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HEINRICH RANTZAU ÉS ZSÁMBOKY JÁNOS 

Az izgalmas kultúrtörténeti összefüggéseket sejtető cím mögött csupán egy szerény, de talán a 
Zsámboky-kutatás és a hungarológia számára nem teljesen érdektelen filológiai adalék rejtőzik. 
A „Zrínyi Miklós könyvtárának története és állománya" című készülő mű munkálatai során, az 1662. 
évi katalógus egy címének azonosításakor találkoztunk ezzel a kétszeresen is magyar vonatkozású 
adattal. A könyvtárban megvolt, tehát Zrínyi feltehetően olvasta Heinrich Rantzau művét: Commen-
tarivs bellicvs, Frankfurt, 1595. A hadtudományi értekezést átlapozva bukkantunk a 6. könyv végén 
egy ismert (és esetleg még néhány ismeretlen) Zsámboky versre, mely(ek)nek szövegét érdemesnek 
ítéltük közreadni. 

* 

A szövegközlés előtt fontosnak tartjuk Heinrich Rantzau (1526-1598) a magyar szakirodalom 
előtt meglehetősen ismeretlen személyének és életműve hungarisztikai vonatkozásainak ismertetését. 

„Si quis érit studiis, opibus, virtute beatus, / Is me Ranzovius iudice Cimber érit." - így méltatta 
állítólag Báthory István lengyel király a nagy tudományú és nagy hatalmú északnémet humanistát, 
a dán királyok schleswig-holsteini helytartóját. Németország e legészakibb tartománya, mely bonyo-
lult-hányatott történelme során legtöbbször a dán korona hatalmi befolyása alatt állott, több érdekes 
analógiát mutat peremterület helyzetében, elmaradott feudális társadalmi és kulturális viszonyaiban a 
XVI. század második felének Magyarországával. Heinrich Rantzau működése, a „Rantzausches Zeital
ter" a reneszánsz, főként ennek német egyetemi-humanista formájának tiszavirág életű meghonoso
dását és virágzását (de soha meg nem gyökeresedését) jelentette Schleswig-Holstein számára abban a 
rövid békekorszakban, melyet az idősebb Johann Rantzau (1492-1565), a sikeres hadvezér és kemény 
katona teremtett meg, s mely a harmincéves háborúban, Wallenstein csapatainak dúlása során semmi
sült meg. 

Az „uomo universale" e kissé provinciális-pedáns északi képviselőjének sokoldalú tevékenysége egy 
vaskos, s magára még várató monográfiát töltene meg - mi csupán a hungarológiai adalékokat gyűj
töttük össze. 

Henr. Ranzovii Prodvc. Cimbr., Commentarivs bellicvs, libris sex distinctvs, praecepta, consilia, 
et strategemata, pugnae terrestris ac naualis, ex variis Eruditorum collecta scriptis complectens, 
Francofvrti, Apud M. Zachariam Palthenium Typographum, 1595, 3 Bl, 369 S, 8 . Universitäts
bibliothek Kiel Ke 343. 

2 Báthory István állítólagos méltatását Heinrich Rantzauról Jonas von Elverfeld költötte át 
epjgrammába. Az epigrammát közli: Peter LINDENBERG, Hypotyposis arcium, palatiorum librorum, 
pyramidum, obeliscorum, cipporum, molarum, fontium, monumentorum et epitaphiorum, Hamburg 
1590; Rostock 1591. 

3 Fontosabb irodalom Rantzauról: Johannes MOLLER, Cimbria literata, Kopenhagen 1744, 
Bd 3, 567-581; Johanne SKOVGAARD, Henrik Rantzau, in Dansk Biograflsk Léksíkon, Bd 19, 
135-145; P. HASSE, Heinrich Rantzau, in Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
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1. Rantzau nemcsak helytartója, hanem politikai tanácsadója is volt a dán királyoknak. Levelezés
ben állt a kor Európájának legtöbb udvarával, diplomatájával, s értesüléseit, tapasztalatait időről időre 
jelentéseiben összegezve küldte Koppenhágába, ahol ma a levéltárban hozzávetőleg 1000 ilyen Rela-
tiones olvasható tőle. Mint politikus, állandóan a török veszély fenyegetésében élt, figyelemmel 
kísérte a magyarországi harcokat, eseményeket. Kiadatlan levelezését és jelentéseit érdemes lenne e 
szempontból megvizsgálni. 

A helytartó Európa-képét jól jellemzi az a festmény, melyet Andreas von Barby lübecki püspök 
ajándékozott 1558-ban, Litvánia orosz megszállása kapcsán Rantzaunak.5 A festmény három asztalnál 
Európa nagyjait és hatalmasait ábrázolja: az elsőnél a pápa, a császár, a királyok és a hét választófeje
delem, a másodiknál a Német Birodalom és Itália hercegei, a harmadiknál számos bíboros és püspök ül 
és játszik. Körülöttük állnak a szabad városok küldöttei, grófok és nemesek. Eközben a török szultán 
és az orosz cár hatol be a terembe, s gúnyosan bátorítja a „gondtalan gondatlanokat", csak játszanak 
nyugodtan tovább, mialatt ők Magyarországot magukhoz ragadják. 

„Ludite securi, dum nos hostilibus armis 
Hungaricum rapimus, Sarmaticumque solum. 

At nisi prospicitis, quid res, quid tempóra poscant, 
Hie ludus vobis exitialis érit." 

Ugyanakkor egy herold a közös keresztény haza védelmére - ad defensionem communis patrie -
szólít fel: ha Magyarország mint végtag elesik, a test egyéb részeit sem védi semmi a barbárok pusztí
tásától. 

„Luditis o proceres, et vos fera bella movetis? 
Pace quibus debet gratius esse nihil. 

Interea Turcae, si cesserit Hungarus armis, 
Et celer a Moscho Sarmata iura petét: 

Quid superest, proprios postquam saevistis in artus, 

Geschichte, 8 (1878), 329-348; Friedrich BERTHEAU, Heinrich Rantzau als Humanist, ebd. 18 
(1888), 131-196; ders., Heinrich Rantzau als Geschichtsforscher, ebd. 21 (1891), 307-364; ders., 
Aus dem Briefwechsel Heinrich Rantzaus von 1570 bis 1594, ebd. 22 (1892), 239-283; ders.. Die 
Beziehungen aes Statthalters Heinrich Rantzau zu Justus Lipsius, in Zum 50ßhrigen Jubiläum der 
Lauenburgischen Gelehrtenschule, Ratzeburg 1895, 1-20; Richard HAUPT, Heinrich Rantzau und 
die Künste, in Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 56 (1927), 1-66; 
Otto BRANDT, Heinrich Rantzau und seine Relationen an die dänischen Könige, München u. Berlin 
1927; Karl JORDAN, Heinrich Rantzau als Wegbereiter des Humanismus in Schleswig-Holstein, in 
Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa, hrsg. v. Johannes IRMSCHER, 2 Bde, Berlin 
1962, Bd 1, 235-241; ders., Heinrich Rantzau als Staatsmann und Humanist, in Jahrbuch für den 
Kreis Pinneberg, 4 (1974), 84-100; Dieter LOHMEIER, Heinrich Rantzau und die Adelskultur der 
frühen Neuzeit, in Kieler Studien zur Dt. Literaturgeschichte, Bd 13,1978, 67-84. 

így csak véletlenszerűen, más szempontok szerint kiadott leveleiből tudunk magyar hírekről, 
pl. BERTHEAU, Aus dem Briefwechsel..., 266, 277, tesz említést Frenzelius von Friedenthal több 
Rantzauhoz intézett leveléről, melyekben Frenzelius a magyarországi eseményekről tudósít 1589-ben 
és 1593-ban. 

A kép a Rantzau által építtetett breitenburgi reneszánsz kastély nagy fogadótermében függött. 
Bár a ma is a Rantzau család tulajdonában lévő breitenburgi kastély későbbi építmény, az eredetiről 
pontos képet alkothatunk magunknak a kortársak részletes leírásaiból. Vö.: LINDENBERG, Hypo-
typosis . . . ; Georg CRUSE, Descriptio Bredenbergae, Wittenberg 1570, Strassburg 1573,1596. A kép 
ma is megtekinthető. A kép leírását az újabb szakirodalomból közli BERTHEAU, #. R. als Humanist 
..., 142; Reimer HANSEN, Heinrich Rantzaus Russlandbild, in Fruchtblätter. Freundesgabe für 
Alfred Kelletat, Berlin 1977, 241-242. 
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Quin reliquum corpus barbarus interimat. 
Mittite nunc ergo ludos, coniungite vires, 

Donec in afflicto corpore robur inest. 
Inque hos infestis agmen convertite telis, 

Sic vestra et patriae glória salva manet." 

Ez az allegória pontosan tükrözi Rantzau kortársaival összehangzó Európa- és történelemfelfogását 
a török-orosz barbár fenyegetettségében, melynek pesszimista-fatalista keretein belül kellett a megol
dást is keresnie. Maga így ír 1576 márciusában erról fekete humorral II. Frigyes dán királynak egy 
jelentésében, ahol Frigyest egy Ausztriának adandó törökellenes katonai segélyre próbálja rábeszélni: 
,,Ich habe gehört, daß einmahl ein Herr in Polen mit einem Bischöfe, so ein vorstendiger Mann und 
sein vorwanter Freundt gewesen, geradtfraget, worhin ehr seine Söhne, damit sie die Sprachen auch 
etweß lernen müchten, schicken softe. Darauf der Bischof geandtwortet und gerathen, ehr softe den 
einen in die Türckei und den andern in die Moscow senden. So sie dan die Sprachen ihren Kindern 
widerumb lerneten, so wisten dieselben ihrer Herren Sprachen, denn eß über hundert Jaren nicht 
wehren werde.' 

Rantzau a Commentarius bellicus szerzőjeként is a béke szolgálatában állt.7 Közvetlen politikai 
célkitűzése volt Észak-Európát különbékével távoltartani kora viszályaitól, a béke fenntartása illetve 
újra megteremtése Dánia és Svédország között; távoli nagy álma pedig egy egységes, minden barbártól 
megtisztított keresztény Európa. Ezt a szép humanista utópiát dolgozta ki 1591-es nagy béketerve
zetében. Realpolitikusi, modern „Staatsräsonja" azonban önmagát sem engedte hinni ebben az esz
ményben, így minden utópiája mellett is jól látta a kényszerítő kompromisszumot hogy Európa csak 
az orosz cárral való pragmatikus szövetségben képes megbirkózni a török veszéllyel. 
2. Nemcsak a politikus, hanem a humanista Rantzau működésében is találkozunk magyar vonatkozá
sokkal. 

Tudós műveltségét Wittenbergben szerezte, ahol 1538 és 1545 között Melanchthont hallgatta sőt 
Luther asztaltársai között is megemlítődik neve. Wittenberg után öt évet töltött még V. Károly 
udvarában, majd végleg hazatért Schleswig-holsteini birtokaira, hogy a dán király szolgálatába álljon. 
Breitenburgban építtette át a vándorévei alatt megismert új, reneszánsz stílusban apja kastélyát, mely
nek fő ékítményéül nagy ambícióval gyarapított könyvtárát (csodakamráját) szánta. „Sei gegrüßt, 
meine Bibliothek, sei dreimal, viermal gegrüßt! Im Vergleich mit dir sind mir alle Zimmer gering, 
sind sie mir Werkhäuser und Steinbrüche, du bist mir ein Theater, du ein Paradies!" A hozzávetőleg 

Rigsarkivet Kobenhavn, Tyske Kancelli, Indenrigske Afdeling, A 77: Statholder Henrik Rantzaus 
Relationer. VII, 24.3.1576. Idézi HANSEN, i. m. 247. 

Rantzau politikai nézeteiről: HANSEN, i. m.; Geschichtswissenschaften als Friedenforschung 
und der Friedensplan Heinrich Rantzaus, in Grenzfriedenshefte, 1971, 207'-216; Heinrich Rantzau 
als Politiker, in Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 97 (1972), 15-38. 

Apja haditetteit megörökítő történelmi művében Rantzau rövid áttekintést ad Európa helyze
téről - de eius temporis in Europa statu - s ehhez az egységes keresztény Európához sorolja itt az 
Imperium Romanumon kívül, melyet Germániával szinonimaként használ (das Heilige Römische 
Reiche Deutscher Nation) a következő országokat: Anglia, Dánia, Gallia, Hispánia, Norvégia, Svecia, 
Ungaria. Vö.: Christianus Cilicius CIMBER (Heinrich Rantzau), Belli Dithmarsici... yera descriptio, 
Basel 1570,18. 

o 
Erre a kompromisszumra jo példa egy 1595-ös jelentése: „guete Zeitung, das sich der muscowiter 

mit den Polen wider den Türeken verglichen. Da sie sich nur in der Wahrheit also erhielte, so könte 
man das Garaus mit den Türeken spielen, dazu der Almechtige seine Gnade verleihe." Relationer XI, 
18.1.1595. Idézi HANSEN,Rantzaus Russlandbild ..., 256. 

„Praecipue Luthero, cujus mensa, familiari consuetudine, et quod non in postrema felicitatis 
parte ponendum, beatißimis sermonibus melior quotidie evasit, summe charus fuit." in: Stephanus 
MACROWS, Immortalitas Henrid Ranzovii, Hamburg 1599. 

1 1 Idézi BERTHEAU.i/. R. als Humanist..., 144. 
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6300 egységből álló könyvtár (korabeli szokás szerint nemcsak könyvek, hanem festmények, metsze
tek, szobrok, térképek és glóbuszok is ide tartoztak) híres volt a kor tudósai között, nagyban növelve 
Rantzau humanista hírnevét, tekintélyét. Johann Alsted, a neves enciklopédiaíró Európa tíz legjelen-
tó'sebb könyvtára között említi. A könyvtár falait, az ide vezető oszlopcsarnokot, sőt szinte az egész 
kastélyt a nagy görög, római vagy bibliai hősök (Hektor, Caesar, Josua, David etc.), korabeli császárok 
és hadvezérek (V. Károly, II. Frigyes dán király . . . - és többek között Mathias Corvinus) arcképei; 
illetve görög, római szerzők (Cicero, Seneca, Xenophon, Euripides, Ágoston etc.) és újkori írók, 
humanisták (Marsilio Ficino, Justus Lipsius etc.) szentenciái, epigrammái díszítették, Rantzau saját 
szerzésű latin verseivel együtt. 

Gyermekekben és könyvekben (liberis et libris) gazdagnak mondották Rantzaut kortársai. Sajnos 
egyikkel sem volt szerencséje: 12 gyermeke közül 5-nek halálát kellett megérnie, híres könyvtárát 
pedig röviddel halála után, 1627 szeptemberében a kastélyt feldúló Wallenstein csapatai hordták szét. 
Katalógusa nem maradt fenn, rekonstrukciója máig sem történt meg, csak elszórt cikkek tudósítanak a 
hamburgi könyvkereskedőkhöz, a prágai jezsuitákhoz (s tőlük a Clementinumba) vagy Bécsbe került, 
újra megtalált és azonosított Rantzau-kötetekről. 

A Rantzau család bátor katonáiról volt híres14, Johann Rantzaut breitenburgi arcképe olyan 
hadvezérként dicsőítette, aki két dán királytól vette el és háromnak tette a fejére a koronát , fia 
azonban már egészen más eszközökkel próbálta hírnevét megörökíteni az utókor számára. Nemcsak 

1 2 A képek részletesebb leírását adja BERTHEAU, i. m. 138-150. Bertheau e leírást két korabeli 
könyv alapján adja; Henrid Ranzovii Epigrammatum, in heroes et viros quosdam Marté et arte clarissi-
mos, quorum efftgies in arcé Bredenberga visuntur, libellus, Antwerpiae 1581, Hamburgi 1592; 
CRUSIUS, i. m. 

1 3 r 
A könyvek azonosítását nagyban elősegíti, hogy mindegyikükben megtalálható a büszke tulaj

donos possessor bejegyzése: „Hic liber Hinrici est equítis cognomine Ranzow"; „Possidet Henricus 
Cimbrorum hunc jure libellum/ Produx, Ranzoae nomina stirpis habens"; „Dies Buech neben etzliche 
andere mher hatt der herr Stadthalter, weil sie doch vorkaufft werden sotten an sich genhomen und 
dafür die Tomos operum Doct. Martini Lutheri in die Kirche zu Segeberge gegeben Anno 1583. 
Henrich Rantzow m. p." 

A Rantzau4cönyvtárról szóló cikkek rövid bibliográfiája: M. POSSELT, Die Bibliothek Heinrich 
Rantzaus, in Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 11 (1881), 69-124; 
12 (1882), 192-196; 14 (1884), 303-312; J. TRUHLÁÜ, Catalogus codicum manu scriptorum 
latinorum qui in Bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur, 2 Bde, Prag 1905/06, 
Nr. 1020, 1306, 1347, 1356, 2283, 2285, 2287, 2332, 2418, 2420/21, 2448, 2453, 2539, 2652, 
2673, 2772, 2814, 2821; W. DOLCH, Katalog der deutschen Handschriften der kjc. öff. und Univer
sitätsbibliothek zu Prag, Bd 1, Prag 1909, Nr. 57, 58, 129; O. WALDE, Henrik Rantzaus bibliotek 
och dess öden, in Nordisk Tidskrift för Bok- och Bibliotekväsen, 1 (1914), 181-192;ders.,S/or/iefsf/-
dens litterara krigsbyten, 2 Bde, Uppsala 1916-20; Nordisk Tidskrift för Bok- och Bibliotekväsen, 
3 (1916), S. 261-264; 17 (1930), 75-97; 19 (1932), 14-19; Aarbog for bogvenner 7 (1923), 
22-27;Zentralblatt für Bibliothekwesen 47 (1930), 589-596; 50 (1933), 111-120; Isak COLLIJN, 
Rester av Heinrich Rantzaus bibliotek pá Breitenburg i National- och Universitetsbibliotek iPrag, in 
Nordisk Tidskrift för Bok- och Bibliotekväsen, 26 (1939), 125-145;27 (1940), 179-238;28 (1941), 
1-14;29 (1942), 169,174,189, 200, 211,226,137. 

Átnéztük az összes cikket, de sajnos egyetlen hungaricara sem sikerült bukkanni, ami természetesen 
nem jelenti azt, hogy nem voltak ilyenek a könyvtárban, hiszen ezek a könyvészeti adalékok az eredeti 
6300 egység csak egy kis töredékét tárták fel eddig. 

1 4 LINDENBERG, Hypotyposis, 4: „quasi perpetuum seminarium bellicosorum militum, & magna-
minorum ducum." 

1 5 CRUSIUS, Descriptio Brendenbergae, Bl O2:„Icon Ioannis Rantzovii equitis aurati, qui tribus 
legibus Septentrionalibus . . . , nempe Friderico I. Christiano III. & Friderico II. Diadema regium 
vitrici manu, singularique prudentia imposuit: Econtra Christiernum II . . . iribus regnis, Danico 
Suecico & Norvegico avertit." 
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könyvtára szolgálta kieh' háza homlokzatán álló jelmondatát: „Virtus post funera durat", hanem 
nagyvonalú építkezései, emlékművei és főként az az irodalmár-tudós kör, melynek megteremtője, 
mecénása és alkotó tagja volt. Ha különösebben jelentős irodalmi alkotást nem is hagyott hátra, 
mégsem teljesen érdektelenek latin nyelvű, antik mintákra készült alkalmi költeményei, epigrammái , 
ezoterikus asztronómiai munkája az álomról , kiadott levelezése , s főként történeti munkái. 

20 
Az egyik ilyen, Belli Dithmarsici . . ., apja hadi tetteit örökíti meg , a másik, Commentarivs bellicvs 
. . . , mely számunkra főként a Zsámboky-idézet miatt fontos, a modern hadászatról szóló értekezés. 
3. A hat könyvre tagolt, szisztematikusan épített mű, mely behatólag foglalkozik a szárazföldi és 
tengeri hadviselés elméletének kérdéseivel, Rantzau meglepően modern, az akkori Schleswig-holsteini 
„Sehwertadel" által bizonyára nemigen osztott nézeteit tartalmazza az újkori had-tudományról. 
„Vége azoknak az időknek, mikor a férfias bátorság volt a legfontosabb állapítja meg, hiszen a 
haditechnika, a tüzérség fejlődésével gyökeresen megváltozott árháború jellege, újfajta hadvezetésre 
van szükség. 

23 
A hatodik könyv után öt latin vers következik. 1. Praecepta aliqvot imperátoria Iohannis Sam-

buci, 2. Lavdes et commoda pacis, 3. Humanae vitae vicissitudines, 4. Petitio pacis, 5. Admonitiones 
in vita humana vtilissimae. 

Egyértelműen csak az elsőt említi Rantzau Zsámboky verseként, a többi négyet nem. Az első 
vers lapjainak fejléce: „Praec. Imp. Sambvci", míg az ezt követő verseké a mindenkori vers rövidített 
címe — szerző nélkül. A kis versciklust lezáró, már biztosan Rantzau tollából származó latin próza, 
„Probléma bellicvm", szintén csak a címet adja fejlécként, szerzőt itt sem - ami az előző 2.-5. vers 
esetében is Rantzau szerzőségét támasztaná alá. Tartalmában sem egységes a ciklus: míg sz első a 
fejedelemnek szóló tanításokat tartalmaz, addig a többi témájával a béke dicsérete köré csoportosít
ható - természetesen ezek is felfoghatók egy császárnak adott morális-politikai praeceptumoknak 
a béke érdekében. 

Ezen öt vers közül csak az elsőt jelentette meg Zsámboky az 1568. évi, baseli Bonfini-kiadásának 
függelékében,24 annak is a legeslegvégén, a 922-923-as lapokon a következő címmel: „Praecepta 

A késő utókor ezt valószínűleg jobban is tudja értékelni, mint kortársai, akik leginkább csak 
csúfolódtak Rantzau nevetséges könyvein - „vielfeltige, nerrische unnd lächerliche Bücher" - Hans 
Blome, Verteidigungsschrift gegen Rantzaus Klagibell, 1595. Még jó egy évszázaddal később sem 
hajlandó a nagy hatalmú schleswig-holsteini arisztokrata, Detlev von Ahlefeldt saját írásait kinyomtatni, 
mert „er sich nicht prostituiren, noch für einen alten Pfaffen und Bücherschreiber passiren will." 
Idézi Dieter LOHMEIER, Adlige Geisteswelt des 17. Jahrhunderts, in Nordeibingen 44 (1975), 131. 

Henriéi Ranzovii, Epigrammatum historicus über. Continens encomina Hero um, Imperator um, 
Ducum, superioribus, et nostra seculo virtute bellica maximé illustrium . . . , Antwerpiae, Plantini, 
1581. 

8 Hinrici Ranzovii opusculum de somnijs eorumque eventibus, Lipsiae 1584. 
1 5 Epistolae Consolatoriae Regvm, Principvm, Comitvm, Baronvm; . . . aliorvmque clarissimorum 

& doctissimorum virorum, ad Henricvm Ranzovivm, Francofvrti 1595. Itt többek között 84: Stephani 
Regis Poloniae epistola, Varsauiae, IX. mensis Februarü MDLXXI - a moszkovitákkal való háborúval 
kapcsolatban. Ehhez még egy adalék Rantzau könyvtárából: Heidensteinus, Renaldus, De bello mos-
covito quod Stephanus rex Poloniae gessit, Basileae, Conrad Waldkirch, 1588. (Collijn II, S. 211.) 

A török veszéllyel kapcsolatban néhányszor megemlíti Magyarországot is, vö.: 23, 24, 46. 
Az elméleti tételek illusztrálásául szolgáló történelmi példák között néhányszor szerepel Magyar

ország, vö.: 43-44, 134, 262, 311, 315. 
2 Commentarivs bellicvs, 368. 

A versciklust így vezeti be: „Lectori salvtem. Cvm huné laborem absoluissem, Lector beneuole, 
forte fortuna incidi in codicem quedam, quo descripta erant praecepta Imperatoria, Augustissimo 
Caesari Maximiliano II. a Ioanne Sambuco olim proposita. Ea quod non solum a nostris haud ita 
multum discrepent: verum etiam quae nos diffuse tractauimus, mira breuitate, & solerti atque grata 
illa exponant: ad calcem huius nostri operis, Epilogi vice adiicienda duximus. 

2 4 RMK III., 570. 
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aliquot imperatoria Sambuci". A címben nincs szó Miksáról, akinek a trónra lépése illetve császárrá 
tétele (1564) alkalmából ad tanácsokat. 

Zsamboky következő, 1581. évi frankfurti Bonfini-kiadásában 5 a függelék-részek sorában az 
utolsó helyen, vagyis ugyanott, mint az elsó' kiadásban a „Praeceptát", annak a helyén egy kis vers
füzért találunk összefoglaló cím nélkül. A versek címe és kezdosora a következő: 937-938: De tribus 
summis in imper. virtutibus gnomae generales ad invictiss. Caesarem Rodolphum II. - „Accipe nonnullos 
canones, Bellator in armis . . . " ; 938-939: Prudentia seu scientia rei militares, apparatusve. - „Deum 
cum tuis rite timeto . . . " (Ez a kezdősor, ha nem is teljesen, de egybecseng a Miksa-féle Praecepta-éval, 
s a továbbiakban is tele van ennek reminiszcenciáival, helyenként annak sorait variálja, de végső fokon 
új versnek tekintendő.); 940-941: Castra seu virtus et autoritás etc. - „A Sociorum tectis, nisi hyemis 
perfugio, abstineto . . ."; 941-943: Felicitas seu congressus etc. — „Iniusti vi opprimi turpe ne ducito 
. . . " . Ezzel vége is a Bonfini-kötetnek, már csak az index következik. 

Zsamboky tehát Miksának (1564) és Rudolfnak (1576) a trónra lépése alkalmából egyaránt írt 
egy-egy versciklust, amolyan fejedelmi intelem, „praeceptum"-gyűjteményt. Ezek külön kinyomtatá
sára úgy látszik, nem került sor, ezért az egyes Bonfini-kiadásai végére illesztette őket. 

Az 1568-as kiadás „Praecepta" című verse megegyezik (kisebb szövegeltérésektől eltekintve) a 
Rantzau által közöltek elsőjével, a második kiadás 4 verse közül egyik sem azonos a Rantzau-kódex-
ben levőkkel. Az első vers szerzősége tehát egyértelmű, annál problematikusabb a másik négy eredete. 

Elképzelhető, hogy a Rantzau által kiadott öt vers is egy egységes Zsamboky-ciklus, mint az 
1591-es, csak valamely okból az első Bonfini-kiadásba csupán ennek egyike került be. Minthogy 
sehol másutt ezt a ciklust nem lehetett megtalálni ( önálló verseskötetei mind korábbiak), vagy tényleg 
Rantzau a szerző, vagy négy eddig ismeretlen Zsamboky versről van szó, egy kis politico-morális 
ciklusról, mely szépen gazdagítaná a szerény magyar politikai tanító irodalmat. Sajnos több, a fentiek
ben felsorolt érv szól e szép feltevés ellen - s Rantzau szerzősége mellett. 

A kérdést sem lezárni, sem eldönteni nem szeretnénk. Nem érezvén magunkat igazán kompetens
nek, inkább közöljük a kérdéses öt verset, ezzel vitára bocsátva őket a hozzáértők és érdeklődők szá
mára - egy megnyugtató, objektív megoldás reményében. 

Praecepta aliqvot imperatoria Iohannis Sambuci 
in: Rantzau, Commentarivs bellicvs, 
Frankfurt, 1595, pp. 346-349. 

Devm rite timeto. 
Astra diem que minus curato. 
Somnia no spernito. 
lustám caussam foueto. 
Princeps, si potis, adesto: 
Nil vt recusent subditi. 
Domi aliquid relinquito: 
Vt aduersa corrigas. 
Neuros et sociu habeto. 

Numero summám ne tributio. 
Multo exercitu praestabis. 
Expertis et pauás Duábus vtitor. 
Tempus ne terito. 
De summa rerum per paucos decernito. 
Secreta tua sint consilia: 
Jnimicorum exploratíssima. 
Jn hybernis aestiua meditator. 
Viribus impar propugnacula custodito. 
Cum par es, in piano resistito. 
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Johannes Sambucus: 
Praecepta aliqvot imperatoria Sambuci 
in: Bonfini Rerum Ungaricarum, 
Basel, 1568, pp. 922-923. 

Devm rite timeto. 
Astra diemq^minus curato. 

lustám caussam foueto. 
Princeps, si potis, adesto: 
Nil ut recusent subditi. 
Domi aliquid relinquito. 
Vt aduersa corrigas, 
Neruos & socios habeto. 
Castra in alieno metator. 
Numero summám ne tribuito. 
Multo exercitu praestabis. 
Expertis & paucis ducibus utitor. 
Tempus ne terito. 
De summa rerü per paucos decernito. 
Secreta tua sint consilia, 
Inimicorum exploratíssima. 

2 5 RMKIII.,706. 



In hybernis aestiua meditator. 
Viribus impar, propugnacula custodito. 
Cum par es, in piano resistito. 
Machinis aeneis ligones, aggerationes substituito. 
Proditori interdum par cito, 
Fidem ut uel hostis sequatur. 
Insidiae reprimant, & inuadant. 
Nuncijs inanibus ne ludito. 
Ho stem praeuertito. 
Vigilias indicito. 
Qapulas prohibeto. 
Medicinám obseruato. 
Famen prouideto. 
Luem, sordesq auertito. 
Laboribus militem exerceto, 
Qui securi & dolabra sit expeditus. 
Occasionem sanam arripito. 
Habeat aliquid, quam totum amittat. 
Ideo paucissima ad propugnandum loca, sed 

tutissima. 
Ne crebro pedem hostis figat: 
Hostem caute negligito. 
Instrumenta & machinas habeto. 
Congressurus, exercitum ne distrahito. 
Speculatores & equites in laxis, 
Pedites in locis densis locato. 
Perculsos meliorum spe erigito. 
Primus rem urgeto: 
Vltimus,quid consequatur, uideto. 
Victoriam persequitor. 
Fortunáé non obliuiscitor. 
Victis modo parcito. . 
Militi sua reddito. 
Inducias Barbaro non facile, 
Pacem nunquam concedito. 
Praedae cupidine hostem non dimittito. 
Qua redibis, agros seruato. 
Secundis aquis & syluis gaudeto. 
Commeatu tempore abundes. 
Curator aqua & terra suppeditare scito. 
Soli hostem obuertito. 
imbelles ac suspectus inferito. 
Noctu potiora molitor. 
ImDOssibilia non aggrediuntor. 
Tuo non simul exercebis: 
Hostem sie semper fatigabis. 
A tergo impedimenta, in pericuüs in medio 

statuito. 
Armis hostilibus, ni sint meliora, utitor. 
Seditiosos ac inuidos post punito. 
Concordia omnia ligato. 
Noxia diseiplina terreas. 
Victoria uiuus fruitor, 
Pacem ut futuri sentiant, 

Machinis aeneis, ligones, aggerationes substituito. 
Proditori interdum parcito, 
Fidem vt vel hostis sequatur. 
Insidiae reprimant et inuadant. 
Nuntiis inanibus ne ludito. 
Hostem praeuertito. 
Vigilias indicito. 
Crapulas prohibeto. 
Medicinám obseruato. 
Famem prouideto. 
Luem sordesque auertito. 
Laboribus militem exerceto: 
Qui securi et dolabra sit expeditus. 
Occasionem sanam arripito. 
Habeas aliquid, quam totum amittas. 
Sint paucissima ad propugnaculum loca, sed 

tutissima. 
Ne crebro pedem hostis figat. 
Hostem caute negligito. 
Instrumenta et machinas habeto. 
Congressurus exercitum ne distrahito. 
Speculatores et exercitum in laxis: 
Pedites in locis densis locato. 
Perculsos meliorum spe erigito. 
Primus rem vrgeto: 
Vltimus quid consequatur videto. 
Victoriam persequitor. 
Fortunám non obliuiscitor. 
Victis modo parcito. 
Militi sua reddito. 
Jnducias barbaro non facile; 
Pacem nunquam concedito. 
Praedae cupidine hostem ne dimittito. 
Qua redibis agros seruato. 
Secundis aquis et syluis gaudeto. 
Commeatu tempore abundes. 
Curator aqua et terra suppeditare scito. 
Soli hostem obuertito. 
Imbelles ac suspectos inferito. 
Noctu potiora molitor. 
Jmpossibilia non aggreditor. 
Tous non simul exercebis: 
Hostem sie semper fatigabis. 
A tergo impedimenta in pericujis, in medio 

statuito. 
Armis hostilibus, ni sint meliora, vtitor. 
Sediciosos ac inuidos post punito. 
Concordia omnia ligato. 
Noxia diseiplina terreas. 
Victoria viuus fruitor: 
Pacem vt futuri sentiant: 
Famam canantq^ iugiter. 

TRIVMPHETVR CHRISTO DVCE. 
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Famam canantq iugiter. 
Hoc Maxumo AEmilio, 
Thurcico Scythico, Africo, 
Vt contingat, nunc uota 
Optant, precantur omnium: 
Triumphet ut Christo duce, 
Reddat salutem & posteris: 
Nee orsa inauspicata sunt. 

A Rantzau-kötetben ezután következő versek, pp. 349-354. 

LAVDES ET CQMMODA PACIS. 

Pax bona seruat opes, retinet cum ciuibus vrbes. 
Pacis oommoditas mitigat omne malum. 

Paci conueniens grauium tractatio rerum. 
Pacem sacra magis, quo doceantur, amant. 

Pax cessare facit violenti erimina stupri. 
Pace quietus érit connubialis amor. 

Pax parit ampla sibi quaerendi commoda victus. 
Pacis succrescit tempore multa seges. 

Paci iudicium quadrat, ius competit aequum. 
Pacem sectari gaudia vera so lent. 

Pax alít ingenium, praeclaras excolit artes. 
Pace nihil stabili dulcius esse potest. 

PAX PACIS PACI PACEM cum PACE precatur, 
Quando Deo ex totó pectore fidit homo. 

Sancte Deus placidam nostro da tempore pacem: 
Hanc alius praeter te dare nemo potest. 

Sit tibi ceu patri lugens Ecclesia curae: 
Hanc modo saluifica pace beare veüs. 

HUMANE VITAE VICISSITUDINES. 

Pauperies pacem dat, opes pax, copia luxum, 
Sed luxus bellum, bellaque pauperiem. 

Fons amor est odii, vitae mors, túrba quietis: 
Stant quae deciderint, quaeque stetere cadunt. 

Et capti capiunt, et qui domuere domantur; 
Fit victi supplex, qui modo victor erat. 

Sic plebi indomitae, sic sunt sua fata tyrannis: 
Sic Deus alternas versat in őrbe vices. 

PETITIO PACIS. 

Mitis exaudi Deus, et parentem Fas piis sit, te miserante, vitám 
Pacis aeternae, velut es, quieto Degere expertem trepidi pericli 
Nosse Concordes populos, et vrbes Et tibi sacris operosa curis 

Annue seclo. Otia serua. 
Gentis inprimis, pia iurae Christi Testis vt doctrina tuae per orbem 
Quae colit, defensor ades, cruentis Fulgeat laudis, pietas que morum, 
Hostibus ponens domitura saeuum Caelitum, dignis veneretur actis 

Frena furorem. Rite parentem. 
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Quo magis reges placidum per ipsos, 
Principes et Christicolum per omnes, 
Pacis inspirare velis fauorem, 

Sancte, precamur. 
His potens vt Relligio patronis 
Ius ferat iunctis animis, et ordo 
Ciuium, legum vigor atque honestas 

Floreat omnis. 
Templa nee belli rabies, scholasque 
Barbarus vastet furor, et decorum 
Quicquid aut sanetum bene constitutis 

Vrbibus exstat. 
Ergo da viuant faciles, suaque 
Sorte contenti, bona plebs, et alto 
Qui tenent latas populorum habenas 

Culmine rerum. 
Mentis incensus furiis auarae, 
Ne petat de mens aliena quisquam 
Reg na, nee vanis sitiens bonorum 

Irruat ausis. 
AEstuat quodeunque odii, velirae, 
Protinus restingue, et amara belli 
Semina, atque ipsum proeul auf er at no 

Sanguine bellum, 
Sanguine et gaudens miserorum acerbis 
Caedibus, eulti populans honorem 
Ruris, et pulchras quatiens ab imis 

Sedibus vrbes. 
Quos et infido mala tanta suasu, 
Et iuuat diras agitare clades, 
Otio aduersos, Pater, et benignae 

Pelle quieti. 
Ora confusi pudefaeta gestent, 
Moeror et frangat, pauidusq) terror 
Consili exortes animos, caducis 

Turpiter orsis. 
Brachio robur solidum potenti 
Exere, et gentem pius hanc tuere, 
Quae tuo gaudet, Pater, e sacrato 

Nomine dici: 
Impetu ne quo male dissipetur, 
Instar est lecti tibi quae peculi, 
Sola confidens tibi, sola sanetum 

Nomen adorans. 
Audi, et haec tua nos potestas 
Nominis, quoeunq^fremente fluctu, 
Protegat tutos, adytisq^opem fer 

Mitis ab altis. 

Qua Syon antiqua suos penates 
Extulit: verboque tuo patentes 
Adiuua quaseunque domos, et vrbes 

Pace serena. 
Pax tegat sacros tibi rite muros, 
Pax, et insigni bona sors decore 
Excolat praeclara tuae fouens pa-

Latia laudis. 
En age inflectens moderata corda, 
Omnibus curam placidae quietis 
Insere: haec Euangelio vocatis 

Munera digna. 
Munera alternae bona caritatis, 
Quae ligat dulces animis amores, 
Datque concordes habitare fratres 

Vnanimesqo. 
Sin quibus discors animo simultas 
Incidit, flammaque calens acerba, 
Excoquit, bellum meditata et iras, 

Pectora bilis: 
Ah Pater largire, piis et ultro 
Corda submittant monitis, et aptae 
Sanciant molles ratione iustae 

Foedera pacis. 
Sic decus, nomenq tuum sonoro 
Insonet plausurtua vox per omnes 
Auream lucem vehat orbis oras 

Alite verbo. 
Candidos sie Christicolum propago 
Augeat coetus tibi, sie pauorum 
Mártis exortes celebrent opimae 

Munera pacis. 
Et tuae cantent pia facta dextrae, 
Solus insignis meritis potenti 
Qui facis miranda manu, per omnes 

Vndique gentes. 

ADMONITIONES IN VITA HUMANA VTILISSIMAE. 

Fide Deo, die saepe preces, peccare caueto, 
Sis humilis, pacem dilige, magna fuge. 

Multa audi, die pauca, tace abdita, scito minori 
Parcere, maiori cedere, ferre parem. 

Propria fac, non differ opus, sis aequus egenis, 
Parta tuere, páti disce, mementó mori. 
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