott könyvekről, a város tör
téneti és művészeti emlékeiről. Znojmón és Jihlaván át vezetett az útja Prá
gáig, onnan pedig tovább Karlsbadba, a csehországi magyar utazók hagyo
mányos tartózkodási helyére,28 ahol később, idősebb korában többször gyó
gyult az ottani fürdőben Arany János.29
Ebben az időben magyar utazók egész sora látogatja meg Cseh- és
Morvaországot (Petrovics Frigyes 1833, Pulszky Ferenc 1836, Hrabovszky
Dávid 1837, Szalay László 1838, Szemere Bertalan 1840, Fáy István 1843,
Széchenyi István 1845).30 Többségük — Toldyhoz hasonlóan — a Nemzeti
Múzeumban megtekintette a Királyudvari kéziratot, dicsérte Prága fekvését
és a Hradzsinból elébük táruló panorámát. Fáy István a strahovi kolostor
könyvtárát csodálta meg, ahol megtalálta a régi magyarországi történetírók,
pl. Bonfini műveit, a korabeli magyar irodalmi folyóiratokat, így a Tudo
mányos Gyűjteményt, és Kisfaludy Sándor műveit.31
A prágai útibeszámolók között legérdekesebb Pulszky Ferencé, mely
az 1839-ben kiadott Budapesti Árvízkönyvben jelent meg. Pulszky a cseh
történelem jó ismerője volt, s azt Kossuth és a magyar reformmozgalom hí
veként ítélte meg. A cseh történelem alakulását balszerencsésnek tartja, hisz
Csehország mindig a véres európai küzdelmek kereszteződ és i pontjában ál
lott, és törekvése, hogy helyet találjon a nap alatt, ritkán sikerült. II. Prze-
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mysl Ottokár hiába próbálta megszerezni a császári trónt, Húsz megégetése
kegyetlen háborúk elindítója lett, s végül a harmincéves háborúhoz vezetett.
Ezek a harcok nagyrészt cseh földön folytak le, itt halt meg e szörnyű tra
gédia hőse, Albrecht Valdstejn is. A cseh történelem e gyászos fejezetei
után, Pulszky a cseh kultúra nagyságát dicséri, bemutatja a Nemzeti Mú
zeum gazdag gyűjteményeit, a prágai Egyetemi Könyvtár corvináit, és a
cseh nemzet nagy múltra tekintő kultúráját, mely IV. Károly idején élte vi
rágkorát. Prága természeti szépségének és műemlékeinek leírása csak
illusztráció Pulszky történetfilozófiai fejtegetéseihez a cseh nemzet sorsáról,
mellyel — egy hasonló sorsú kis nemzet fiaként — egyértelműen szimpati
zál.32
Ebben az időben látogatott el Prágába Szalay László, a centralisták tá
borához tartozó kiváló történész és Frantisek Palacky művének rajongója.
ő is az európai történelem nevezetes „emlékművének" tartja Prágát, mely
nek egészen sajátos hangulatot kölcsönöz a Moldva két partján fekvő Malá
Strana (Kisoldal), az Óváros és a város fölé emelkedő Hradzsin és a Zizkov-hegy. A cseh történelem, s egyben Prága történetének virágkorát szin
tén IV. Károly uralkodása idejére teszi. A cseh irodalomból természetesen
említi a Királyudvari kéziratot, melynek hatása cseh földön, szerinte, a
Niebelung-ének német visszhangjához mérhető. A cseh népköltészet ábrándosságában, Karácsony-kultuszában és a mély erdők melankóliáját idéző
hangulatában szintén német vonást vél felfedezni.33 Szalay és Pulszky útle
írásában arról is képet kapunk, milyen szemmel nézte a reformkori Magyar
ország két kiemelkedő képviselője a cseh nép életét, melynek központja
számukra is mindig Prága volt.
Hrabovszky Dávid Utazási rajzok Némethonban című útleírása 1837ből további cseh és morva városokat mutat be, pl. Mikulovot (Nikolsburgot), Brünnt és Jihlavát, amely éppen félúton van Bécs és Prága között.
Prága történelmi magját — mint írja — IV. Károly építette ki. A Hradzsin a
budai várra emlékezteti, s a két város e fő jelképei Csehország és Magyar
ország hajdani függetlenségét is jelentik számára. Felidézi Libuse legendá
ját a harcos cseh amazonok vezetőjéről, Vlastáról, melyet a korabeli német
amazoniádák egyikéből, Van der Weide Der Böhmen Mägde-Krieg című
művéből ismert. Sajnálattal emlékszik vissza, milyen károkat tett II. Fri
gyes a Szent Vitus katedrái isban, ahol Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem
is nyugszik, aki élete alkonyát a csehországi Libochovicében töltötte. Rész
letesen bemutatja a prágai Egyetemi Könyvtárat és hungarikáit, külön ki
emelve az első magyar nyomtatott könyvet, az 1473-ból való Budai Króni
kát. A csehek jellemzésében sem mond újat elődeihez képest: dicséri szor
galmukat, zeneszeretetüket, üveg- és posztógyártásuk nagymúltú hagyomá
nyát, és nem feledkezik meg a legendás szlovák drótos tótokról sem.34
Hrabovszky útleírásának ismertetése csak egy példa a számos magyar
korabeli útirajz közül, melyek középpontjában mindig Prága áll, a Német-

664
országba tartó magyar utazók legkedveltebb állomáshelye. Ezekben az útle
írásokban számos közös, újra és újra visszatérő elemet találunk (a brünni
Spielberg, Zizka sírja Cáslavban, a prágai Hradzsin), melyeknek különös
vonzerejük volt a magyar utazók számára. Jól ismerték azonban a korabeli
német irodalomból a régi cseh mondavilág történeteit is.
A magyar reformkorral záruló beszámolóm végén említenem kell az
ebben az évben jubiláló „legnagyobb magyart". Széchenyi István többször
járt a cseh országrészekben, először itt katonáskodott 1810-től 1813-ig Hohenmautban (Vysoké Mytoban), Magyar Brodban (Uhersky Brodban) és
Prágában. Széchenyi jól ismerte a cseh arisztokrácia képviselőit (a Széche
nyiek rokonok voltak pl. az észak-csehországi Desfourokkal és a prágai
Clam-Gallasokkal), a cseh viszonyokat pozitívan tudta értékelni.35 1845.
augusztus 22-én a Prága—Bécs vasút megnyitása alkalmából jegyezte fel
naplójában: „Csehországban több az alap s a fejlődés mint Magyarorszá
gon."36 A napóleoni háborúk idején, amikor közeledett a Napóleon elleni
döntő lipcsei csata, Prágában 1813. szeptember 6-án mondott szavait, mi
csehek és magyarok a közelmúltban aktuális hitvallásként fogadhattuk vol
na: „Mikor oly közel állunk az emberiség felszabadításához s elnyomóik
zsarnok hatalmának megtöréséhez, szívesen magunkra vállalunk minden fá
radságot, erőfeszítést, hogy a rabláncokat szétzúzzuk, áldozunk életet, va
gyont, hogy Európa határai közt a békét és egyetértést, melytől egyedül
függ minden boldogságunk, ismét visszaállítsuk és biztosítsuk."37
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Magyar zarándokok Európában

A római szentévi búcsúk és Magyarország
A keresztény Európa szent helyeit összekötő zarándokutak hálózata
Európa egyik fontos összetartó váza volt. Ezeken az utakon magyar zarán
dokok is jártak, s Magyarországot is felkeresték távoli népek fiai. A kato
na, a kereskedő, az iparos és az egyetemre járó diák mellett legnagyobb
számban a kegyhelyeket felkereső zarándokok rótták az utakat. Útjuk egyik
fontos állomása — már a IV. századtól kezdve — Róma, az apostolfejedel
mek sírjainak őrzője, Péter utódainak, a pápaságnak székvárosa volt.
A régi magyar utazási irodalom gazdag anyagot tartalmaz itáliai, római
utakról is. Ezeket közölték, s az irodalomtörténet századunkban jórészt ele
mezte is.1 Az itineráriumok hagyományait folytató útikönyvekben sok szó
esik a római szent helyekről, de kevesebb a szentévi zarándoklatokról.
Elemzésükből, értelmezésükből pedig hiányoznak az egyháztörténeti szak
irodalom, a helytörténeti kutatás, a néprajz és jórészt a művészettörténeti
irodalom adatai.2 A kutatás nem dolgozta fel a jubileumi búcsúk hazai
könyvészetet sem, amely pedig a XIX—XX. században gazdagnak mondha
tó. Helyi kiadványok, útikönyvek, visszaemlékezések még számba nem vett
anyagáról van szó. Bár a módszeres utánajárás még hátravan, kutatásaim
során kassai, szegedi, kunszentmártoni kiadványokat találtam és használtam
rendkívüli jubileumi évekről, illetve római szentévi zarándoklatokról.3
Ez a vázlatos s csakis a szentévi római zarándoklatokra összpontosító
áttekintés segít értelmezni a magyar vallásos élet, vallásos népélet számos
Rómához, Itáliához fűződő kapcsolatát, e kapcsolatnak a magyar vallásos
népéletre gyakorolt megtermékenyítő hatását, amelynek részletes feltárásá
val és elemzésével — jószerint az egyetlen Loreto kivételével4 — még adós
a szakkutatás. Kovács Sándor Iván a régi magyar utazási irodalom áttekin
tése során utal arra, hogy a további kutatásoknak nagyobb mértékben kell
hasznosítani a nemzetközi, elsősorban német szakirodalmat.5 Ez továbbra is
elvégzendő feladat mind a történeti, egyháztörténeti, mind pedig az iroda
lomtörténeti és a néprajzi kutatásban.
A zarándok és latin megfelelője, a peregrinus1 egy tőről fakadó fogal
mak. A peregrinus az antikvitásban, valamint az Ó- és Újszövetségben 'uta
zó, idegen' értelemben használatos kifejezés. Jelentése az első ezredforduló
körüli időkben változott meg — olyan útonjárót jelent, aki imádság vagy
vezeklés céljából (causae orationis, causae poenitentiae) keresi fel a szent
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helyeket.8 A peregrinus ebben a korban, s még később is szórványosan,
egy sajátos életformát jelentett. Zarándokútja során az egyén egyházi olta
lom alatt állt. Már az első lateráni zsinat (1123) kiközösítés terhe alatt olta
lom alá vonta a „Romipetae et peregrini apostolorum limina et aliorum
sanctorum oratoria visitantes". E felfogás leghatározottabb megfogalmazása
a XII. századra esik, amikor így írnak: „Omnes peregrini et Romipetae sint
spriritualiter de foro beatissimi Petri."9
Ugyanakkor ez az időszak az, amikor a zarándok (peregrinus) jelentése
ismét többrétegűvé válik. Felbukkan az útonjáró, csavargó jelentése is. A
X. századtól fokozatosan terjedtek az ún. kény szerzarándoklatok főbenjáró
vétségek miatti vezeklésül, ami természetesen a zarándokok személyi meg
ítélésében negatív változásokat hozott. Szélsőséges esetben — német példa
van rá — a zarándok és a betörő szinonim fogalmakká váltak.10 A XIV.
századtól kezdve ezért egyre több helyen kezdték követelni a zarándokoktól
az útjuk célját igazoló írásokat, úti leveleket.11 Korábban ugyanis elégséges
igazolás és ismertetőjel volt a sajátos zarándoköltözet, a bot, a kulacs, eset
leg a meglátogatott kegyhelye(ke)t jelző zarándokjelvény — ez utóbbiak
megmaradtak az újkorban is —, ám mindezeknek a viseleti daraboknak a
használatával könnyen vissza lehetett élni, s sokan meg is tették.
A zarándokoknak járó jogi védelem, s a keresztény felebaráti szerete
ten nyugvó ellátási kötelezettség sokakat arra ösztönzött, hogy magukat za
rándokoknak adják ki, akik ily módon sub specie peregrinorum kóboroltak
Európa útjain.12 Köztük sok csempész, kém, titkos követ — azaz álzarándok.13 Nyilván ezekre a körülményekre is gondolt a XV. században Kempis
Tamás, amikor az Imitatio ChristibQn megfogalmazta: „qui multum peregrinantur, raro sacrificantur".14
Európa zarándokútjait járó búcsúsok között 1300-tól, az első római ju
bileumi év meghirdetésétől kezdve igen nagy számban — a szentévek idején
pedig többszörösére nőtt tömegben — voltak jelen a római zarándokok, a
Romipeta — Romipetae.
Róma már eddig is (1300-ig) a Szentföld és Santiago de Compostela
mellett a peregrinationes maiores egyik fő célpontja volt, amelyet, s benne
az apostolfejedelmek és az ókeresztény vértanúk sírjait már a IV. századtól
számos zarándok kereste fel. Mi tehát a jubileum, másszóval a szentévi bú
csú, amely Roma Sacra vonzerejét még tovább növelte?
A jubileum a teljes búcsú egyik neme. Bizonyos vonatkozásban, s még
nevében is zsidó gyökerű, hisz bevallottan emlékeztet arra, hogy a zsidók
minden 50. évben kötelesek voltak rabszolgáikat szabadon engedni, adó
saiknak tartozásából elengedni, zálogba vett fekvő javaikat pedig vissza
szolgáltatni. A jubileum név is a héber jobel — kürtölni szóból származik,
mert a zsidóknál ezt az 50. évet kürtszóval hirdették meg.15 „Szenteld-meg
az ötvenedik esztendőt, és híjad a' te földednek minden lakói szabadulásá
nak: mert ez az örvendetes" — idézi a Leviták könyvéből (25:5, 10) Rippel
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Gergely jezsuitának a XVIII. század végén magyarított apologetikus
munkája.16
Mint teljes búcsúnyerési kiváltság és lehetőség meghirdetése nem vé
letlenül került 1300-ra. Teljes búcsút nyerni addig szentföldi zarándokúttal
lehetett, illetőleg ekkor már létezett, bár nem nagy múltra tekintett vissza a
Szent Ferenc kérésére engedélyezett, s a Porciunkula-kápolna meglátogatá
sához kötődő teljes búcsú.
Az egyháztörténeti hagyomány szerint az 1300. évi teljes búcsúnyerési
lehetőséget VIII. Bonifác pápa a tömegek nyomásának, óhajának engedve
hirdette meg, egy olyan — nem igazolható — hagyomány alapján, amely
szerint a teljes búcsú korábban is elnyerhető volt Rómában a századfordu
lók évében.17 Emellett a végül is elfogadható legendás hagyomány mellett
azonban sokkal közelebbi és sokkal kézenfekvőbb okai lehettek az 1300.
évi római jubileumi búcsúk meghirdetésének.
A XIII. század végén, 1291-ben elesett Akkon, a keresztesek utolsó
szentföldi erőssége, amelyet követően végképp megnehezültek a Szentföldre
vezetett keresztény zarándoklatok. Felerősödött az a — már korábban is lé
tező — folyamat, hogy elsősorban ereklyék, képek, szobrok révén a Szent
föld „jött el" Európába, azaz e tárgyak körül a Szentföldet idéző tiszteleti
formák, kultuszok alakultak ki.18 Ilyen körülmények között szükség is volt
egy újabb teljes búcsúnyerési lehetőségre, alkalomra, hasonlóra, mint
amely a Szentföldön volt elnyerhető: ez lett a jubileumi búcsú.
Ennek az évszázadok során két formája alakult ki: 1. a rendes és 2.
rendkívüli. Míg a rendes jubileum Róma városához kötődik, s egy évig tart
— innen a szentév elnevezés —, addig a rendkívül jubileumot a pápák Ró
mán kívüli híveknek adományozták valamilyen fontos ügy esetén.19 A ró
mai jubileumi szentév alatt a Rómán kívüli búcsúkiváltságokat általában fel
függesztették — ezáltal is tudatosan növelve a jubileum vonzerejét, a Rómá
ba zarándoklók számát. Nem is eredmény nélkül, hiszen az első jubileumi
évben (1300) s a XIV. századi jubileumi években a zarándokok száma a ko
rábbiakhoz képest mintegy megtízszereződött.20
A jubileumi éveknek előbb száz, majd ötven, később 33 éves korsza
kolása után a 25 éves perodizációja véglegesedéit.21 Ugyanakkor a jubileum
lett az elindítója más európai kegyhelyeken is a periodikus, általában hét
évenként megtartott nagy búcsújárásoknak (pl. ezek közül minket magyar
országiakat közelről érintett a Rajna-vidék, Aachen, Maastricht, Trier stb.
búcsúj áróhely eivel).22
A jubileumi búcsú elnyerésének feltételei az évszázadok folyamán ala
kultak ki, de lényegüket tekintve 1311-től kezdve változatlannak mondha
tók. A rendes jubileumi búcsú elnyerésének feltételei: a) szentgyónáshoz,
szentáldozáshoz járulás, b) bizonyos számú templomlátogatás (a négy római
bazilika, esetleg még más kijelölt templomok — összesen hét — meglátoga
tása), c) imádkozás a pápa szándékára.23 A rendkívüli jubileumi búcsú el-
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nyerésének feltételei a fentieken kívül még: a) meghatározott (1 vagy 3)
napi böjt, b) alamizsna (tetszés vagy képesség szerint).24 Fontos sajátossága
és vonzereje a jubileumi búcsúnak, hogy a gyóntatok ekkor rendkívüli fel
hatalmazást kaptak, pl. a korábban csak a pápának, püspököknek fenntartott
feloldozásokra vagy azok egy részére, illetve a fogadalmaknak más jó csele
kedetekre való átváltoztatására.25
Róma már a IV. századtól kezdve az ún. nagy zarándoklatok egyik cél
pontja volt. így érthető, hogy a keresztény hitet felvett magyarság számára
is kezdettől fogva látogatott kegyhely. Szent István nagyobbik legendája el
mondja, hogy a szent király „a világ fejében, Rómában is István első vérta
nú nevére tizenkét kanonokból álló, minden tartozékokkal bővelkedő gyüle
kezetet állított, és egy kőfallal körülkerített telket házakkal és vendégfoga
dókkal azon magyaroknak, akik imádkozás végett felkeresik az apostolok
fejedelmének, boldog Péternek küszöbét".26 A hazánkból meginduló zarán
doklatok azonban ekkor még nem voltak tömegesek. Részben „hivatalos
urak" voltak az Örök Városban: királyaink, főpapjaink, főuraink útjai kísé
retükkel együtt, illetőleg főbenjáró bűnökért bíróságok által kirótt ún. kény
szerzarándoklatok.21 Ezek egyik kijelölt célja Európa más országaiban, így
Magyarországon is általában Róma volt. E kényszerzarándoklatok, vezeklő
utak egyéni zarándoklatok voltak. Magyarországról erre vonatkozóan a
XIV. század legelejétől vannak adataink.28
A szentévek története, s benne a magyarok, magyarországiak részvéte
le mindig függvénye volt a korabeli európai viszonyoknak, ezen belül a pá
paság helyzetének. Befolyásolták háborúk, itáliai belviszályok, járványok,
árvizek, sőt a részvételre hatással voltak Európa távoli tájain dúló háborús
kodások is; ezek közül minket magyarokat már elég korán és nagyon sokáig
a török hódoltság és az állandó török fenyegetettség érintett.
Tanulmányomban nem térhetek ki a középkori és kora újkori szentévek,
jubileumok történetére és magyar vonatkozásaira. A korábbi kutatások erről
viszonylag többet írtak. Főleg Pásztor Lajos, Balanyi György és Juhász
Kálmán (ez utóbbi éppen a csanádi egyházmegye római szentévi zarándok
lataira vonatkozó adatokat foglalta össze) írásaira, valamint Kovács Sándor
Iván tanulmányaira utalok, amelyekre a megfelelő helyen hivatkozom is.
A XVI—XVII. század törökellenes harcai közepette, a hódoltság kö
rülményei között a Magyarországról Rómába vezetett zarándoklatok száma
jelentősen lecsökkent, s majd csak a XVII. század végétől emelkedett ismét.
A korábbi mértéket azonban nem érte el, amiben a mindjobban megerősödő
protestantizmus hatását is látnunk kell.29
A XVI—XVII. századi szentévek ezért a magyarok számára a török
hódoltság körülményei és a protestantizmus erős térhódítása miatt kevésbé
voltak fontosak. Bár nyilvánvaló, egy-két magyar zarándok mindig akadt a
búcsúsok között. E korszak jubileumai azonban általában is gyér látogatottságúak voltak.30
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Fellendülés az ellenreformáció előretörésével, s inkább csak az 1700.
évi jubileumtól látható,31 magyarországiak azonban főleg csak a hazai vi
szonyok konszolidálódásával, a katolikus egyházszervezet és hitélet újraren
deződésével párhuzamosan az 1720-as évektől léptek rá ismét nagyobb
számban a római zarándokútra.
Ezt az évszázadot, a XVIII. századot az egri főegyházmegyei levéltár
ban őrzött római úti levelek (romipetarum passuales), tehát egy egyház
megye példája alapján tekintem át. 1724-től kezdve 1775-ig húsz kérvény
adatait ismertethetem. Az évszázad folyamán összesen 43 személy kért
római zarándoklatra engedélyt. Évente átlag 1-3 fő, számuk csak a jubi
leumi évben nőtt meg ugrásszerűen: 1750-ben pl. 16, 1775-ben pedig 8 fő.
Ez utóbbi évben azonban már érvényben volt Mária Terézia tiltó rendelete
a külföldre vezetett zarándoklatokról.
Az 1750. évi jubileumi búcsúsok között volt a későbbi szentföldi za
rándok, a jászsági származású P. Kiss István, aki útibeszámolójának elején
így ír: „Megérvén a Nagy Jubilaeumot, a Szent Esztendőt, 1750-nediket. . . örömmel utaztam a szent apostoloknak és sok ezer mártyroknak ko
porsói látogatásira és a jubilaeumi nagy butsunak megnyerésére; melly uta
zásomat Pestről indulván három holnapok alatt gyalog és többnyire mesztéláb szerentsés pályafutással oda és visszatérve elvégeztem."33
Az egri levéltár egyes kérvényeiből fény derül a Rómába készülők fog
lalkozására is, bár csak 14-nek tudjuk meg foglalkozását. Eszerint van: sóvágó 6, pap 2, kőműves 2, szabó 1, serfőző 1, sebészorvos 1, szolga 1. Né
mely esetben a lakóhely alapján feltételezhető, hogy az útlevélért folyamo
dók földművesek lehettek. A nevek azt mutatják, hogy a 43 főből mindössze
6 volt nő, akik közül kettő férjes, s férjükkel együtt kívántak zarándokolni,
2 hajadon, 2 családi állapotáról pedig nincs szó. A férfiak családi állapota
is csupán néhány esetben derül ki: nőtlenségüket említik több esetben (8),
és tudunk 1 özvegyről és 2 nős férfiról.
Földrajzilag a kérvények a XVIII. században még hatalmas kiterjedésű
egri egyházmegye majd mindegyik vármegyéjét érintik. A legtöbb termé
szetesen Hevesből származik (7), majd a közeli Jászság (4), Abaúj-Torna
(3), Sáros (2), Szatmár (2) a sorrend, s végül Borsod és Liptó vármegye 11 kérvénnyel szerepel. Figyelemre méltó, hogy a települések között több
ségben városok vannak, amely az egyházszervezet, a szerzetesrendek jelen
létének fontosságát, valamint a polgárság súlyát jelzi a jubileumi búcsúk
ban. A püspöki székváros Eger mellett megemlíthetjük Kassát, Gyöngyöst,
Szatmári, Nagybányát, Liptószentmiklóst, Jászberényt, Sóvárt és Szikszót.
S mellettük olyan falvak vannak, mint Girincs (itt esetleg a sajóládi pálosok
hatása érhető tetten), Maconka, Jászjákóhalma és Jászdózsa. Ez utóbbiak
azonban a polgárosultabb, s első virágkorát élő, kiváltságait nemrég (1745)
visszanyert privilegizált Jászságból vannak.
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Nem teljesen egységes a kérvények szóhasználata a zarándoklat céljá
nak, a jubileumi szentévnek megjelölésére. Vannak, akik a jubileum évében
(anno jubilaei) akarnak Rómába menni, mások csak a római utazást említik
(Romám proficisci), megint mások a nagy jubileumi év alkalmából (occasione Anni Magni Jubilaei) mennek Rómába. Leggyakoribb mégis az apos
tolok küszöbének meglátogatására való hivatkozás (ad visitanda SS. Petri et
Pauli Apostolorum limina). P. Kiss István idézett útibeszámolójában ma
gyar nyelven is hasonló kifejezéseket használ: Nagy Jubilaeum, Szent Esz
tendő, szent apostoloknak és sok ezer mártyroknak koporsói látogatására,
jubilaeumi nagy butsu.
Az 1750-es szentévet számon kell tartanunk azért is, mert XIV. Bene
dek pápa ekkor hozta meg a mai napig érvényes rendelkezéseit a
szentévről, annak megül éséről és külsőségeiről, amelyen kevés változtatást
hajtottak végre azóta utódai.34 Az 1775. évi jubileum látogatottsága — már
utaltam rá — kisebb volt az előzőnél. Ennek a Habsburg-birodalomban és
Magyarországon is az volt egyik oka, hogy 1772—73-ban Mária Terézia a
külföldre vezetett zarándoklatokat korlátozta, betiltotta. Az utazási tilalom
ellenére négy nagyszombatig polgárnak — fogadalmát beváltva — mégis
sikerült eljutni Rómába. Útközben ájtatoskodtak a Lorettói Szűzanya
templomában, a názáreti Szent Házban is, s szerencsés hazatértük után
hálából 1778-ban oltárt állítottak a nagyszombati Szent Ilona templomban.
Az oltárképen fogadalmi zarándoklatukat örökítették meg: a kép tetején a
Lorettói Boldogasszony áll, alatta a kinyitott Aranykapu, amelynek
küszöbét egy zarándok megcsókolja, s három társa a szokásos
zarándokruhában, bottal, kulaccsal ott áll mellette. A kép alján útjuk és
fogadalmuk rövid német nyelvű leírását is olvashatjuk.35
A XIX. századi szentévek közül az 1800. évi és az 1850-es a francia
események, illetőleg a forradalmak miatt nem került meghirdetésre. 1875től, a IX. Piusz által minden különösebb ünnepség nélkül meghirdetett 21.
szentévtől kezdve magyar zarándokok folyamatosan jelen vannak Rómában.
A külföldiek, köztük a magyarok mind tömegesebb részvételét a jubileu
mon, s egyáltalán a római zarándokutakon a fokozatosan, de gyors ütemben
kiépülő európai vasúthálózat tette a nép széles rétegei számára is olcsóbbá
és lehetővé.36 így jutott el Rómába Szeged vidékéről Tápé jeles szentembe
re, Tápai Pista,37 a Jászságból Orosz István,38 akiről Bálint Sándor írt, s
tette közzé önéletrajzát, sok egyszerű vidéki pap, kisebb társasággal vagy
nagyobb szervezett csoporttal,39 és sok-sok egyszerű ember.40
Az 1925. évi, sorrendben a 23. szentévben például hat magyar nemzeti
zarándoklat indult Rómába, elsősorban püspökök vezetésével. Az 1925.
szeptember 25-én indult IV. országos nemzeti zarándoklatot Glattfelder
Gyula csanádi püspök vezette, létszáma 735 fő volt.41 Az 1925. évi jubi
leum összesített adatai szerint Magyarországról a nemzeti zarándoklattal és
egyéb csoportos részvétellel 4 782 fő vett részt.42 Ekkor már a trianoni or-
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szágdarabolás után voltunk. Ez megmutatkozott az utódállamok területéről
érkezett zarándokcsoportokban is. A május 22-én Rómába érkezett jugo
szláviai csoportban pl. ott vannak a muraközi magyarok, majd külön a
bácskai magyarok. A temesvári, aradi, kolozsvári magyar zarándokok
ekkor a csanádi egyházmegyei búcsúsokhoz csatlakoztak, s külön 250 fős
kereszttel jelen voltak az amerikai magyarok képviselői is.43
A XIX. század második felének s a XX. századnak jubileumai
szemben az előző korok, részben még a középkor, részben a barokk idők
gyalogos zarándoklataival már az ipari civilizáció jellegzetességeit viselik
magukon. A modern tömegközlekedési eszközöket igénybe vevő, időben
erősen lerövidülő zarándokutak során megszűnt az a közvetlen kapcsolat,
amely az átutazó zarándokokat (peregrini transeuntes) és a tájak népét
összekötötte. Szükségtelenné váltak az útmenti, vidéki zarándokházak,
ispotályok, a kegyhelyeken kiépült viszont a zarándoklatokra alapuló
szállodaipar, vendéglátás, létrejött a XX. századi „turista búcsújárás". A
szentévi búcsúk alkalmával, mint pl. 1925-ben a magyar zarándokok között
azonban feltűnik még az elmúlt korokat idéző szentember hagyományos
figurája: a Vas megyei Búcsúból jelen volt Rómában hosszú fehér
szakállával, keresztes zarándokbotjával a hat nyelven beszélő 80 éves öreg
zarándok — Németh János.44 Ám a hozzá hasonló jellegzetes népi alakok
egyre inkább eltűntek mind a külországi, mind pedig a hazai kegyhelyek
világából. A XX. század további két jubileumán 1950-ben — bár voltak
jelen magyar zarándokok — tömeges részvétellel, ismert hazai viszonyaink
miatt, nem számolhattunk. Hatalmas részvétel várható viszont a 2000. évi
jubileumon, nemcsak a kelet-európai változások, hanem a századvégek,
ezredfordulók érzelmektől, így a túlfűtött vallásos megnyilvánulásoktól is
áthatott világában.
Ez volt tehát a rendes jubileumok magyar szempontú vázlatos áttekin
tése. Korábban már utaltam rá, hogy a rendes jubileumok mellett évszáza
dok óta szokásban van rendkívüli jubileum meghirdetése is. V. Sixtus pápa
trónralépésétől, 1585-től kezdve vált szokássá, hogy Péter utódai uralkodá
suk kezdetén az egész világra kiterjedő, hosszabb-rövidebb ideig tartó rend
kívüli jubileumot hirdettek meg. Amíg a rendes jubileum csak Rómára
(Urbi) volt érvényes, addig a jubileumot a Szentév befejezése után a pápák
kiterjesztették az egész világra (Orbi). A rendkívüli jubileum meghirdetésé
nek más oka is lehetett: könyörgés a békéért, szükségben, járványok esetén,
s több ízben is (pl. VII. Sándor 1661, 1663, 1664; XII. Ince 1683.) a török
ellen.45 De különböző jelentős évfordulókra emlékezve is meghirdettek a
pápák rendkívüli jubileumot: 1904-ben pl. a Lourdes-i jelenés 50. évfordu
lójára,46 vagy 1929-ben a 75. évfordulón.47 1933-ban került sor a megvál
tás 19. évszázados jubileumának megünneplésére. A szegediek részvételéről
ez alkalommal külön kis füzet is megemlékezett.48
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A római zarándoklatoknak nagy hatása volt a magyarországi vallásos
életre, ezen belül a szakrális tárgyi környezet kialakítására is. Ez ellent
mond Kovács Sándor Iván megállapításának, amelyet az útikönyvek elemzé
séből tanulságként levont. Azt írja, hogy „sem az itáliai utazások tudatos
hasznossági vagy gyönyörködtető célkitűzése, sem az útikönyvek használata
nem volt. . . elegendő ahhoz, hogy Itália és Róma élesebb topográfiai, élményi kontúrokkal rögzüljön a régi magyar műveltségben. Legfájdalmasabb
a képzőművészet emlékei iránti közömbösség — felekezetre való tekintet
nélkül".49 Az útikönyvek, utazók nagy része valóban említés nélkül hagyja
a leghíresebb művészeket, műalkotásokat. Az útikönyvek azonban az itáliai
kapcsolatnak csak egyik csatornáját jelzik. Már Szel estei Nagy László ész
revette, hogy éppen a „17. századi főuraink nem közömbösek a művészeti
emlékek iránt".50 Ők: az Esterházyak, a Nádasdyak, a Zrínyiek és mások a
kor nagy hazai mecénásai, építtetői, s a papság mellett számos vallásos kul
tuszforma hazai meghonosítói voltak. Lehetséges, hogy a műtárgyakat nem
elsősorban művészi alkotásként figyelték, hanem kultusztárgyként, hiszen
számos itáliai kép- és szobormásolatot hazahozattak, s tiszteletükre templo
mokat, kápolnákat alapítottak. Példák egész sora mutatja, hogy a római,
itáliai zarándokutaknak tárgyi emlékei itthon, Magyarországon is megtalál
hatók.
Legnagyobb számban kora újkori, újkori és legújabbkori kegyérmék,
zarándokjelvények vannak köztük, régebbiek nem maradtak fenn hazai köz
gyűjteményekben. A magukkal hozott zarándokjelvény nemcsak emlék, bú
csúfia volt a középkorban, hanem a sikeres zarándokút jele, egyfajta igazo
lása is. Az érmékhez, jelvényekhez hasonlóan, amelyek az apostolfejedel
mek képét, illetve Roma Sacra különböző szent helyeit ábrázolták,51 a za
rándokok nagyon sok Veronika-kendőt is hazahoztak magukkal Rómából.52
Ezek nemcsak búcsúfiák voltak, selyemre vagy papírra nyomva, hanem
mint szentképek, az egyéni áhítat tárgyi kellékei.
A római zarándoklatok hatása megmutatkozott bizonyos kultuszok és
kultusztárgyak átplántálásában. Nagyon valószínű, hogy a magyarországi
Szent Vér kegyhelyek kialakulása bizonyos szálon kötődik az első, 1300.
évi jubileumhoz, ahol híre ment az egyik első szent vér csodának, a bolsenai misének. Ezt a csodát Raffaello megfestette a Vatikán Stanzáiban is,
képi ábrázolását láthatták tehát későbbi korok zarándokai.53
A S. Maria Maggiore templom Mária-ikonja a prototípusa végsősoron
a magyarországi Havi Boldogasszony-képeknek — Pétervárad, Tekia,
Makó —, mint ahogy a titulusok (Szeged—Alsóváros, ferences templom) is
ezt a római bazilikát idézik.54 Ismeretlen korban került Nagyszombatba, a
Szent Miklós-templom Mária-kápolnájába a római S. Alessio (Szent Elek)
templom Calcoprateia típusú Mária-képének másolata, amely új helyén a
XVII. század végi könnyezése révén csodatévő hírbe került, s lett a máig
élő búcsús tisztelet tárgya.55 Rómából került a Gömör megyei Barka faluba
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a Skapulárés Szűzanya kegyképe, jóllehet a hely búcsús kiváltságai nem a
képhez, hanem a templomban működő Skapuláré Társulathoz kötődnek.56
Jeles kálváriáink szent lépcsőinek — pl. Selmecbányán és Kassán — minta
képe is Rómában van, a lateráni bazilika mellett álló Scala Santa templo
mában.
Róma volt a kibocsátója mind a középkor, mind az újkor századaiban a
magyarországi templomokban őrzött számos ereklyének. Innen származtak
templomaink Szent Kereszt ereklyéi is.57 A kereszteshadjáratok, s a Szent
föld elvesztése után az ereklyék fő kibocsátója még a barokk évszázadaiban
is Róma volt. Az ereklyetisztelet utolsó hullámaként a katolikus restauráció
időszakában nagyszámú katakombaszent ereklyéje került magyarországi
templomokba s látható ott mind a mai napig, változó jelentőségű szerepet
töltve be a hely kultuszában.58
Róma — hasonlóan a keresztény világ számos nagy búcsújáróhelyéhez
— a keresztény katolikus európai népek fontos találkozóhelye volt s maradt
napjainkig. Közvetítője számos fontos európai szellemi irányzatnak, lelkisé
gi mozgalomnak. Népek találkozóhelyeként a keresztény Európa összetarto
zásának tudatát szolgálta, de éppen e sokszínű világ segített észrevenni a
népek, kultúrák közti különbségeket is. Az összetartozás tudata mellett így
erősödhettek a különbözőség, az egymástól való eltérés vonásai is — írja
Pásztor Lajos.59 Róma — Lászai János szavával élve: mindnyájunk anyja —
így vált az összetartozás tudatának erősítője mellett a sajátosság méltóságá
nak kiemelőjévé is. A jubileumi szentévek soktízezres tömegei ebben fontos
szerepet játszottak mind az elmúlt századokban, mind pedig napjainkban is.
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MARIANNA D. BIRNBAUM (Los Angeles)

Kinek dolgozott Hans Dernschwam?

Hans Fugger volt az első a családból, aki Augsburgban telepedett le.
A família valódi felemelkedése azonban Jákobbal kezdődik, aki a Habs
burg-ház hitelezője lett, ezzel megalapozván a Fugger-ház nemzetközi kap
csolatait.1 Rövidesen nemcsak az érc- és fémkereskedelemben, hanem a
banküzletben és drágakövekben is a legismertebbek közé tartoztak. A Fuggerek a boroszlói Thurzókkal társulva kerültek a magyar bányaiparba
(1491). Vagyonuk ekkorra már olyan óriási volt, hogy Melanchthon azt
írja: „Augsburg a német Firenze, és benne a Fuggerek a Medicik".2 V. Ká
roly alatt érte el a Fugger família gazdagságának és nemzetközi befolyásá
nak zenitjét és a protestantizmus térhódításával kezdődött a Fugger-biroda
lom lassú felbomlása.3 A parasztháborúk, valamint a magyarországi esemé
nyek is csökkentették a profitot és a család politikai erejét. Ennek ellenére,
Jákob halálakor Anton Fugger több mint ötmillió guldent érő vagyont vett
át. Jó szimattal, Anton Ferdinándot támogatta Zápolya ellen.
1553. június 22-én, igen veszélyes időben indult Hans Dernschwam, a
Fugger-ház hűséges, de már nyugdíjba vonult alkalmazottja, törökországi
útjára, Verancsics Antal és Zay Ferenc követekhez csatlakozva.4 Mint tud
juk, erről a követjárásról számos beszámoló maradt fenn, beleértve Busbecq híres leveleit, de naplója nyomán, a legélesebb megfigyelőnek, a leg
érdekesebb útleírónak Dernschwam bizonyult.5 A bruxi születésű, egyete
met végzett (Bécs, Lipcse, Prága), humanista műveltségű férfi, aki szabad
idejében epigráfiák szenvedélyes kutatója volt, érdekes anyaggal gazdagítot
ta a klasszika-filológia területeit is.
Sokakat foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi késztette ezt az idős urat
(59 éves volt, mely akkoriban előrehaladott kornak számított) egy ilyen ve
szélyes kirándulásra. Naplójában hangsúlyozza, hogy a saját költségén uta
zott, de gyanúsan későn, május l-jén kért császári engedélyt, hogy a köve
tekhez csatlakozhassák, vagyis alig hat hete maradt a felkészülésre.6
Miután útinaplóját a Fuggerek családi könyvtárosa, Friedrich Dobel
Schloss Babenhausenben fedezte fel, többen, köztük Kiepert is, úgy döntöt
tek, hogy Dernschwam beszámolóját a Fuggereknek készítette.7 Miután egy
korábbi példány napfényre került Wolfenbüttelben, a „lokalitás" érve ismét
csökkent. A nagy kutatók közül Babinger, Tardy, valamint Jirecek, inkább
afelé hajlottak, hogy Dernschwam útja, mint ahogy maga írta, egyéni vál
lalkozás volt. így a katolikus egyház elleni szenvedélyes kitörései is megmagyarázhatóak voltak, hiszen a Fugger család nyilván kelletlenül olvasta
volna Dernschwam antipápista nyilatkozatait. Mint tudjuk, Dernschwam
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erősen rokonszenvezett a reformista tanokkal, melyekkel valószínűleg egye
temi tanulmányai után, Besztercebányán ismerkedett meg közelebbről. Nap
lójából következtetve, ő maga a huszitizmussal átitatott protestantizmus kö
vetője volt. De utazásának céljához ez az információ sem visz közelebb
bennünket. A legújabb munka, Wolfgang F. Reddig Reise zum Erzfeind der
Christenheit című könyve8 sem ad feleletet az eddig megválaszolatlan kér
désre: miért határozta el magát Dernschwam a törökországi útra, és miért
olyan későn kért engedélyt erre a nagy vállalkozásra?
Számomra a Fugger-megbízás ellen leginkább Dernschwam útiránya
szól. Ha valóban a balkáni bányákról és egy lehetséges új piacról akart tájé
kozódni, akkor nem hagyta volna ki Boszniát, pl. Srebrnicát a rézbányák
kal.9 Arról nem is beszélve, hogy a török adminisztráció lehetetlenné tette
volna a Fuggerek sikeres működését ezen a területen. A bányászat és a ke
reskedelem (mely főleg Raguzán át működött) visszafejlődött a Balkánon,
dilettánsok kezébe került. A török birodalom megszabta az árakat, azután
leszedte a profit legjavát, és az óriási bürokrácia minden külföldi befekte
tést értelmetlenné tett.10 Réz és só volt Dernschwam specialitása, ismerjük
az erdélyi útjáról írt szakmai beszámolóját, melynek tartalma és formája
élesen különbözik a török útinaplóétól.11 Arról már nem is érdemes külön
szólni, hogy a tizenhatodik században az amerikai behozatal lenyomta az
árakat, és ha kritikát akarunk gyakorolni a Fuggerek felett, akkor inkább az
a feltűnő, hogy nem értették meg Amerika felfedezésének fontosságát, és
nem vettek részt az új világrész gyarmatosításában. Mindenesetre, annyit
tudtak, hogy a Balkán bányászat és a nemzetközi piac szempontjából is je
lentéktelenné vált. Minderről nem ír Dernschwam, mintha még korábbi
szakmai érdeklődését is elveszítette volna.
Mi található tehát a naplójában? Valóban ír a régiségekről és a felira
tokról, amelyeket az út során talált, de itt a véletlen felfedezésen van a
hangsúly, egyetlen archeológiai lelőhely vagy felirat sem volt „betervez
ve"; mindenre éppen „rábukkantak".12 Ezt egyébként alátámasztják útitár
sainak feljegyzései is. Ezzel szemben éles megfigyelőként számol be Dern
schwam szinte minden oldalon magyar foglyokról, magyar hagyományok
ról, az országot érintő eseményekről.
Mikor elhatároztam, hogy csak a szövegre figyelek, azonnal feltűnt,
hogy Dernschwam összehasonlítási alapul magyar anyagot használ. Azt
írja: „a belgrádi vár alacsonyabb, mint a budai, és nem sziklára épült",
vagy, „Konstantinápoly és Galáta szembehelyezkednek egymással, mint
Buda Pesttel".13 Smederevót Nagyszombathoz hasonlítja, a Morava és Nis
folyókat a Garamhoz Esztergomnál; Isztanbul épületei pedig Pozsonyra em
lékeztetik. A szófiai közfürdő leírásakor megjegyzi, hogy magyar nádsző
nyeg borítja a padokat. (Ez az információ nemigen érdekelhette a Fuggereket!) Dernschwam tud magyarul, és minden magyar rabbal beszédbe ele
gyedik, sőt, egyet ki is vált. Részletesen leírja, hogy kiket látott, kikkel be-

682
szélt, miről panaszkodtak a foglyok, és hogy melyik vidékről származtak.
A többi nemzetiséget alig említi.
Érdekes megfigyelni, hogy egy ilyen, magyar rabokkal való találko
zásnál Dernschwam részletesen ír arról, hogy a foglyok magyarok, míg
ugyanezt az eseményt kommentálva Busbecq azt írja: „keresztény rabokat
vittek".14 Számos török étel és ital nevét magyarul is megadja
Dernschwam, ezzel is igazolva számunkra, hogy nem egy, a Fuggereknek
készült naplót olvasunk. Láthatóan érdeklődésének középpontjában a
magyar rabok állnak, de az országból elrabolt értékeket, szobrokat,
sírköveket is feljegyzi. Sem a Fuggerek, sem saját érdeklődésének sem
lehetett tárgya, hogy lopott magyar sírkövek szövegét lejegyezze. Egyik
leírása két magyar kisgyerekről így szól: „lovon ültek, kb. négy évesek
lehettek, fekete, piros sapkában".15 Mintha egy detektív jelentését
olvasnánk, aki reméli, hogy a szülők a ruházatukból felismerik az elrabolt
gyerekeket.
Dernschwam beszámol az Ottoman stratégiáról is, a törökök furcsa csa
ládi életéről, étkezési szokásaikról stb. De arra is figyel, hogy a következő
évben a török újabb offenzívára készül, valamint feljegyzi a Magyarország
ról alkotott, előtte elhangzott, vagy másodkézből szerzett török véleménye
ket is. Az ország elvesztéséért Dernschwam a délszlávokat okolja, az „ide
genek árulása" motívum Szerémi György históriájára emlékezteti az ol
vasót.16
Vagyis, ezek szerint, Dernschwam kémkedett, még akkor is, ha azt
írja, hogy saját költségén utazott. De mi mást is írhatna, ha valóban kémke
dett?17
A kémkedéshez azonban megbízó is kell, és hosszas elimináló művele
tek és levéltári kutatás alapján a gyanúm Nádasdy Tamásra terelődött. Nádasdy briliáns karrierje ismeretes, ezért itt nem részletezem.18 Amikor, sze
rintem, megbízta Dernschwamot, még nem volt nádor. Megismerkedésük
1530-ra megy vissza; ekkor még Dernschwam a Fuggerek képviselője volt.
Miért lett volna azonban fontos Nádasdy számára, hogy Dernschwam Tö
rökországba utazzék? Erre, azt hiszem, Nádasdynak családi okai voltak.
1541-ben Nádasdy sógora és barátja, Majláth István erdélyi vajda török
fogságba került. Nádasdy mindent elkövetett, még Fráter Györggyel és Iza
bella királynéval is tárgyalt és levelezett, azok közbenjárását kérve, sőt fel
ajánlotta fogarasi birtokait is, de sógorát nem tudta kiszabadítani. Majláth a
Héttoronyban halt meg. Nádasdy húgával való levelezéséből tudjuk, mi
mindent tett a feleség, hogy férjét, majd annak halála után, legalább holttes
tét visszahozathassa.19 Az utóbbi az örökösödés kérdését is leegyszerűsítet
te volna. De mindenki csak a nő pénzét vette el, és többet nem jelentkezett.
Nádasdyhoz írt levelei számos szöktetési tervről számolnak be, az arra irá
nyított, titkon küldött összegek feltüntetésével.
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Ha Nádasdy, aki Malvezzi követ segítségét is kérte,20 az eredményte
len diplomáciai tárgyalások után végül is magánszemélyre akarta bízni,
hogy megtudja, mi is történt a sógorával, jobb alkalmat nem is találhatott,
minthogy jó emberének, Verancsicsnak a támogatását kérje a titkos úthoz,
melyre Dernschwam, természetesen, a „saját költségén" ment. Ha magán
emberként is utazott, a követek és kísérőik több biztonságot nyújtó társasá
gában tette meg a hosszú és veszélyes utat. Jobbat, mint Dernschwamot,
akinek diszkréciójában, tudta, megbízhatott, aki nem volt magyar, de be
szélte a nyelvet, ismerte a magyar viszonyokat és a Balkánt, s akit az eset
leges epigráfiák felfedezése valóban vonzott, Nádasdy keresve sem találha
tott. Még az is lehetséges, hogy aktívan keresett is ilyen személyt, és hogy
Dernschwamot éppen Verancsics ajánlotta, mert egy korábbi, Csáky Mi
hályhoz írt levelében szó van róla, hogy mennyire izgatja magát Nádasdy
sógora sorsán.21 Ugyanakkor, tudjuk, hogy minden magyar fogoly helyzete
is érdekli Nádasdyt: Busbecqnek hozzáírt leveléből kiderül, hogy a követ
ígéri, utána fog járni két magyar ügyének.22
Azt is tudjuk azonban, hogy 1539—40-ben Dernschwam elítélte a Nádasdy-féle protestantizmust, könyvgyűjteményének lapszéli jegyzetében ha
ragját fejezi ki Sylvester és Nádasdy ellen, az előbbi Uj Testamentum fordí
tásáért,23 de nem valószínű, hogy ez bármit is determinált volna útjával
kapcsolatban, mint ahogy a Fuggerek katolicizmusa sem gátolta abban,
hogy évtizedeken át hűséges alkalmazottjuk legyen.
Elképzelésem szerint Dernschwam általunk ismert naplója mindenki
nek szólt. Ebben a nyilvánosságnak szánt, humanista útleírásban csak egy
mondat utal Majláthra, és a vele együtt raboskodó Török Bálintra. Leírásuk
nem rokonszenves, de az sem biztos, hogy Majláth fogságbaesése után
maga Nádasdy még mindig a korábbi baráti érzelmeket táplálta sógora
iránt, aki miatt sok kellemetlensége támadt. Az is lehetséges, hogy testvér
húgának akart csak a segítségére sietni. Ha Dernschwam valóban Majláth
ügyében járt el, akkor a rá vonatkozó információ más formában jutott Ná
dasdy kezéhez. De a nyilvánosságnak is szóló, általános magyar anyag szin
tén fontos volt Nádasdy számára, még a Budáról szóló leírások is, hiszen
oda sem mehetett vissza 1541 után!
Még egy részletet szeretnék az eddigiekhez tűzni. Majláthné kérését,
hogy tudja meg Nádasdy, hogyan halt meg a férje, és hol van eltemetve,
testvére, úgy látszik, teljesítette. Dernschwam 1555. augusztus 11-én ért
vissza Bécsbe, és 1556. január 15-én Majláth Anna megköszöni testvérbáty
jának, hogy elintézte, amire kérte. „Miről én kenyeregtem vala kegyednek,
kegyed gondját viselte, ki adja Isten, hogy mind gyermekeimmel egyetem
ben megszolgálhassuk. . ,"24 Többször Majláthné nem írt testvérének a fér
jéről. Mint tudjuk, Dernschwam utolsó éveit észak-magyarországi bányavá
rosokban töltötte; utolsó lakhelye Körmöcbánya volt, ahol „Oberzimenter"ként működött. Minden valószínűség szerint 1569 előtt halt meg, mert
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abban az évben Márkus nevű unokaöccse 500 forintot kapott Dernschwam
könyvtáráért, melyet az osztrák udvarnak adott el.
Talán még egyszer előkerül Dernschwam titkos jelentése (hacsak nem
szóbeli beszámoló volt), de hiányában is állítom, hogy Dernschwam sem a
Fuggereknek nem gyűjtött piacra vonatkozó információkat, sem magánki
rándulóként nem utazott az oszmán birodalomba, hanem magyar ügyekben
munkálkodott.
A nyilvánosságnak szánt útleírása a titkos megbízatástól függetlenül is
fontos kultúrtörténeti anyag. Az ellenséghez utazás toposzán kívül számos,
olyan személyes megfigyelést tartalmaz, amely hiányzik a kortárs irodalom
ból. A sok közül csak egyet szeretnék itt megemlíteni: Dernschwam felfi
gyel arra a szokásra, hogy a török család nem étkezik együtt. A férfiak ut
cai árustól vásárolnak, a nőket nem látni. Rátapint arra, hogy a család sze
repének csökkentése fontos stratégiai előny a török hadvezetés számára,
mert így hosszú időre is el tudják választani a családtagokat egymástól. A
huszadik század pszichológusai hasonló véleményre jutottak, a totalitáriánus
államok katonai erejének analízisekor.
Noha én sem tudok kézzelfogható bizonyítékkal szolgálni Dernschwam
valódi úticéljáról, azt hiszem, hogy közel négyszáz évvel halála után sike
rült egy lépéssel közelebb kerülnöm naplójának titkaihoz és felhívni a fi
gyelmet az eddigi feltételezéseknél is szorosabb magyar kapcsolataira.
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BODÓ IBOLYA (Budapest)

Magyar nyelvű színjátszás az Egyesült Államokban
(1870-1970)

Az elmúlt évtizedek politikájának következményeként a magyar emig
rációs irodalom és művészet számunkra sokáig ismeretlen, olykor „tiltott"
terület volt. Az 1960-as évektől kezdve lassan olvadni kezdett a jég: szemé
lyes kapcsolatokból élénk eszmecserék születtek, felmérve a teendőket és a
lehetőségeket. Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Váci Mihály hívták fel a figyel
met arra, hogy a szórványmagyarság megmaradása, a magyar nyelv védel
me mindannyiunk ügye: anyaországiaké és a diaszpórában élőké egyaránt.
Illyés Gyula írja a Burg-Kastl-i magyar gimnázium diákjainak szóló
üzenetében: „Minden harmadik magyar az ország határain kívül él. Ilyen
diaszpórája egyetlen anyanyelvnek sincs. Ez azt jelenti, hogy a magyarság
sorsáért egyharmadrészben már a kintiek felelnek. Minden diaszpóra-cso
port egy-egy tükör. Ők mutatják nekünk, kik vagyunk a világban. Ők sugá
rozhatják szét a világba, ami nálunk érték és fény."1
Az utóbbi években megnövekedett az érdeklődés az emigráció, s ezen
belül „Magyar Amerika" közösségének, életének, kultúrájának még fellel
hető dokumentumai iránt. A Magyar Színházi Intézet megbízott bennünket
a „Magyar nyelvű színjátszás az Egyesült Államokban" című téma kutatá
sával. Célunk, hogy bibliográfiai feldolgozásban képet adjunk azokról a tö
rekvésekről, amelyek elvezettek az egyleti műkedvelő színjátszástól a hiva
tásos színtársulatok, színházak létrehozásáig.
Témánkat időben és térben is limitálni kellett: az áttekintett időszak —
száz év (1870—1970) — amerikai magyar színháztörténete a nagyobb ma
gyar népességű városokban (New York, Cleveland, Chicago, Detroit, Pitts
burgh, Bridgeport stb.). A rendelkezésre álló forrásanyag rendkívüli hiá
nyosságai miatt sem törekedhettünk teljességre. Szándékunk csupán az,
hogy megemlékezzünk azokról a magyarokról, akik idegen nyelvi környe
zetben, sokszor heroikus küzdelmet folytatva a körülményekkel, visszavará
zsolták egy-egy estére az elhagyott szülőhazát, s otthoni hangulatot terem
tettek magyar szóval, dallal és tánccal, dacolva a nagy „Melting pot"-hatás
sal.
Ebben a nagy olvasztótégelyben demográfiai adatok szerint a népesség
több mint 30%-a idegen anyanyelvű, vagyis a legkülönbözőbb nemzetisé
gek, nyelvek első generációs képviselője, a legkülönbözőbb gazdasági, po
litikai, vallási és kulturális háttérrel.2 Amerika mindenkinek menhelyet és
kenyeret adott, s „kulturális pluralizmusa" is előnyére vált.
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A migrációs hullámok különböző időszakokban és mértékben érték el
Amerika partjait. Magyarországról az első bevándorlási hullám az
1848—49-es szabadságharc leverése után indult meg, s a csúcspontot 1907ben érte el, amikor közel 200 000 magyar „tántorgott ki Amerikába".3 A
Kohányi Tihamér szerkesztette Szabadság — Liberty című lap 1900. évi ka
rácsonyi számában cikk jelent meg a kivándorlásról, ebből idézünk: „Ma
gyarország tegyen meg mindent, hogy a népnek ne kelljen kivándorolni, de
egyúttal ne feledkezzék meg a magyar haza már itt lévő fiairól, akik nem
feledkeztek meg hazájukról". Majd így folytatja: „. . .az Amerikában élő
magyarságot a nemzetükhöz való hűségben és nemzetiségünkhöz való ra
gaszkodásban meg kell tartani . . . ez nagy feladat, amelynek megoldásában
minden rendelkezésre álló erő, tudás és jóakaró közreműködés föltétlenül
szükséges. . ."4
A hazájából, megszokott körülményeiből kiszakadt kivándorló gyökér
telenül hányódott, kiszolgáltatva a nyerészkedő munkaközvetítőknek. Ezért
a letelepedő magyarok beilleszkedési problémáinak segítése végett alakultak
meg az első egyletek, amelyek kezdetben Betegsegélyző Egyletekként mű
ködtek, majd idővel a mindjobban jelentkező nyelvi, kulturális igények ki
elégítését is szorgalmazták.
1851-ben alakították meg New Yorkban élő emigránsok a Magyar
Egyletet, amely 1859-től New York-i Magyar Egylet és Műkedvelő Társas
körként működött. 1901-ben, fennállásuk 50. évfordulóján az „Ötven esz
tendő" című röplapjukon büszkén összegzik eddigi tevékenységüket: „Az
Egylet . . . a magyar nemzeti érzés, magyar szokások és hagyományok
fenntartója lőn; mely megalapította a magyar nemzeti ünnepek megülését
Amerikában; mely meghonosította a magyar műkedvelést ez idegen föl
dön. . ."5
Az egyletek száma, különösen az 1880-as években gomba módra sza
porodott. Az egyletek és egyházak helyi közösségeiből dalárdák, tánccso
portok, műkedvelő gárdák alakultak; az amerikai magyar színház eszméje is
az egyleti közösségekben vetődött fel.6
Már rendszeresen tartanak műkedvelő színielőadásokat — anyagi meg
fontolásból — mulatságokkal, bálokkal egybekötve. A beléptidíjakból gya
rapítják az egylet pénztárát, s fedezik a következő bemutató díszlet- és jel
mezköltségeit.
A korabeli amerikai magyar sajtó (Magyar Száműzöttek Lapja;
Magyar Amerika; Amerikai Nemzetőr; Szabadság; Amerikai Magyar
Népszava stb.) hangzatos hirdetések formájában hívja fel a figyelmet ezekre
a rendezvényekre. Az előadásokról egyre gyakrabban jelennek meg
méltatások (kritikáknak még nem nevezhetők), amelyek általában a
legnagyobb elismerés hangján említik meg a közreműködőket és a „nagy
erkölcsi és anyagi sikert".
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Kikből tevődött össze egy-egy műkedvelő színjátszócsoport a század
forduló táján? Egykori zsellérek, napszámosok, munkások, akik nappal
gyárakban, műhelyekben igen fárasztó munkát végeztek, esténként színda
rabokat próbáltak kevés tudással, de óriási lelkesedéssel.7
A színdarabok kiválasztásában, az előadások minőségében meghatáro
zó szerepet töltöttek be azok a lelkészek, újságírók, szervezett munkások,
akik jó szervezői és rendezői készséggel tevékenykedtek a siker érdekében,
ízlésviláguk, értékorientációjuk általában azt a Magyarországot tükrözte,
amelyet a szívükben, gondolkodásukban magukkal vittek. Itt is érvényes az,
amit Várdy Huszár Ágnes az amerikai magyar irodalom kezdeteiről állapít
meg: „Értéke és fontossága elsősorban nem esztétikai, vagy irodalmi, ha
nem kortörténeti mivoltában rejlik."8
Az első műkedvelő előadást a Magyar Egylet rendezte 1869 őszén a
New York-i Dramatic Hallban. A bemutatott mű Szigligeti Ede: Szökött ka
tona című népszínműve,9 s ezzel a darabbal indult el a népszínmű diadalútjára „Magyar Amerikában". Felvetődik a kérdés, milyen okok játszottak
közre abban, hogy az amerikai magyar színházi műsorokban mind a műked
velőknél, mind a hivatásos színészeknél ez a műfaj tartotta meg domináns
szerepét. A pesti Népszínház 1875-ös megalakulása után sorra hozta színre
azokat a népszínműveket, amelyek nagy közönségsikert arattak. A század
vég kivándorlói között voltak, akiknek személyes élményt jelentettek ezek
az előadások. Gyulai Pál meghatározása szerint a népszínmű sem vígjáték,
sem tragédia, hanem mindezek keveréke népdallal vagy népies műdallal.
Gyakoriak az érzelmes motívumok, s hatásos a pompás népviseletek felvo
nultatása is. Magyar falusi környezetben a nép köréből vett szereplőket lá
tunk, akiknek ábrázolása nem nélkülözi a romantikus színezetet, táplálja a
nemzeti érzést.10 A népszínmű fent említett jellemzői érthetővé teszik szá
munkra, hogy a rendezők miért választották ezt a műfajt, ha biztos sikert
akartak elérni a honvággyal küszködő magyarok körében. Jelképesnek is
mondható, hogy Szigligeti Ede, a „népszínmű atyja", az első színpadi szer
ző, aki meghódítja az amerikai magyar színpadokat, s színházat igénylő kö
zönséget nevel az egyszerű, sokszor iskolázatlan kivándorlókból.
Az 1870-es években újabb sikeres szerzők és műveik mutatkoznak be
New Yorkban. Szigeti József (A vén bakancsos és fia, a huszár), Tóth Ede
(A falu rossza), Csepreghy Ferenc (Piros bugyelláris), Almási Tihamér
(Tót leány), Abonyi Lajos (A betyár kendője) darabjaikkal uralják az
amerikai magyar színpadokat, de már találkozunk Csiky Gergely nevével
is.
Az első amerikai magyar témájú színművet Kohányi Tihamér írta
Greenhornok címmel, s a szerző rendezésében mutatták be 1891-ben Cleve
landben. Itt alakul meg a Petőfi Sándor Szocialista Munkásegylet, amelynek
színjátszói viszik színre Abet Ádám, szocialista autodidakta író Csodatükör
című darabját. Velük azok az amerikai magyar színműírók jelennek meg,
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akik fontosnak tartják a mindennapi kivándorlósors problematikáját is ábrá
zolni. Itt említjük meg Kalassay Sándor református lelkész nevét is, akinek
Az igazi győzelem és A sztrájk című színművei az egylet-műkedvelők ked
velt darabjai.
A századforduló után bővül a műkedvelők repertoárja: megjelennek az
operettek (Lehár) és az igényesebb vígjátékok (Kisfaludy Károly, Gárdonyi
Géza művei). Hoffmann Géza az egyleti műkedvelők repertoárját vizsgálva
megállapítja, hogy a nagyvárosok szocialista színjátszói (pl. „Előre" Mű
kedvelőkör) már olyan modern, társadalomkritikát tartalmazó művekkel is
próbálkoznak, mint Gorkij Éjjeli menedékhely című drámája. A három elő
adást sikerként könyveli el.11
Az egyletek gazdagodtak, előadásaikat már nem bérelt termekben kel
lett megtartaniuk, hanem saját „Magyar Ház" vagy „Munkásotthon" állt
rendelkezésükre. New York, Cleveland, Chicago, Bridgeport magyar egy
letei jártak elöl a házépítésben.
1905-től számíthatjuk a hivatásos színjátszás megjelenését „Magyar
Amerikában", ekkor találkozunk először a New York-i Magyar Színtársulat
nevével. Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékával debütálnak a Palm
Gardenben. A színlap megörökíti a közreműködők nevét. Rendező: Rédey
István, karnagy: Feleky Károly. A népes szereplőgárdában olyan nevek
tűnnek fel, mint Thury Ilona, Heltai Árpád, Horváth Lajos, akik az
amerikai magyar színházi élet meghatározó színészegyéniségei lettek. Dutka
Ákos A nagy kaland című munkájában így emlékezik meg a társulatról és
az előadásról: „Rédey néhány kivándorló színésztársával szervezte meg ezt
az amerikai vándorszínésztársulatot. Nagyobb részük műkedvelő magyar
volt. . . Kacsóh Gráci dalai. . . lázba hozták az egész New York-i, sőt az
egész amerikai magyarságot."12 Ez a lelkesedés hozott létre 1906-ban egy
színügyi bizottságot azzal a céllal, hogy egy állandó magyar színház meg
alakításán munkálkodjanak.13 Céljukat nem tudták megvalósítani, működé
sük mindössze egy évig tartott, de ez az egy év rendszeres és igen változa
tos bemutatókat hozott. A század első évtizedében gyakoriak a Molnár Ferenc-bemutatók: Az ördög, A doktor úr, vagy később a Játék a kastélyban
című darabok az amerikai színészeknek is kedvelt szerepeket adtak.
Bár a nagy amerikai magyar lapok továbbra is rendszeresen tudósíta
nak színielőadásokról — itt-ott már igazi kritikákkal is találkozunk —, még
is igény lenne egy önálló színházi újság megindítására is. Úgy tűnik, a
többszöri nekifutás sem jár igazán eredménnyel. 1907-ben Mandl Ernő kí
sérletezik a Színházi Lap szerkesztésével, majd Rudnyánszky Gyula és
Szander Károly is kiad egy Színházi Újságot ugyanebben az évben. (Továb
bi számairól nem tudunk.) 1912-ben bukkan fel újból a lap, ám ekkor is
csak néhány száma jelenik meg. Az 1921—22-es években már hatásosabban
lép színre ismét a Színházi Újság, amelynek ekkor Neuwald Jenő a szer
kesztője. Parázs vita támad a lapban arról, hogy a műkedvelő színjátszásról
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való tudósítás belefér-e egy színházi újság profiljába. A kenyérféltés
jeleként értékelhetjük a hivatásos színészek élénk tiltakozását.
Az I. világháború eseményei, a világpolitikai földcsuszamlások hír
anyagai kiszorítják a lapokból a színházi híreket, de ha az egyletek rovatá
ban tallózunk, megtaláljuk a szorgalmas műkedvelő-egyesületek tevékenykedésének jeleit. A különböző templomok és egyházak önképzőköreinek
gyakran maguk a lelkészek írják a darabokat, s rendezik a színielőadásokat.
Repertoárjuk a pásztorjátékoktól a népszínműig terjed.
Az állandó színtársulatok létrehozására tett korai kísérletek nem jártak
tartós eredménnyel, így Rédey István, Horváth Lajos, Salgó Béla New
York-i próbálkozásai sem. Heltai Árpád az első színigazgató, akiről úgy
emlékezik meg a sajtó, mint az amerikai magyar színészet megalapítójáról,
apostoláról.14 Heltai szervezte meg az első főhivatású amerikai magyar
színtársulatot 1906-ban. Kitűnő szervező és rendező, akinél kizárólag a te
hetség volt értékmérő színészeinek kiválasztásánál. Fáradhatatlanul járta az
egyleteket, amelyeknek tagjaiból színházi törzsközönséget nevelt, előadásai
telt házakat vonzottak. Az óhazából is maga hozott színészeket.Társulatában
léptek fel Thury Ilona, Keleti Juliska, Gyenge Anna, Kassay Rózsi, Pataky
Béla és Hegedűs Lajos, az amerikai magyar színészet kiválóságai. Amikor
már a New York-i Webster Hall színháztermét is zsúfolásig megtöltik a
Heltai-Színtársulat nézői, Heltai álma, az állandó magyar színházépület lét
rehozása is megvalósíthatónak látszik. Ekkor azonban közbeszól a halál.
Baleset következtében fiatalon távozik az élők sorából Heltai Árpád, aki va
lóban pótolhatatlan vesztesége volt az amerikai magyar színházi világnak.
Az 1919-es Tanácsköztársaság bukása után új társadalmi réteg jelent
meg a kivándorlók között: a többségben politikai okokból menekült szocia
lista vagy kommunista értelmiségiek, szervezett munkások csoportja,15 új
hazájukban is az eszme elkötelezettjei maradtak. Sajtójuk, munkásegyleteik
ezt a tudatosan vállalt harcot mutatják.16 Ezzel az áramlattal sodródtak ki
Várkonyi Mihály, Lugosi Béla, Beregi Oszkár, Fedák Sári. Amerikai fellé
pésük üzleti szempontból is sikeresnek bizonyult, ezért a későbbiekben a
vendégjátékokat rendszeresítették. Kosáry Emmy, Király Ernő, Rózsahegyi
Kálmán, Rátkai Márton és más vendégművészek felpezsdítették az amerikai
magyar színházi életet. Rátkai Márton a Színházi Újság hasábjain teszi köz
zé az állandó New York-i Magyar Színházra vonatkozó programterveze
tét.17 Változatos műfajú műsort ígér, amelybe belefér az opera és az ope
rett, a társadalmi dráma és a vígjáték vagy bohózat. Ám a „több órás kaca
gást" ígérő műfajok egyeduralmát a későbbiekben sem sikerült megtörni.
A két világháború közötti években egyre több színtársulat alakul. Hel
tai nyomdakain jár a New Brunswick-i Zilahy Sándor, aki saját társulatán
kívül összefogja, irányítja a műkedvelők munkáját is. Palásthy Sándor a
Clevelandi Magyar Színházat vezeti, s a konkurrenciát itt Szende Béla Szín
társulata jelenti. Tóth István a New York-i Magyar Színpadot, Ligeti Lajos
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a „Vígszínház"-Társulatot alakítja meg. Thury Ilona saját társulatával járja
a vidéket Déryné modern utódaként. New Yorkban Magyar Kamaraszínház
is működik Papp István vezetésével. László Miklós, illetve Békássy István a
Fészek Színház igazgatói. Az 1930-as látványos és botrányos megszűnéséig
kiemelkedő szerepe volt a Chicagói Népszínháznak, melyet Endrey Jenő
irányított. A színház bezárása után Endrey felesége, Pádly Margit színtársu
lata New Yorkba tette át székhelyét, s rövid idő múltán mint Intim színház
működött tovább. Itt az igazgatók és a művészeti vezetők gyakran váltották
egymást. Legeredményesebben Király Ernő vezetésével dolgoztak, amikor
a választott darabok és előadásaik egyaránt művészi igényességet tükröztek.
Sárossy Szüle Mihály New York-i Operett Színház néven alakított tár
sulatot.
Ekkor már, úgy tűnik, ezen a téren is túlkínálat alakult ki, amelynek
hamarosan megmutatkoztak az árnyoldalai is: megindult a sokszor tisztes
ségtelen harc a közönségért, amely egyre inkább kiábrándult a színházak
ból. Részben az 1929—33-as nagy gazdasági világválság hatása is hozzájá
rult, hogy az előadások ráfizetésesek lettek. A színtársulatok egyre nyo
masztóbb anyagi problémákkal küszködve gyakran alkalmaztak műkedvelő
ket, akiknek alacsonyabb gázsit lehetett fizetni. A korabeli sajtó (Az Em
ber, Amerikai Magyar Népszava)18 elszomorító képet ad ez idő tájt az ame
rikai magyar színházi élet berkeiből. Napirenden vannak a gázsikifizetési
botrányok, konfliktusok.
Az áldatlan állapotokat helyrehozandó alakították meg a Magyar Szín
házi Uniót, a hivatásos színészek érdekvédelmi szövetségét, amely végül is
nem tudott megfelelni az elvárásoknak.
Ugyanakkor ezek az évek olyan bemutatókat hoztak, mint Madách
Imre Az ember tragédiája (1920-as évek — New York, Cleveland, Chica
go),19 Móricz Zsigmond Sári bíró; Búzakalász (1934, illetve 1936 — New
York), Móra Ferenc Ének a búzamezőkről (1938 — New York), Karinthy
Frigyes-emlékünnepély (1939 — New York), Molnár Ferenc Liliom (1921
— New York); A testőr (1934 — New York), Csehov: Évforduló (1934 —
New York), Irwin Shaw: Temessétek el a holtakat (1936, 1937, 1940 —
New York).
A II. világháború idején megszűntek az országos turnék, de egy-egy
előadással hírt adott magáról a Fészek Színház és a Magyar Színház, ahol
bemutatták Herczeg Ferenc, Lengyel Menyhért és Hunyady Sándor darab
jait.
1947-ben ismét Amerikát választja Sárossy Szüle Mihály, de ezúttal
Jávor Pál társaságában. Országos turnét terveznek Bodán Margittal együtt
New York-i Operettszínház néven.
1948. március 14-én méltó módon ünneplik meg 1848 centenáriumát:
színre viszik Katona József Bánk bánját Sárossy Szüle rendezésében és fő
szereplésével. Harminc város amerikai magyarja ismerhette meg, vagy lát-
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hattá újra klasszikus drámánkat. A kritikák a legnagyobb elismerés hangján
emlékeznek meg az előadásról.
Ezután a színlapok Jávor—Sárossy, majd Sárossy—Heltay Miklós Ma
gyar Színházáról adnak hírt, de 1955—56-ban már Miamiban szervezi a
Floridai Magyar Színházat a vállalkozó szellemű és sokoldalú Sárossy.20
1957-ben immár az 56-os menekült színészekből alakult meg a New
York-i Magyar Operett Színház, ezúttal Petri László vezetésével. Dékány
László, Bogáthy Mihály, Petri Marika neve fémjelzi az előadásokat. Sikeres
magyar esteket rendeznek, ahol olyan művészek lépnek fel, mint Kemény
Gizi, Szörényi Éva, Szeleczky Zita, Szabó Sándor.
A 60-as évek fellendülést és szakmai fejlődést hoztak az amerikai ma
gyar színházi életbe, de egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés: meddig lesz
igény rá? A magyar előadások törzsközönsége, a kora miatt is napról napra
fogyóban van, s a második, harmadik generáció már csak elvétve érti a ma
gyar nyelvet.
Bízunk benne, hogy a pesszimista prognózisok nem válnak be, hiszen
korunk nemzetiségei mindenütt szenvedélyesen keresik gyökereiket. A leg
újabb hírek arról szólnak, hogy amerikai egyetemek magyar tanszékein ma
gyarul tanulnak harmadik generációs fiatalok, s velük tanulnak olyan ameri
kaiak is, akiknek felmenői között sem volt magyar.
Pólya László, amerikai magyar költő írja Magyar birtok című versé
ben:
Hazát igen, de szívet nem cseréltünk,
A magyar érzés itt is a vezérünk,
S míg él az élet, míg lobog a lélek,
Es az igazság tettel is beszélhet,
A hit, reménység bennünk lángra gyúl,
Hisz új hazánk is ért már magyarul.
Reméljük, hogy az amerikai magyar színházra a jövőben is, még na
gyon sokáig igény lesz.
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BORBÁNDI GYULA (München)
Idegenkedéstől a szóértésig

A második világháború előtti és utáni emigránsok viszonya
Magyarország újkori történelme négy jelentős emigrációt tart számon:
a Rákóczi Ferenc, majd a Kossuth Lajos nevével illetett, a két világháború
közötti, végül az 1945 utáni emigrációt.
Az első kettő sikertelennek bizonyult, mivel sem az egyik, sem a má
sik tagjai nem érhették meg emigrációs céljaik győzelmét és vagy a szám
űzetésben haltak meg, vagy egy olyan országba tértek vissza, amely koránt
sem elégíthette ki a magyarok szabadságáról és függetlenségéről szőtt ál
maikat. A két világháború közötti emigrációt a második világégés kimenete
le, az 1945 utánit pedig a Magyarországon 1989—90-ben végbement békés
rendszerváltozás ajándékozta meg a sikerrel. A Rákóczi- és a Kossuthemigrációval ellentétben az 1918—19-es és az 1945 utáni emigráció abban a
biztos tudatban tekinthette küzdelmét és munkáját befejezettnek, hogy —
esetleg közvetlen vagy közvetett közreműködésével — megszületett a vá
gyainak és céljainak megfelelő, vagy azt megközelítő új Magyarország.
Az 1918-as polgári forradalom és az 1919-es proletárdiktatúra mene
kültjeinek — liberálisok, polgári radikálisok, szociáldemokraták és kommu
nisták — magatartását és politikai tevékenységét a Horthy nevével jelzett
társadalmi és kormányzati rendszerrel való szembenállás motiválta. Minden
erejével arra törekedett, hogy ennek a rendszernek káros és ártalmas voltá
ról a világot meggyőzze, a vele szemben jelentkező hangulatot kihasználva
a rendszer megbuktatására nemzetközi erőket mozgósítson. Ezt békeidőben
nem sikerült elérnie. Egy véres háborúnak kellett kitörnie ahhoz, hogy Ma
gyarországon az emigrációnak kedvező új társadalmi rend jöjjön létre.
Ez az új rend egyfelől Nyugaton való maradásra ösztönözte az 1945 ta
vaszán a háborús események következtében az országhatáron túlra került
magyarok hatalmas tömegét, másfelől a nyugati hatalmak által magukra ha
gyott demokrata erők visszaszorulásával, a demokratikus fejlődés megaka
dásával és a kommunista diktatúra berendezkedésével újabb és újabb tízez
rekkel növelte az emigráns magyarságot. Az 1956-os levert forradalom,
majd a Kádár János nevéhez fűződő korszak hozzávetőlegesen egy millióra
duzzasztotta a nyugati diaszpórában élő magyarok számát. Soha ilyen nagy
tömegű magyar nem élt a Kárpát-medencén kívül.
Volt egy időszak, az 1945 utáni egy-két évtized, amikor egymás mel
lett működött két emigrációs réteg, az 1945 előtti és utáni.
A régi emigráció tagjai olyan politikai irányzatoknak voltak hívei,
amelyeket az új emigráció tagjai az ország megrontóinak tartottak és olyan
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politikai események részeseinek, amelyeket a magyar történelem sötét feje
zetei közé soroltak.
1945 tavaszán a Horthy-rendszerrel szorosan összefonódott rétegek —
katonák, rendőrök, csendőrök, köztisztviselők, tanítók, állami vállalatok
dolgozói, nagy- és középbirtokosok — kerültek Nyugatra és szóródtak szét
az elkövetkező években európai és tengerentúli országokban. A közvéle
ményt formáló politikusok, szellemi emberek, újságírók többsége annak a
társadalmi szemléletnek volt híve, amelyet erős nacionalizmus, irredentiz
mus, álkeresztény frazeológia, bizonyos fokú antiszemitizmus és a széles
körű demokráciától való idegenkedés, politikai magatartásában pedig a né
met nemzetiszocializmus iránt, annak háborús sikerei által keltett rokon
szenv jellemzett. Fokozott mértékben érvényesültek ezek a tulajdonságok
azoknak a körében, akik a nemzetiszocializmus meggyőződéses hívei, Szálasi követői és kormányzatának munkatársai voltak. A Nyugatra került ma
gyarok túlnyomó többsége azonban egyszerűen hivatási, foglalkozási kény
szereknek engedve, a hivatalos propagandától megtévesztve és az előnyo
muló szovjet haderőtől, valamint a Magyarországra köszöntő kommuniz
mustól való indokolt félelemből hagyta el az országot. Igazságtalan és mél
tánytalan volt az 1945-ben elmenekült magyarokat fasisztáknak bélyegezni,
még ha voltak is közöttük, akikre illett e jelző. A negyvenötös menekültek
későbbi magatartása és példás emberi viselkedése élő cáfolata volt annak a
napi politikai célzatú beállításnak, hogy a nyugatosok a hitlerizmus meg
szállottjai voltak.
Azoknak látták viszont a régi emigránsok, liberálisoktól egészen a
kommunistákig, akik nem tudták elképzelni, hogy az általuk felszabadítás
nak tartott és nyugati jóváhagyással bekövetkezett szovjet megszállás elől
mások is menekülnek, nemcsak Hitler és Szálasi követői. A 18—19-es ma
gyar emigránsok körében rendkívül erős volt annak illúziója, hogy a Szov
jetunió a háború hatása alatt megváltozott, a kommunizmus, rászorulván az
egész társadalom támogatására, megenyhült és elviselhetővé vált, Sztálin
pedig a valóságban is olyan békés és joviális, mint amilyennek a képek mu
tatják. Ezen nem szabad csodálkozni, hiszen főleg az Egyesült Államokban,
de nyugat-európai országokban is virágzott a szovjetbarátság és általános
volt a reménykedés, hogy a Nyugattal való szövetség az elvek és módszerek
átgondolására kényszerítik a szovjet vezetőket. De befolyásolhatta a régi
emigránsokat az a remény is, hogy — a hazai magyaroknál jobban ismervén
a teheráni, moszkvai, jaltai, potsdami konferencia történetét — a nemzetkö
zi megállapodások alapján Magyarország nem lesz teljesen kiszolgáltatva a
Szovjetuniónak, hanem jövendő sorsának alakulásába a nyugati hatalmak is
beleszólhatnak, tehát az következik be, amire Jaltában ígéret történt: a poli
tikai önrendelkezés és a maga választotta berendezkedés. E feltevésből kiin
dulva talán érthető, hogy a régi emigránsok bizalmatlanul fogadták az úja-
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kat és csak azt a formai tényezőt vették figyelembe, hogy a negyvenötös
magyar menekültek visszavonuló hitleristákkal kerültek Nyugatra.
Bizalmatlanságukat fokozta Horthy Miklós megítélésének a módja is.
A menekült magyarok túlnyomó többsége Horthy hívének volt tekinthető,
még ha katonaként felesküdtek is Szálasira és a horthysta államapparátus
tagjaiként a nyilas kormányzatot kiszolgálták. A Szálasira tett katonai eskü
az esetek túlnyomó többségében merőben formalitás volt, hiszen az alakula
tok zárt sorokban mormolták az előírt szöveget, ami nélkül fizetést és zsol
dot nem kaptak. Az eskütétel nem egyéni, hanem kollektív volt, és ennek
jelentőségét kár lenne túlbecsülni. Az állami hivatalnokok, alkalmazottak
helyén maradt részét sem a nyilas hatalomátvétel helyeslése, hanem minden
bizonnyal az egzisztencia féltése befolyásolta. A végsőkig harcoló és Szálasival kitartó katonák, valamint a közigazgatás tisztviselői inkább a kor
mányzó, mint a nyilasvezér hívei voltak. Ha Horthyt kritikus szemmel néz
ték is, érveik korántsem egyeztek a kommunista, szocialista vagy radikális
fenntartásokkal. Ez utóbbiak éppen emiatt sem érthették meg a negyvenötös
menekülteket. A régi emigránsok Horthy-ellenessége olyan erős volt, mint
későbben többek Rákosi-ellenessége. Mindenkit azon mértek le, hogy mi
ként viszonyul Horthyhoz, vagy rendszeréhez. A kormányzót talán még
Szálasinál is jobban gyűlölték, ami azzal magyarázható, hogy száműzeté
süknek, hontalanságuknak, nyomorúságuknak Horthy volt az oka, ponto
sabban mindaz, amit e név jelképezett.
E tekintetben jellemző volt Szabó Zoltán története Károlyi Mihállyal.
Szabó Zoltán a MADISZ elnökeként 1945 augusztusában vezetője volt an
nak a magyar delegációnak, amely részt vett a Demokratikus Ifjúsági Világ
szövetség londoni alakuló értekezletén. A kormány megbízásából felkereste
Károlyi Mihályt — jövendő apósát —, hogy közölje vele, a politikai pártok
hívják és az egész ország várja haza. Miután Károlyi végighallgatta Szabó
Zoltán mondókáját, azt kérte, mutasson neki magyar pénzt. A vendég a zse
bébe nyúlt és átadott egy ötpengőst. Kinek a képe van ezen a pénzdarabon?
— kérdezte Károlyi. — Horthy Miklósé — hangzott a válasz. Károlyi inge
rült hangon fejezte be a beszélgetést: Mit gondol, hogyan mehetek én vissza
egy olyan országba, amelynek pénzén ennek az embernek a képe látható?
1946 májusában mégis hazatért. Igaz, akkor már nem voltak ezüst ötpengősök. Valóban, egy 18-as, 19-es emigráns lehetetlennek tartotta, hogy mind
addig visszatérjen Magyarországra, amíg bármi is Horthyra vagy rendsze
rére emlékeztethette. A kommunisták, persze, nem lehettek ilyen kényesek.
Őket a szovjet párt küldte újabb frontmunkára, az irányítás átvételére. Nyu
gaton voltak olyan régi emigránsok is, akiket a Horthy-rendszerrel való
szembenállás a magyarságtól is elidegenített és az emigráns betegség elleni
gyógymódnak tartották a magyarsággal szembeni távolságtartást, problémái
iránti érdektelenséget és közönyt.
Egyidőben és párhuzamosan a negyvenötös menekültek nyugati letele-
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pedésével és szervezeteik kiépülésével, megindult a régiek hazatérése és
szervezeteik felbomlása. Amilyen ütemben az újak szerepük és feladatuk
megfogalmazásán fáradoztak, olyan ütemben fejezték be emigráns tevékeny
ségüket a régiek.
Közülük elsősorban a kommunisták és a szociáldemokraták tértek ha
za. Nem mindnyájan, de a túlnyomó többségük. A politizálok, főleg a fiata
labbak, abban a reményben, hogy az új Magyarországon szerep és feladat
vár rájuk. Reményeik csak részben teljesültek. Ismét bebizonyult, hogy
mily csalókák az emigráns álmok. A hazának voltaképpen alig van szüksége
rájuk, hiszen minden rendszerváltozás, mivelhogy idegenben élnek, az ő
közvetlen részvételük nélkül történik. A szerepek és feladatok elosztásánál
meg azokat illeti meg az elsőség, akik belülről kezdeményezték, vagy vitték
végbe a hatalomváltást. Az emigránsok legtöbbje meg amúgy is tartózkodó,
nem ajánlkozik, hanem várja, hogy hívják. így volt ez 1945—46-ban is,
jóllehet az állami élet kereteit nagyrészt a megszálló hatalom állapította meg
és töltette be az állásokat a neki megbízható emberekkel. De ezekből a ha
zaiak körében is volt elegendő, meg a politikai viszonyokra is tekintettel
kellett lenni, úgyhogy a hazatért emigránsoknak nem jutott annyi, amennyit
vártak. Tudjuk az emlékezésekből, hogy mennyi ambíció és munkakészség
maradt kielégítetlenül. Károlyi Mihályból sem lett köztársasági elnök, és
másoknak sem jutott osztályrészül olyan pozíció, amelyben méltán remény
kedtek. Ez is megerősítette a kinnmaradókat, hogy nem érdemes hazai hiva
talokért, feladatokért, elismerésekért tülekedni. Biztosabb és tartósabb az az
egzisztencia és cselekvési terület, amelyet mindenki magamagának küzdött
ki megbízható munkával, szorgalommal és kitartással. A régi emigráció li
berális és polgári radikális tagjai nem siettek a hazatéréssel. Talán azért,
mert főleg a tudományos világban és a sajtóban helyezkedve el, biztos meg
élhetéssel és karrierlehetőségekkel rendelkeztek, részben meg azért, mert
helyesen mérték fel, hogy a polarizálódó magyar belpolitikában a színkép
közepén elhelyezkedőknek kellő érvényesülési esélyeik aligha lehetnek. Ta
lán szerepet játszhatott az is, hogy közülük a legvilágosabb fejű és legfelké
szültebb férfiú, Jászi Oszkár kezdettől fogva bizalmatlan volt a szovjet poli
tikával szemben és 1947-es magyarországi látogatásának keserű tapasztala
tai meggyőzték nemcsak őt, de sok barátját és hívét is arról, hogy kommunis
ta parancsuralom van kialakulóban, amellyel nem tanácsos együttműködni.
A 18—19-es emigráns szervezetek a tagság megfogyatkozása és a ten
nivalók hiánya miatt többségükben megszűntek, főleg azok a svájci, fran
ciaországi, angliai, amerikai szervezetek, amelyek a háború éveiben rendkí
vül aktívak voltak és egy demokratikus Magyarország képviseletét igyekez
tek ellátni. Ezek szerep és feladat nélkül maradtak. A magyar képviseletről
ezután már a budapesti kormány gondoskodott.
Az új emigránsokat elsősorban az foglalkoztatta, hogy a menekülttábo
rokból kikerüljenek, valahol tartósan letelepedjenek, kivándorlókként tenge-
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rentúli országokban kezdjenek új életet és megélhetést biztosító egziszten
ciát teremtsenek. A nyugtalanabbak azonban már a táborokban is szervez
kedni kezdtek, és nemcsak az emigráns lét megpróbáltatásainak könnyebb
elviselése, hanem politikai célok érdekében is. Egymás után alakultak egye
sületek, egyházi és kulturális intézmények, ifjúsági szervezetek és a legkü
lönbözőbb foglalkozásokat tömörítő társaságok, amelyek nyomban lapalapí
tásba is fogtak, hiszen a szétszórtságban ez volt a kommunikáció legközvet
lenebb módja.
Öreg és új emigránsok a kezdeti időben még egymástól eléggé elkülö
nülten és egymásról tudomást is alig véve éltek. Az előbbiek az újakat fa
sisztáknak, az utóbbiak a régieket kommunistáknak tartották.
Amikor azonban kialakult a negyvenötösök politikai, kulturális és hi
vatási intézményrendszere, megjelentek sokszorosított, vagy helyenként
már nyomtatott lapjaik, a távolabbi országokban is feltűntek az addig
Ausztriában és Németországban élt menekültek, az egymásról való tudomá
sulvétel elkerülhetetlenné vált. Szaporodtak az olyan írásos dokumentumok,
amelyek már nyíltan hangot adtak a szocialisták, polgári radikálisok, liberá
lisok, mindenféle tizennyolcas és tizenkilences emigránsok elleni érzelmek
nek, és megindult ez utóbbiak gyér sajtójában a nyilasok, fasiszták, horthysták elmarasztalása, vétkeik kiteregetése és megbélyegzése.
A legélesebben ismét a szélsőségek fogalmaztak. Az egyik oldalon a
szélsőjobboldali sajtó, amelynek mindenki kommunista volt, aki szemben
állt a két háború közti rendszerrel, vagy akárcsak bírálattal illette a keresz
tény-nemzeti Magyarország szokásait, stílusát, frazeológiáját, korszerűtlen
intézményeit vagy meghatározó személyiségeit. A másik oldalon olyan la
pok, mint Göndör Ferenc Az Ember-e, amely mindenkit lefasisztázott, aki
nek bármilyen szerepe volt Horthy-Magyarországon. Főleg az ellen szólalt
fel, hogy ezeket beengedjék az Egyesült Államok területére. Néhány kam
pány sikerrel járt, és többeket már Amerika földjéről küldtek vissza európai
országokba. A régiek és újak e kiélezett és olykor kölcsönösen lealacsonyí
tó ellentéte a vitastílus végzetes eldurvulásához vezetett, ami mindenképpen
az emigráns politikai kultúra ártalmára volt, mert olyan légkört teremtett,
amelyben az érvek helyét átvették a dorongok és husángok.
A régi és az új emigráció közötti kibékíthetetlennek látszó ellentét csak
1947-től kezdődően enyhült, amikor megjelentek a nyugati országokban az
1945 és 1948 közötti koalíciós korszak demokratikus kísérletének mene
kültjei, elsősorban a demokrata pártok vezetői és prominens tagjai. Az ő
emigrálásuk nem szüntette meg a régi vitákat és nem oldotta fel a konfliktu
sokat, de átrendezte a frontokat, amennyiben az új emigránsok tábora már
•nemcsak a nácikkal való együttműködésben elmarasztalt csoportokból
állott, hanem hiteles fasisztaellenes demokratákból, és a régi emigráció
egysége is megbomlott, amennyiben szép számmal akadtak, akik a
negyvenhetesekkel már hajlandók voltak szót érteni és velük közösen
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dolgozni. Ezt megelőzte a kommunistákból és velük együttműködő
szociáldemokratákból való kiábrándulás. A magyarországi szélsőbaloldalt
addig bizalmukkal kitüntető és vele szemben jóindulatú régi emigránsok
legkésőbben a Rajk-per idején szembefordultak a kibontakozó Rákosi
rendszerrel és igyekeztek jó viszonyt kiépíteni a koalíciós korszak menekült
közszereplőivel.
Itt meg kell említeni egy eddig nem érintett csoportot, mégpedig a ná
ciellenes diplomaták körét, az úgynevezett követi bizottságot, amely a né
met megszállás után alakult meg és az 1945-ös menekültekkel szemben régi
emigrációnak számított. Ez a csoport akkor kezdett az emigrációs tevékeny
ségbe bekapcsolódni, amikor külpolitikai feladata végetért, tehát szerepét
átvette a hivatalos magyar diplomácia. Egységét megtartotta és támogatta
Bakach-Bessenyey György, valamint Barcza György irányításával a negy
venhetes politikusokat tömörítő Magyar Nemzeti Bizottmány külpolitikai
tevékenységét. Jóllehet, ez a diplomatacsoport Horthyval rokonszenvezett,
kormányai szolgálatában állt, tagjai távol tartották magukat a negyvenötös
politikai képviseletektől és nem osztották azok jogfolytonossági elméletét,
de azért is, mert nemzetközi hátterük nem volt. Sok korábbi diplomata,
mégha nem értett is egyet a koalíciós évek demokrata pártjainak és azok ve
zetőinek politikai elveivel, támogatta a közreműködésükkel létrejött New
York-i Nemzeti Bizottmányt, mert olyan testületről volt szó, amellyel
Washingtonban és más nyugati fővárosokban szóba álltak.
Az évek múlásával régi és új emigránsok közötti ellentétek annak kö
vetkeztében is enyhültek, hogy a Rákosi nevével jelzett és a magyarországi
bolsevizálást végrehajtó kommunista párttal szembeni fellépésben akaratla
nul is közös táborba kerültek. Egyaránt érdekeltek lettek abban, hogy a ma
gyarországi sztalinizáció tényei a világ tudomására jussanak és a budapesti
kommunista kormányzat nyugati megértésben, rokonszenvben, támogatás
ban ne részesülhessen. A kommunistaellenesség közelebb vitte egymáshoz a
korábbi ellenfeleket, de természetesen nem változtathatta meg alapvető fel
fogásukat a magyar múltról és a majdan követendő magyar politikáról.
A nyitás nem hirtelen fordulat, hanem lassú fejlődés eredménye volt.
E tekintetben jelentős mozzanatnak minősíthető Jászi Oszkár magatartása.
1950 végén a Látóhatár című folyóirat munkatársa lett és az elkövetkező
években írásait ennek az orgánumnak adta. Találkozása a népi irodalom
vonzáskörében felnőtt fiatalokkal nem az antikommunizmus, hanem a de
mokrácia és a társadalmi haladás jegyében történt: a progresszív erők
összefogásának és a retrográd irányzatok visszaszorításának szándékával an
nak igazolására, hogy nem a korszerűtlenné vált eszmékhez és társadalom
szervezési elvekhez való visszatérés, hanem a Nyugat bevált módszerei és a
modern politikai gondolkodás a leghatékonyabb eszköz a terjeszkedő és hó
dító kommunizmus ellen. A polgári és a népi radikalizmus, a liberalizmus,
a korszerű nemzeti és szociális elkötelezettség, valamint az idegen környe-
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zetben is gyakorolt patriotizmus egymásratalálása egy akkoriban még sze
rény és igénytelen folyóirat hasábjain nem maradt hatás és következmény
nélkül. A régi emigránsok jelentékeny hányada, főleg Jászi baráti köre fel
adta az új emigránsokkal szemben érzett idegenkedését és mind több olyan
kezdeményezés indult, amelyben már nemcsak egymást elviselni, de egy
mást megérteni és egymással együttműködni is tudtak. Persze, túlzás volna
a régiek és újak összeborulására gondolni, de a tizennyolcasok és a negy
venhetesek között kialakult szóértés az ellentétek enyhülésének egy további
szakasza előtt nyitott utat. Amikor 1955 elején a Látóhatár Jászi Oszkár 80ik születésnapját ünnepelte, az ebből az alkalomból megjelent különszám
szerzői világossá tették, hogy a magyar demokrácia érdekében vívott küzde
lemben milyen másodrendűekké válhatnak az olyan származási, neveltetési
vagy tájékozódásbeli különbségek, amelyek az egyik oldalon a régi emig
ráns Jászi Oszkárt, Halasi Bélát, Lorsy Ernőt, Lesznai Annát, Reményi Jó
zsefet, a másik oldalon hozzájuk viszonyítva még új emigránsoknak tekint
hető Borsody Istvánt, Nagy Vincét, Fenyő Miksát, Kovács Imrét, Horváth
Bélát, Vámos Imrét jellemezték.
Régiek és újak találkozásának jelentőségét nem csökkentette, hogy a
két tábor militáns és, mai kifejezéssel élve, fundamentalista tagjai továbbra
sem akartak tudni egymásról, hanem folytatták a kölcsönös acsarkodást és
háborúskodást. Szerepét ennek azonban kár lenne túlbecsülni, különösen
azért, mert az ötvenhatos forradalom után nyugatra került újabb emigráns
hullámban már jóval többen voltak, akik korszerű gondolkodásukkal, hu
manista és demokrata beállítottságukkal, a jövendő Magyarországról szí
vükben melengetett képpel minden nehézség nélkül találták meg az utat a ti
zennyolcas emigráció még élő tagjaihoz. Ezek közül is többen éppen a ma
gyar forradalom hatására fordultak ismét Magyarország felé, és kezdtek ér
deklődni minden iránt, ami a Kárpát-medencében történik. Elég, ha Polányi
Károlyra és feleségére, Duczynska Ilonára emlékeztetek, akik a magyar for
radalmon fellelkesülve fedezték fel újból magyar voltukat és — mint közö
sen szerkesztett magyar irodalmi antológiájuk mutatta — a magyarsághoz
való tartozásukat maradandó módon idézték nemcsak kortársaik, de az utó
kor emlékezetébe.
A magyar emigráció — bármilyen szempontok alapján igyekszünk is
körülhatárolni — egységes abban az értelemben soha nem lehetett, hogy
mindenki mindenben egyetértett. Ez a dolgok természeténél fogva nem is
következhetett be és szükségtelennek is bizonyult. A demokrácia azonban
azon mérhető le, hogy mennyire van mód és lehetőség az eltérő nézetek
megfogalmazására és a különböző érdekek megvédésére. A hatvanas évek
től kezdődően is eléggé sokszínű volt a nyugati magyarság, a különbözősé
gek és az ellentétek azonban mindinkább akörül keletkeztek, hogy ki ho
gyan gondolkodik, mire törekszik, milyen eszközöket vesz igénybe, és nem
akörül, hogy mikor választotta az emigrációt és hagyta el Magyarországot.

