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Azonosítható-e Sztárai Mihály Siklósi Mihállyal? 

A Sztárai-kutatást becses, új adalékkal gazdagította a velencei Bibliotheca Marciana állományában 
feltalált Sztárai-mű eredeti kézirata, a „Hystoria eliberationis Magnifici Domini Francisci Perennij, 
filii Magnifici Domini Petri Perennij, primatis Hungáriáé atque perpetui Comitis Abauiuariensis, per 
Michaelem Starinum Hungarum conscripta". Téglásy Imre, a kézirat közzétevője1 helyesen állapítja 
meg annak 1543. november 24-i padovai keltezéséből, hogy ez a ma ismert legkorábbi Sztárai-mű, 
mely Francesco Contarini, a velencei köztársaság egykor I. Ferdinánd magyar király udvarában tevé
kenykedett követéhez van intézve. Elmondja Sztárai a „Hystoria-'ban, hogy 1542-ben Perényi Ferenc
nek, Perényi Péter túszként a Szolimán török szultán kezébe adott, majd megszökött idősebb fiának 
a nevelője lett, miután ezt megelőzően Perényi Péter birtokán, Siklóson ludimagister volt. Tehát mint 
az ekkor 18 éves Perényi Ferenc nevelője és kísérője került 1543-ban a padovai egyetemre. Nyilván 
Contarini kívánságára a „Hystoria"-ban részletesen felvázolja Sztárai azt a politikai szituációt, mely
ben hűbérura, Perényi Péter fiát túszul adni kényszerült Szolimannak. Részletesen előadja, hogy a 
Konstantinápolyban töröknek nevelt Perényi Ferenc hogyan szökött meg 1542-ben a Pest felmenté
sére indított szultáni seregből s milyen viszontagságok között jutott el atyja siklósi várába. 

Téglásy Imrének Sztárai „Hystoria"-jához írt bevezetésében sok iránymutató és hézagpótló megálla
pítása mellett kétkedést kelt az a gyanítása, hogy az 1547-ben Sárospatak és Újhely környékén 
feltűnt és eddig Siklósi Mihálynak tartott magister2 azonos az 1542-ben Siklóson tevékenykedett 
s ott születési helye alapján számon tartott Sztárai Mihállyal. Az a feltételezés az alapja e beállí
tásnak, hogy a születési helyéről magát Sztárainak nevező reformátor használta volna működési helyé
ről a Siklósi nevet is. Sztárai hiteles történeti adatokkal alátámasztható életadatai semmi alapot sem 
nyújtanak e névváltoztatásra, ő mindvégig a Sztárai nevet használta. A szintén Perényi-birtok Űjhelyen 
1547-ben feltűnő Siklósi Mihálynak tekintett „Magister Michael concionator" Sztárai Mihállyal való 
azonosítását egyenesen kizárja Sztárai ez évből is ismert, hiteles tartózkodási helye, Laskó. Innen írja 
1551. június 20-án Tolnai Miklóshoz írt levelében: „Septennium iam est elapsum, postquam ego ex 
Dei optimi maximi voluntate sub dominio Turcarum in inferiore Baronía primus atque solus in civi-
tate Laskoviana... verbum crucis annunciare cepi, et iam eis et ultra Danubium atque Dravum, cum 
reliquis fratribus postea ad messem Domini... centum viginti ecclesias ductore Spiritu Sancto edifi-
caviV4" Tehát maga Sztárai mondja 1551-ben, hogy hét év óta Laskóról intézi Alsó-Baranyában a re
formáció terjesztésének munkáját. így 1547-ben is Laskón volt, ezért az ekkor Sátoraljaújhelyen fel
bukkanó „Magister Michael concionator" nem lehet Sztáraival azonos személy, sokkal inkább Sik
lósi Mihály reformátort kell e megnevezés alatt gyanítanunk, akit Téglásy, úgy látszik, nem létezőnek 
tekint. 
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Sztárai Mihálynak Siklósi Mihállyal való azonosítása felveti a kérdést, egyáltalában létezett-e 
Siklósi Mihály nevet viselő személy? Téglásya Siklósi Mihály nevét fenntartó 53. zsoltárról is meg
jegyzi 5-ös számú jegyzetében, hogy ez hiányzik Sztárai zsoltáraiból, amit azon burkolt célzásnak 
tekinthetünk, hogy miként Siklósi Mihály helyett Sztárai Mihály értendő', azonképen a Siklósi neve 
alatt fennmaradt 53. zsoltár is Sztárai Mihály szerzeménye. E beállítással szemben rá kell mutatnunk 
a tényre, hogy Siklósi Mihály létező' személy volt. Emlékét zsoltárszerzeményén kívül nagyon hitelre 
méltó hagyomány tartotta fenn. Sátoraljaújhelyi reformatori munkáját a többi magyar reformatori 
személyiségek sorába foglalva megörökítette Gönczi György 1586-ban a Félegyházi Tamás új-testa
mentumához írt ajánlásában anélkül, hogy munkálkodásának idejét is megnevezte volna.6 1586-
ban Gönczi György még olyan személyektől szerezte értesüléseit, akik Siklósi Mihályt egykor 
személyesen ismerték. Nevezett siklósi működését is későbbi bár, de igen megbízható hagyomány 
őrizte meg. Pathai P. Sámuel tolnai lelkész, a későbbi dunamelléki püspök Szilágyi Benjámin Ist
vánhoz Tolnáról 1647. szeptember 10-én írt történeti becsű levelében egyebek közt megemlékezik 
Siklósi Mihálynak Siklóson kifejtett reformatori tevékenységéről, de ő is anélkül, hogy annak időbeli 
rögzítésére kitérne.7 Az egykor Baranyában is működött, ott a helyszínen tájékozódott és igen fejlett 
történeti érzékkel bíró Pathainak a közlése hitelességében szintén nincs okunk kételkedni. Ö mint 
maga mondja, még hiteles öreg kortársak híradásaiból vette adatait.8 Az ország két egymástól távol
eső, de egyaránt Perényi Péter tulajdonában levő városában, Siklóson és Sátoraljaújhelyen egymástól 
függetlenül élő XVI. századi és XVII. század első felebeli hagyománynak igazat kell adnunk. Siklósi 
Mihály tehát létezett személy. Ismerünk tőle egy zsoltárparafrázist s tudomásunk van siklósi és sátor
aljaújhelyi reformatori szerepléséről. Mindezt csak az időrendben nem tudjuk pontosan elhelyezni. 
Ez azonban nem elég arra, hogy egykori létét és működését kétségbe vonjuk. Esetleg 1542 táján, mi
kor Sztárai Siklóson mint ludimagister működött, Siklósi Mihály volt mellette a parókuslelkész. Az 
sincs kizárva, hogy 1547-ben a Sátoraljaújhelyen működő „Magister Michael concionator" valóban 
Siklósi Mihállyal azonos. Mindez csak puszta feltevés, a lényeg azonban az, hogy Siklósi Mihály, az 
53. zsoltár parafrázisának szerzője önálló és mással nem helyettesíthető' személy. Feltevésünket támo
gatja az a körülmény is, hogy az említett „Michael concionator" „magister" volt és Siklósi Mihály 
Wittenbergben valóban szezett ilyen tudományos fokozatot.9 A Téglásy által most közzétett doku
mentum így is becses adalékokat szolgáltat Sztárai Mihály életéhez. Eddig is ismeretes volt, hogy meg
fordult Padovában, de ez életmozzanat idejét nem tudtuk pontosan meghatározni. Most kiderült, 
hogy padovai látogatására 1543-ban került sor s Perényi Ferenc nevelője volt ekkor. E tisztét 1542 
óta töltötte be, azt megelőzően Siklóson volt ludimagister. 

Kathona Géza 

Csáky István „politica philosophiai okoskodás"^1 

Az Országos Levéltárban a Csáky család központi levéltárában található egy XVII. század második 
feléből származó kézirat, mely a katalógusok leírása szerint „Csáky István országbíró... tankönyvkéz
irata".2 A kézirat jelzete OL P 71 Fasc. 175., 64. cs., folio méretű (20x32 cm-es) lapokból áll, ter-
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282. 
7 LAMPE-EMBER, História Ecclesiae Reformatae in Hungária et Transylvania. Trajecti ad 

Rhenum, 1728. 664. 
8 Uo. 664. 
9 Zoványi Jenő Lexikona. Bp., 1977. 543. 

1 E dolgozat elhangzott az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar 
irodalmi tanszékei által Pécsett szervezett konferencián 1985. május 18-án. 
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