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SZEMLE 

SZÓBELISÉG ÉS ÍRÁSBELISÉG HATÁRÁN: 

KÖZÉPKORI PRÉDIKÁCIÓIRODALMUNK TÖRTÉNETÉNEK 

ÚJ SZINTÉZISE FELÉ
1
 

 
 
 
Madas Edit alapvető monográfiája a kora középkori magyarországi prédikációiroda-

lom minden egyes szövegére kiterjeszkedő, s azokkal filológiai műveletek irdatlan 
mennyiségét elvégző, mind a perspektivikus összefüggéseket szem előtt tartó, mind adat- 
és szövegközeli, kiváló munka. Megközelítését a medievisztika munkamódszereinek 
rendkívül alapos ismerete és alkalmazása, egész sor tudományszak (irodalom-, nyelv-, 
művelődés-, egyház-, vallás-, liturgiatörténet) tanulságainak nyomon követése, ugyanak-
kor friss szellemű módszertani újító kedv jellemzi. Dolgozatának felépítése átgondolt, 
koherens és áttekinthető, megfigyeléseit jó érzékkel, változatos módszerekkel teszi 
szemléletessé (táblázatok, sztemmák, a párhuzamos szövegközlés tipográfiai lehetősége-
inek jó alkalmazása). Együttesen meglévő kiterjedt forrásismerete és a nemzetközi szak-
irodalomban való magától értetődő naprakészsége nehéz feladat elé állítja a recenzenst. 
Annál inkább így van ez, mert Madas Editnek a könyv tárgyát képező szövegekről, szö-
vegcsoportokról írt korábbi munkáit is (némelyiket közelről, szerkesztőként) ismerve 
személyes tapasztalatból számolhatok be engesztelhetetlen igényességéről: korábbi elő-
tanulmányai, tanulmányszövegei igen sok változáson mentek át, amíg e szintézisbe ke-
rülve megtalálták helyüket; adatait, elemzéseit szüntelenül pontosította, a rájuk épülő 
felismeréseit olykor alapjaikban módosította, a még nem kellően tartós teherbírású szer-
kezeteken könyörtelen átalakításokat végzett mindaddig, amíg bárki másnál felkészül-
tebb és erőt próbálóbb kritikusának: önmagának megfelelő összegzést sikerült kialakíta-
nia. A következőkben többnyire csak munkája értékeinek elismerésére, a legfontosabb 
felismerések számbavételére lesz mód, erre is csupán részlegesen. Itt-ott néhány észrevé-
tellel erősítem az általa elmondottakat, vitába szállni vele pedig gyakorlatilag sehol sem 
lesz okom. 

A könyv négy fejezete együttesen a magyarországi prédikációtörténet teljes körű is-
mertetését nyújtja a 14. század elejéig. Az első három fejezet egy-egy forrást tárgyal, a 
negyedikben két kódex prédikációtörténeti vonatkozásai kerülnek sorra. A megtárgyalt 
szövegek között egyetlen magyar nyelvű van: a Pray-kódex halotti beszéde. A monográ-
fia alapjául szolgáló, „Coepit verbum Dei disseminari in Ungaria”: Prédikációirodalom 
a középkori Magyarországon címmel 2000-ben lezárt és nagy sikerrel megvédett aka-

 
1 MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből: A kezdetektől a XIV. század elejéig, Debre-

cen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 25), 
256 l. 
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démiai doktori értekezés még tartalmazott egy ötödik fejezetet is, amely egy jellegzetes 
és számszerűleg is jelentős tematikai csoport, a Szent Lászlóról szóló prédikációk 
hosszmetszetén követte a további változásokat, a 13. század végétől egészen a 16. száza-
dig jutva el, egyaránt érintve latin és magyar nyelvű prédikációkat. A monográfiából ez a 
fejezet elmaradt, a szerző a Szent László-prédikációk különálló publikálására és elemzé-
sére készül. A disszertáció negyedik fejezete viszont csak a Pécsi egyetemi beszédekkel 
foglalkozott, most ez – egy 1993. évi ItK-publikáció alapján – kiegészült a Gyulafehér-
vári Sorok kódexében található prédikációk bemutatásával. Mielőtt az egyes fejezeteken 
magam is végighaladnék, célszerűnek látszik a különböző részek néhány általános érvé-
nyű, történetet együttesen kirajzoló megállapítását összegezve bemutatni. 

Jól ismert problémaköre a középkori prédikációirodalom kutatásának az a megközelí-
tés, amely prédikációs műfajok egymásra rétegződő történetének elbeszéléseként kívánja 
leírni a prédikáció történetét. Közkeletű a narráció, amely szerint a 13. században a viha-
ros gyorsasággal terjedő thematikus, skolasztikus sermo váltja fel a homíliát, amely 
azonban nem vész ki a gyakorlatból, mert ezt az „antiquus modus praedicandi”-t egysze-
rű közönség tanítására továbbra is alkalmasnak tartják.2 A két prédikációs válfaj elhatá-
rolása a modern kutatásban számos terminológiai nehézségnek is a forrása. Madas is 
jelzi, hogy manapság a medievisták többsége típus szerinti különbséget jelöl a termino-
lógiai megkülönböztetéssel: a homília egy bibliai szakasz (perikópa) versről versre való 
magyarázatát, a sermo az egyetlen bibliai versre vagy egy adott témára épülő beszédet 
jelenti (19). Aligha szabatos elkülönítés ez: az egyszerű homília–sermo megkülönbözte-
téssel azért nem élhetünk, mert – amint Madas is bemutatja – a két terminus a 12. század 
közepéig szinonimaként használatos, mindkettő katekétikus, exegétikus vagy akár ex-
hortatív tartalmú prédikációt is jelölhet. Az „egyetemi sermo” vagy a „skolasztikus 
sermo” elnevezéseket H. Leith Spencer azért nem tartja megfelelőnek, mert véleménye 
szerint kultúrtipológiailag nem adnak pontos leírást, hiszen az irodalmi jelenség széle-
sebb körbe hatolt be és fejtett ki hatást, mint amekkora körre a szintagmák meghatározó 
tagjában megjelölt tudományos-pedagógiai intézmény illetőleg filozófiai rendszer kiter-
jedtek. Spencer az „új prédikációs mód” megjelölést körvonalazatlansága, egzaktsággal 
összeegyeztethetetlensége miatt nem tartja alkalmazhatónak. Végül a „modern” és az 
„ősi prédikációs módszer” terminusok használatánál állapodik meg,3 Thomas Walleys 
fenti „antiquus”-ával ugyan összhangban, ám aligha hárítva el a „modern” jelzőnek az 
„új” jelzővel azonos problémáját. Madas Edit sokkal megnyugtatóbb megoldást választ, 
mint az oxfordi tudós. Kifejti, hogy ugyan a 13. századtól hódító prédikációs módot 
általában „skolasztikus sermó”-nak nevezik, de ez a jelző csak megszorítással alkalmaz-
ható azért is, mert voltaképpen egyáltalán nincs itt szó filozófiai értelemben vett skolasz-

 
2 KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. szá-

zadban, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 57. Thomas Walleyst idézi: TARNAI Andor, 
„A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1984 
(Irodalomtudomány és Kritika), 42. 

3 H. Leith SPENCER, English Preaching in the Late Middle Ages, Oxford etc., Clarendon Press, 1993, 228–
268. 
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tikáról. A skolasztikus módszer fontos tartozéka a dialektikus érvelés, az egymással 
szemben álló nézetek ütköztetése, ami a sermókból teljességgel hiányzik; az érveket a 
sermókban a Bibliára és a nagy egyházi tekintélyekre való hivatkozás helyettesíti, a 
tőlük vett idézeteket exemplumok és legendarészletek egészítik ki; a prédikáció a már 
kiérlelt, kétségbevonhatatlan hitigazságot hirdeti, nem pedig az igazság feltárására tesz 
kísérletet és azért szavatol (129–130). Az értekezés ezért leggyakrabban a „thematikus 
sermo” megjelölést alkalmazza, amelynél pontosabb és egyben az irodalmi sajátosságok-
ra erőteljesebben utaló aligha volna található. Pontosítja Madas a közkeletű megállapítá-
sokat azzal is, hogy felhívja rá a figyelmet: a homíliával nemcsak mint az irodalomszo-
ciológiai rétegzettséget kifejező prédikációs vonulattal (az egyszerű nép számára alkal-
mas formával) kell számolnunk a 13. századot követően is. És egyáltalában: nem csak 
mint prédikációs móddal. A pasztorációs célú prédikációgyűjtemények mellett ugyanis 
az éjszakai zsolozsma szövegeihez kapcsolódó szentírás-magyarázó szövegekből a 6. 
századtól kezdve liturgikus célra használható gyűjteményeket is összeállítottak (19). 
A liturgikus, ill. részben breviáriumi használatú szövegek tartalma is és megnevezése is 
homília maradt a prédikációs változásokat követően is. 

A következő jelentős terminológiai és módszertani változásnak, az Erasmus által nép-
szerűvé tett concio-típusú prédikációnak a tárgyalására természetesen a monográfia 
kronológiai keretein belül sem szükség, sem lehetőség nincs, sőt azzal sem kell itt szá-
mot vetni, hogy az újabb nemzetközi szakirodalom a közvetlenül a reformációt megelő-
ző átmeneti időszak prédikációs jellegzetességeinek leírásához új terminust kezdett al-
kalmazni. A klasszikus retorika felélesztésének hatását mutató, orációnak nevezett pré-
dikációra gondolok, amely jelentős szerepet kapott John W. O’Malley, John M. 
McManamon, Marianne G. Briscoe tanulmányaiban.4 Madas Edit e problémakörrel a 
monográfiát megelőző disszertációjában sem foglalkozott külön gondolatmenetben, s 
nyilván a még a 16. századba is jól belenyúló középkori Szent László-prédikációk publi-
kálásakor lesz majd érdemes visszatérni e kérdéskör megítélésére. 

1. Szent Gellért homiliáriumának epilógusára 1982-ben bukkant rá a karlsruhei Ba-
deni Tartományi Könyvtár egy 14. századi legendáriumában Felix Heinzer. A szöveg 
egy Gellért-vitát (egy feltehetőleg 13. századi sermo rímes divisióit) és egy rövid Gel-
lért-idézetet, egy Credo-értelmezést követ a kódexben. Az utóbbi Madas feltételezése 
szerint (17) az elveszett homiliárium kezdete lehetett, egy olyan homiliagyűjteményé, 
amely a Hiszekegy az evangélium és az epistola magyarázatát követően a nagyobb temp-
lomokban is szokásos, a kisebbekben pedig kizárólagos fejtegetésének megfelelően 
nyithatta a gyűjteményt. A legendárium 13. század végi összeállítója értékes kritikatör-
téneti megjegyzést is tesz Gellért gyűjteményének mind műfajára („omelias et sermo-
nes”), mind tartalmára („de incarnatione Domini et de Beata Virgine”), mind szerkesz-
tésmódjára és stílusára („novo quodam modo more peroptimo compilavit”). Mint Madas 
bemutatja, a 12. század közepéig a homília és a sermo szavak szinonimák, a 12. század 
végétől az új típusú prédikáció vagy prédikációvázlat neve viszont kizárólag sermo. 

 
4 Lásd erről KECSKEMÉTI, i. m., 58–64, 67. 
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A 13. századi műfaji megjegyzést tehát úgy értelmezhetjük, hogy Gellért 11. századi 
gyűjteményében gyakorlatilag azonos értelemben, váltakozva fordulhatott elő mindkét 
terminus, s ez a 13. században már nem volt magától értetődő (20). Mivel Gellért 
homiliáriuma az egész egyházi év fontosabb ünnepeire tartalmazott szövegeket (az egyes 
vasárnapok valószínűleg nem kaptak önálló homíliát, a sermones dominicales típusú 
gyűjtemények csak a 13. századtól váltak általánossá), a két kiemelt tematikai csoport a 
prédikációk nagyobb nyomatékú szövegcsoportjaira vonatkozhat. Az epilógus szövegé-
ből viszonylagos biztonsággal lehet állást foglalni a datálás kérdésében (1030–1038 
között), a prédikációk exegétikus jellegéről és a prédikációs segédkönyv feltehető kö-
zönségéről és funkcióiról (23–24). Feltehető, hogy a homiliárium egy példánya elérhető 
volt Velencében is 1506 körül, amikor Antonino Verle kiadta Petrus de Natalibus egy 
rövid Gellért-vitát is tartalmazó, 1369–72 között összeállított Catalogus sanctorumát 
(24–25). Tartalmaz két – tartalmilag és stílusában is hitelesnek elfogadható – Gellért-
idézetet a Legenda aurea (27–31). Jacobus de Voragine Mária-sermói között és a 13. 
századtól kezdve népszerű Pharetra c. prédikációs segédkönyvben szintén megőrződtek 
Gellértnek tulajdonított citátumok, Johannes de Turrecremata 1437-ben idézte (32–38). 
A Gellért-legendák is hordoznak homiletikai vonatkozásokat. A 14. századi nagyobb 
legenda három utalása Gellért egy-egy „super verbo” tartott prédikációjára bizonyára a 
14. századi hagiográfus saját kora gyakorlatának felel meg (41), amint azt egyébként már 
Tarnai Andor is gondolta.5 

2. A magyarországi prédikációtörténet első teljes prédikációi Hartvik püspök szer-
könyvében, a többféle liturgikus könyv, egy ordinarius, egy pontificale és egy rituale 
elemeit keverő, a benne olvasható liturgikus játékokról (Tractus stellae, Quem queritis 
stb.) elhíresült, ma Zágrábban található Agenda pontificalisban maradtak fenn a 11–12. 
század fordulójáról. A kódex körüli szakirodalmi álláspontokat mérlegelve Madas vilá-
gossá teszi, hogy a győri proveniencia, Hartviknak a győri püspökkel való azonosítása 
csupán egy megfontolandó hipotézis, de csak hasonlóan koherens más összefüggésrend-
szerrel volna felváltható (54). A kódex zágrábi használata viszont a 12. század elejétől 
bizonyítható. A pontificaléban található kidolgozott ad populum sermók nagycsütörtök-
höz kapcsolódnak: a) admonitio a visszafogadott penitensekhez: egyszerű, eszköztelen 
beszéd; b) a krizmaszentelés elején lejegyzett sermo generalis: ez egyes részeiben az 
Eucharisztia-tan első kimerítő értekezésére, Paschasius Radbertus (790 k.–860 k.) De 
corpore et sanguine Dominijére, egy (9. századi?) beauvais-i pontificaléból ismert kriz-
maszentelési beszédre és Amalarius (775 k.–850 k.) Liber officialis c. szertartástanára 
támaszkodik; c) egy, a katolikus hitről mint a legnagyobb erényről szóló sermo; d) a 
lábmosás szimbolikus értelmét kifejtő, egy vatikáni sermonariumból már ismert Pseudo-
Ágoston-beszéd. A püspök népnyelvű prédikálásához segítséget nyújtó négy beszéd 
közül három feltehetőleg az Agenda pontificalis mintapéldánya, sőt talán egyenesen a 
ma is meglévő szerkönyv számára készült (74). 

 
5 TARNAI, i. m., 21. 
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3. A Pray-kódex Halotti Beszéd és Könyörgése és latin nyelvű temetési beszéde a mű-
faj európai történetében is egyedülálló szövegegyüttes. A magyar nyelvű prédikációs 
irodalom egyetlen olyan emléke, amelyet többé-kevésbé az elhangzásának megfelelő 
formában jegyeztek le. A következő századokból csak latin sermókat kísérő magyar 
glosszák ismeretesek, a 16. századi kódexek magyar prédikációi pedig már a tisztán írott 
műfajjá és magánolvasmánnyá való fejlődés útjának állomásai. A magyar sermóval 
együtt fennmaradt latin előkép klerikusok, a magyar változat laikus hívek számára ké-
szült. A hívő sírjánál elmondható nemzeti nyelvű sermo-mintára példát ebben a korban e 
szövegen kívül csak német nyelvterületen találunk; Magyarországon a temetési beszéd 
gyakorlata feltehetőleg német befolyásra honosodott meg. A szövegek egyfajta állandó-
sulását jelzi, hogy – teljesen szokatlan módon – egy szerkönyvben kaptak helyet. A 13. 
századi latin nyelvű koldulórendi sermonariumokban azután – mint Európában minde-
nütt – Magyarországon is megjelentek a skolasztikus sermo-minták a temetési beszéd 
műfajában is (83–84). 

A Pray-kódex szövegegyüttesének tárgyalását Madas Edit a magyar és a latin szöveg 
összevetésével kezdi. Mivel azonos nyelvű szövegek összevetése relevánsabb eredményt 
hozhat, módszertanilag igen érdekes eljárással nemcsak a Halotti Beszéd és latin mintája 
magyarra fordított szövegét veti össze egymással, hanem a latin minta eredeti szövegét is 
a Halotti Beszéd saját maga készítette latin fordításával. A Halotti Beszéd könyörgésre 
való felszólításának legközelebbi párhuzamát a Hartvik-féle Agenda pontificalis absolu-
tiójában találja meg. 

A következő terjedelmes részben a középkori európai halotti beszéd történetének ta-
nulságait vonja be a vizsgálatba. Az ókeresztény egyházatyák halotti beszédeit ez alka-
lommal teljességgel mellőzi (119–120), s csupán érinti azt a rendkívül érdekes – nem 
műfaji, hanem műfajtipológiai – párhuzamot is, amelyre Vizkelety András hívta fel a 
figyelmet az Exhortatio ad plebem christianam c. 9. századi latin és ófelnémet szöveg-
együttesben.6 Madas a történetet a 10–11. századi történeti forrásokkal kezdi, amelyek-
ben először bukkannak fel temetési beszéd tartásával kapcsolatos gyér adatok, csak ma-
gas rangú méltóságok temetésével kapcsolatban. A 12. századból fennmaradt néhány 
sermo-minta a szokás lassú terjedésére utal. A 13. századtól – főleg a koldulórendeknek 
köszönhetően – a közrendű halottak fölött is gyakoribbá vált, a beszédminták száma 
ugrásszerűen növekedett. 

A latin nyelvű források közül a legrégebbi 973-ra vonatkozik. Ekkor hunyt el Szt. 
Ulrich augsburgi püspök, akinek temetésén, a gyászmise és a templomi sírbatétel között 
egy püspöktársa, Wolfgang von Regensburg prédikált, beszédének tartalmát (a Halotti 
Beszéd és a latin Sermo tartalmára is nagyon jellemző imádságra való buzdítást) 
hagiográfiai forrás foglalja össze (104). A következő adat Anno kölni érsek temetési 
beszéde barátja, Herimannus prior fölött 1075-ben (105). Az 1139-ben meghalt Otto 
bambergi püspök fölött két gyászbeszéd is elhangozhatott: egy latin nyelvű a mise kere-
 

6 VIZKELETY András, Adalék a Halotti Beszéd műfajtörténetéhez = Művelődési törekvések a korai újkor-

ban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS 
Péter, Szeged, JATE, 1997 (Adattár, 35), 655–660. 
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tében a klerikusoknak, egy népnyelvű a mise után a híveknek. Imbrico würzburgi püspök 
gondolatmenetét a bambergi püspök két életrajzírója is rögzítette; nagyon érdekes, hogy 
a laikusoknak szóló beszéd Jeremiás próféta szavait („Lombos, szép formás gyümölcsű 
olajfa nevet adott néked az Úr”, Jer. 11,16) szabta a halott személyére (105–108). 
A temetési beszédek legkorábbi sermo-mintája az angol vagy dél-német származású, 
legtermékenyebb éveiben Regensburgban működő Honorius Augustodunensis (1080 k.–
1137 k.) Speculum ecclesiae c. prédikációgyűjteményében maradt fenn a 12. század 
elejéről. A – mondanivalónak biblikus tónust adó, de a gondolatmenettel kapcsolatban 
nem álló – bibliai citátummal (Jel 13,14) kezdődő, bonyolult, rideg és túl általános szö-
veg világi méltóságok temetésére szánt beszédek mintájaként és épületes olvasmányként 
lehetett használatos (108–110). 

Írásba foglalt népnyelvű temetési sermo-mintákkal a 12. században csak német nyelv-
területen találkozunk. Feltehetően itt terjedt el először a temetési beszéd általánosabb 
gyakorlata. A legkorábbi emlékek az ugyancsak Speculum ecclesiae címmel ismertté 
vált középfelnémet prédikációgyűjteményben maradtak fenn. A nyugat-bajor–kelet-sváb 
határterületre lokalizált, a 12. század utolsó negyedére datált kódex egy évtizedekkel 
korábbi, elveszett eredeti másolata (110–113). Két rövid temetési beszédet tartalmaz. 
Két további 12. századi német nyelvű temetési beszéd egy 15. századi kódexből ismere-
tes; az első Honorius sermója első felének fordítása a kezdő citátummal együtt, és 
ugyanez a forrása a második beszéd második felének (113–114). További példák a 12. 
század végére–13. század elejére datálható sermo de mortuis a 14. századi kéziratban 
fennmaradt Weingartner Predigten sermói között; a 13. századi St. Pauler Predigten 
hosszú és emelkedett hangú temetési beszéde. Ebben a korban lejegyzett nemzeti nyelvű 
temetési beszédre Németországon kívül nem lehet bukkanni. E különállást a temetési 
beszéd tartásának viszonylagos gyakorisága és a német nyelvű írásbeliség fejlettsége 
magyarázhatja (115). 

Következzék itt egy rövid kitérő a történeti források és feldolgozások természetéről, 
az adatok hagyományozódásának buktatóiról. Magam még kevés idővel ezelőtt is jelen-
tőséget tulajdonítottam annak az adatnak, amely azt bizonyítja, hogy a német irodalom-
történeti hagyomány a 17. század végén határozott évszámmal kívánta és tudta megje-
lölni a halotti beszéd németországi történetének kezdőpontját. A lipcsei egyetemen 
1670-ben De laudationibus funebribus veterum hangzott el „schediasma historicum”,7 
amely az antik és korai keresztény halotti beszédek regisztrálása után azzal folytatódott, 
hogy „Crantzius Metropol. lib. IX. cap. 28. Anno d. 1248. Germanos funebres laudatio-
nes accepisse refert.” A hivatkozás Albert Krantz (1448–1517) Metropolis, sive historiae 
ecclesiasticae Saxoniae libri XII c. művére utal, s azzal kecsegtet, hogy ha az utóbbi mű 
adott helyének okleveles vagy krónikás forrása is tisztázható, a prédikációs műfajra 
vonatkozó irodalomtörténeti reflexió egy igen korai példánya ragadható meg. Krantz 
művének megadott helyén ugyan nem 1248-as, hanem 1346. évi eseményről van szó, a 

 
7 Jo. Fridericus MAYER, De laudationibus funebribus veterum, schediasma historicum, respondente Daniele 

LINDENERO, Lipsiae, 1670. 
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17. század végén leírt téves dátum azonban szóra alig érdemes elírás az ott olvasható 
szöveg egyéb problémáihoz képest. A 39. mindeni püspök halálával kapcsolatban ezeket 
olvashatjuk: „Ludovicus autem pontifex ecclesiam suam Mindensem per annos 22 gu-
bernans, anno Christi 46 emigravit ex hoc seculo, apud monasterium in Vualfrode, terrae 
Luneburgensis, quo eum loco extrema infirmitas apprehenderat. Nam ibi plerunque velut 
in prima ditione commanebat. Exutus autem corpore spiritus, rediit, ut confiditur, ad 
Dominum qui dedit illum. Tumulatum est corpus in eo monasterio, solennibus de more 
illustrium peractis exequiis. Sed ea res aetate nostra magis inclarescit, ut ad imitationem 
Italorum incipiant funerales orationes habere de laudibus mortui, usque ad recorda-
tionem totius generis et omnis antiquitatis: quae necdum res tum inolevit. Influxit autem 
provinciis cum bonis literis, quae nobis provenerant de multiplicatione sepultorum ante 
codicum, per ministerium impressorum. Iam enim passim habentur veterum scripta, quae 
olim apud rarissimos tenebantur inclusa, et vix coniunctissimis fiebant ad usum commu-
nia.”8 Látható, hogy a 15–16. század fordulóján működött történész nem a 14. századi 
időponthoz kötötte a halotti dicséret németországi megjelenését, hanem saját korával 
kapcsolatban fogalmazott meg az épp tárgyalt eseményekhez sem okleveles, sem króni-
kás előzményekkel nem köthető, inkább saját kora technológiai újítását ünneplő, önálló 
kommentárt. Lehetséges, hogy a 17. századi disszerens idézett szövegében sem időpont-
meghatározásként, hanem mintegy a jelzet pontosításaként kell értelmeznünk az „Anno 
d. 1248.” megjelölést. Ekként eljárva az utalás értelme csupán annyi, hogy a németek 
külső hatásra fogadták be a halotti laudációt, amelynek Krantz egyértelműen itáliai ere-
detéről tud. A középkori halotti prédikációval kapcsolatban az adatnak sajnos semmiféle 
értéke nincs, minthogy a „funerales orationes … de laudibus mortui”, ill. „funebres lau-
dationes” szavak jelöltje eleve szűkebb körű, mint a temetési beszéd általában. Krantz 
kortársként, szemtanúként adott viszont hiteles beszámolót a genus demonstrativum 
prédikációkban való befolyásának növekedéséről, amely folyamat a legújabb európai 
kutatások szerint egyértelműen a 14. század végén Itáliában bontakozott ki, és hatolt be a 
15. század végére Németországba is.9 

A 12. század utolsó harmadában feljegyzett magyar nyelvű temetési beszéd arra utal, 
hogy a temetési prédikáció Magyarországon is gyakoribb lehetett, másrészt a magyar 
sermo-minta állandósulására is felhívja a figyelmet (115). Erre utal az a tény is, hogy 
feljegyzésére nem egy prédikációgyűjteményben került sor, hanem egy sacramenta-
riumba, a mise imádságait tartalmazó, az egész egyházi évet átfogó papi szerkönyv mi-
sén kívüli szertartásokat is felölelő főszövegébe iktatták. Madas Edit értekezésének e 
pontján összegzi a Pray-kódex kutatásának ma érvényes eredményeit. A kódexben a 
monasztikus és a kanonoki liturgia elemei keverednek, ami azzal magyarázható, hogy 
egy székesegyházi használatra készült mintapéldányt szerkesztett át az összeállító bencés 
használatra. A törzsszöveg 1195 körülre datálható, másolásának színhelye az észak-
magyarországi (ma szlovákiai) jánosi bencés monostor volt. Elveszett mintapéldánya a 
 

8 Albertus CRANTIUS, Ecclesiastica Historia, sive Metropolis, nunc primum in lucem edita, Basiliae, Opo-
rinus, 1568, 287 (lib. IX, cap. 28). 

9 KECSKEMÉTI, i. m., 60. 
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váci székesegyház számára készült a 12. század közepe táján egy 11. századi rajnai-
frank–délnémet sacramentarium alapján. Mind a latin, mind a magyar temetési beszéd 
már a váci mintapéldányban is szerepelhetett (116). 

A beszéd elhangzására a gyászmisét és a sírba tételt követően került sor. A liturgiának 
ezen a helyén kezdetben csak egy imádságra buzdító exhortatio, a kötött szövegű Kö-
nyörgés hangozhatott el. Ezt előzhette meg esetenként az általánosabb tartalmú sermo, 
amely egy elmélkedő részből és egy imádságra való kötetlen felszólításból állt (119). 
A latin és magyar beszéd azért kerülhetett feljegyzésre és átmásolásra, mert elmondásuk-
ra/felolvasásukra viszonylag gyakran sor kerülhetett (119). Érdekességképpen említem 
meg, hogy a Pray-kódex Halotti Beszédének liturgiai helyével kapcsolatos egyes prob-
lémák szemléltetésére még jóval későbbi rituálék is alkalmasak. Az első olyan magyar-
országi katolikus szertartáskönyv, amely egyes kérdéseket, válaszokat, intéseket már 
magyarul is tartalmaz, 1583-ban Nagyszombatban jelent meg nyomtatásban.10 A Telegdi 
Miklós irányításával készült munka az első olyan katolikus szertartáskönyvünk, amely-
ben már a tridenti intézkedéseknek is több nyoma mutatkozik.11 Az Agendarius temetés-
sel foglalkozó fejezete, az Ordo sepeliendi mortuos (148–150) az anyanyelvi gyászbe-
széd időbeli helyét „Sepulto corpore, vel priusquam illud in sepulchrum deferatur” sza-
vakkal jelölte ki, amely vagylagosság a Madas Edit által feltárt forrásokra is jellemző. 
A gyászbeszédet bevezető mondat a nyomtatványban („Parochus vel aliquis alius e nu-
mero cleri, poterit populum sequenti aut simili exhortatione alloqui”) mintha a Halotti 
Beszéd felhasználásának módjával kapcsolatos alapvető fontosságú kérdést („sequenti 
aut simili”) fogalmazná újra. Az ezután közölt, latin című, de magyar szövegű Exhor-
tatio ad eos qui funeri intersunt (150–157) azonban semmiféle rokonságot nem mutat 
12. századi szövegünk gondolatmenetével. 

Végső formáját, stilizáltságát a Halotti Beszéd az írásba foglaláskor nyerhette el. Ettől 
kezdve felhasználása jóval kötöttebb lehetett, mint a német sermonariumokban található 
sermo-mintáké (119). Használatának elterjedtségéről vagy kizárólagosságáról azonban 
adatok híján nem lehet nyilatkozni. Egy, a korábbi szakirodalomban felmerült, ezt a 
kizárólagosságot érintő hipotézist mindenesetre Madas Edit határozottan cáfol (120–
125). Horváth Jánosnak a Károly Róbert 1342. évi temetésén elhangzott prédikációt 
érintő hipotéziséről van szó.12 Megelőzte ezt az időpontot a koldulórendi szerzetesek 
temetéseken való prédikálásának engedélyezése, amely 1317-ben kapott végleges kánon-
jogi megerősítést. A Pécsi egyetemi beszédek c. 13. századi domonkos prédikációgyűj-
teményben például hat de mortuis sermo olvasható. Ekkor tehát már Magyarországon 
sem lehetett általánosan érvényben a Halotti Beszéd-típusú sermo, amit Horváth János 
tanulmánya még Károly Róbert korában is megragadhatónak tartott. A Pray-kódex a 13. 
század közepétől Pozsonyban volt, feltehetően a káptalan birtokában és használatában. 
A 13–14. század fordulóján újabb temetési beszédet, ismeretlen francia szerző skolaszti-

 
10 RMK I, 204 – RMNy 528. 
11 RÁTH György, Nyomtatott szertartáskönyveink a római rituale behozataláig, MKsz, 1890, 163–191; UŐ., 

Egy magyar r. c. rituale a XVI. századból, ItK, 1895, 65–81. 
12 HORVÁTH János, A Halotti Beszéd történetéhez, MNy, 1970, 421–429. 
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kus sermo-mintáját másolták bele. A temetési alkalomra kínálkozó mintaszövegek vá-
lasztéka tehát a 14. század közepére már sokkal szélesebb annál, mintsem hogy monolit 
irodalmi minta hatásával számolhatnánk. A Telegdi Csanádnak tulajdonított temetési 
beszéd ilyen leszűkítő értelmezése irodalomszociológiai szempontból is problémákat vet 
fel: ha a 14. században egy érsek egy uralkodó felett gyászbeszédet mondott, az bizo-
nyosan nem nélkülözte a személyes elemeket, és nem is merülhetett ki három mondat-
ban. Ráadásul a szövegben semmi sem jelzi, hogy itt az érsek gondolatainak, sőt ser-
mójának idézéséről lenne szó. Teljesen egyetértek Madas Edit állásfoglalásával: nem 
egy évszázadok óta rögzült hazai formula, hanem általános keresztény gyakorlat a halál-
lal üdvtörténeti távlatból szembenézni. Kicsi a valószínűsége, hogy a krónikaszerkeszt-
mények érintett mondatai közvetlenül az érsektől származnának. A szemtanú krónikás e 
néhány bonyolult latin mondatban összegezhette a temetésen hallottakat, vagy maga 
kommentálta így a szomorú eseményt. 

Erősítendő Madas Edit álláspontját, vagy még inkább Horváth János álláspontjának 
megalapozottságát gyengítendő idézek itt egy eddig figyelembe nem vett szövegpárhu-
zamot: „Minémü halhatatlanságban állatta vólt az Ur Isten, az ö képére teremtetett em-
bert, jól tudgyátok: mivel túdósoknak szóllok. Mellyböl ha az Isten parancsolattyához 
való engedetlenség által, magát Adám, és minket, ki nem ejtett vólna: az épségnek álla-
pottyában, sem meg nem hóltunk, sem el nem temettettünk vólna: hanem el-jüvén, kinek 
kinek Istentül rendelt, e’ földön minden fáradság, fájdalom, bú, bánat, és keserüség nél-
kül való gyönyörüséges életének vége, csak álom bocsáttatott vólna reánk, és abban az 
álomban, az Istennek dicsösséges országában, a’ szent Angyalok által, lelkestül s’ testes-
tül el-vitettünk vólna. […] De oh szomorú eset! mellyel nem csak halált; hanem porban 
való temettetést s’ porrá változást-is, hoza reánk, Adám Atyánk, mint Istennek ama’ 
sententiájából ki-tetszik: por vagy és porrá kell lenned”. Sietek nyomban hozzátenni, 
hogy a most idézett mondatokat Szatmárnémeti Mihály kolozsvári kálvinista lelkész írta 
le 1683 decemberében,13 és a Pray-kódex Halotti Beszédéhez nyilvánvalóan semmi kö-
zük sincs. Az azonos tárgyú keresztény vallási szövegek nagymérvű tematikai és moti-
vikus egyezésében nincs semmi meglepő, és úgy látszik, az egyezések ebben az esetben 
talán még számosabbak is, mint Telegdi Csanád állítólagos beszéde vonatkozásában. Én 
is azt gondolom, hogy a temetésen hallottaknak vagy csak nagyon áttételes tükröződése-
ként vehetjük számba a krónikaszerkesztmények szövegét, amelyből egyáltalában nem 
következtethetünk a temetésen csakugyan elhangzott prédikáció egészének sem tartalmá-
ra, sem szerkezetére, vagy a 14. századi krónikást magát is elég felkészültnek tarthatjuk 
egy efféle keresztényi kommentár megszövegezésére. 

Nem oly határozottsággal, mint Horváth János tétele, egy helyütt Tarnai Andor egy 
állításának ereje is megkérdőjeleződik a dolgozatban (87). A Halotti Beszéd közönségé-
nek kérdéséről van szó, amelyről Tarnai azt feltételezte, hogy előkelőbb társadalmi hely-

 
13 RMK I, 1301. 
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zetűekből állhatott,14 míg Madas szerint a belőle feltételezhető alapismeretekkel „nem 
csak előkelő hívek rendelkeztek”. Madas megfontolásaiban sok igazság van, magam 
azonban Tarnai gondolatainak lényegét nem ebben az állításban, hanem a másodlagos 
szóbeliség feltehető tartalmának megítélésében és e másodlagos szóbeliség társadalmi 
kiterjedése mértékének mérlegelésében látom. Márpedig a másodlagos szóbeliség mér-
legelésére eleve csak az írásbeliségbe átlépő szövegeinek határhelyzeteiben nyílik bár-
minemű lehetőségünk, ez az átlépés pedig szerintem is, a dolog természeténél fogva 
gyakrabban történt meg az – ahogyan Tarnai fogalmaz – „előnyös helyzetű, esetleg elő-
kelő származású” hívek környezetében, a közöttük működő képzettebb papok munkájá-
nak eredményeként. 

4. A monográfia következő fejezete a 13–14. század fordulójának magyarországi kol-
dulórendi prédikációival foglalkozik. Egy ismét nagyon élénken vitatott szöveg, az ún. 
Pécsi egyetemi beszédek kapcsán a prédikálási készség fejlesztésének középkori módsze-
reit is felvázolja. A teológiai tanulmányok rendszerében a bibliai szövegolvasást kísérő 
magyarázatot (lectio) a homályos pontok megvitatása, a nyilvános disputatio követte, 
végül a tanultakról való számadás egyik kötelező és épületes módja, az egyetemi prédi-
káció. A prédikáció tehát az oktatás szerves része lett, művelői a legkiválóbb magiszte-
rek voltak. A Párizsban tanult III. Ince pápa szorgalmazására a IV. lateráni zsinat 1215-
ben elrendelte, hogy a sokféle elfoglaltsággal túlterhelt, esetleg fogyatékos felkészültsé-
gű püspökök mellé rendelt alkalmas, munkabíró és jó szavú férfiak végezzék nagy 
gonddal a prédikáció szent feladatát. A megfelelő személyek többsége végül nem a vilá-
gi papok közül került ki, hanem a prédikálási engedélyért ekkortájt kilincselő, szervező-
dőben lévő két koldulórend tagjai közül (127–128). A 13. század harmincas éveitől 
mindkét koldulórend teológiai stúdiumainak központja a párizsi egyetem lett, az új pré-
dikációs stílus gyors és általános elterjedése főként nekik köszönhető. Elsősorban a pré-
dikáció szerkezete és a szövegelemzés technikája változott meg (thema, prothema, divi-
siók és subdivisiók dilatatiója). Megszerkesztését számos különféle segédkönyv-típus 
mozdítja elő, a kevésbé képzett prédikátor pedig sermo-mintákra támaszkodhat (130–
131). Az új prédikációtípust Magyarországon is a domonkosok és a ferencesek honosí-
tották meg. Az Ómagyar Mária-siralmat is a 13. század harmadik negyedében működő 
itáliai domonkosok sermói közé jegyezte le 1300 körül egy magyar domonkos szerzetes, 
a kódex rendszeres használatát a sermók magyar glosszái bizonyítják. A Gyulafehérvári 
Sorok magyar rímes divisiói a 14. század elején pasztorációs céllal összeállított kódex-
ben a 13. század közepén–második felében élt párizsi ferences magiszterek sermóit kísé-
rik. A magyar domonkos studium generale számára szerkeszthették a 14. század elején 
azt a sermonariumot, amely egy Aldobrandinus a Cavalcantibusnak tulajdonított sermo-
ciklus mellett a magyar szentek ünnepeire írt beszédvázlatokat is tartalmaz (ÖNB). A ha-
zai rendi főiskolán eredeti modell-sermo-gyűjteményeket is írtak (131–132). 

 
14 TARNAI Andor, A Halotti Beszéd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, 

szerk. SZELESTEI NAGY László, Bp., OSZK, 1989 (Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai: Új Sorozat, 
3), 39–49. 
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Franciaországban elsajátított ismeretek birtokában, talán a budai Szent Miklós kolos-
tor könyvtárában dolgozott az a domonkos teológus, aki a Pécsi egyetemi beszédek cím-
mel számon tartott egyetlen eredeti domonkos prédikációgyűjteményünket, egy de 
sanctis ciklust készítette a 13. század végén. A Münchenben őrzött kézirat első része 
Nicolaus de Lyra (†1349) vasárnapi evangéliumi posztilláit tartalmazza, ez a kódexben 
feltehetőleg az eredeti sermonarium elveszett vasárnapi részét helyettesíti. A második 
rész, 199 sermo egy teljes sanctorale, néhány alkalmi beszéddel kiegészítve. A kézirat a 
14–15. század fordulójára datálható, helyesírása alapján német nyelvterületre lokalizál-
ható; a pécsi studium generaléra vonatkozó bejegyzés a második rész elején a sermók 
írásánál valamivel későbbi. Az eredeti corpus 13. század végére való datálása a citátu-
mokból következik: a legkésőbbi szent az 1253-ban szentté avatott domonkos Veronai 
Péter mártír, a legkésőbbi idézett auktoritás IV. Ince (†1254), Aquinói Szent Tamás 
(†1274) teljességgel hiányzik, az Arisztotelész-idézetek a Guillelmus de Moerbeke 
1260-tól terjedő görög–latin fordítását megelőző arab–latin verziókból származnak. 
Feltehető, hogy a sermonarium a budai kolostorban készült, ahol 1304-ben alapították 
meg hivatalosan is a magyar rendtartomány studium generaléját. A pécsi studium 
generale említése talán a kötet egyik használójával kapcsolatos. A tartalmas, magas 
színvonalú skolasztikus sermo-vázlatok prédikátori hivatásra készülő domonkos szerze-
tesnövendékek számára készültek, nagyon sok bennük a hivatásra vonatkozó reflexió. 
Ezzel kapcsolatban Madas Edit a 93. sz., Szent Domonkos tiszteletére írt beszédet elem-
zi részletesen (137–142). A gyűjteményben a klasszikus antikvitásból származó idézetek 
száma feltűnően magas: 22 szerzőtől mintegy 280 citátum. Jacobus de Voragine a ma-
gyarországi domonkos szerzetesnek kor- és rendtársa volt, 1273-ban Pécsett is járt. Az 
1270-es évek végén–1280-as évek elején írt egy teljes prédikációgyűjtemény-sorozatot. 
A Sermones dominicales-kötet most átvizsgált téli részében csak 12 antik hivatkozás 
található (146). 

A beszédek további jellemzői: a szerző gyakori kontaktuskeresése a hallgatósággal 
(dico közbevetés 36 sermóban); 32 prothema közül 19 nem bibliai eredetű, s ez az úzus a 
14. század előtt igen ritka; a kompilációs felhasználást segíti, hogy 16 sermo hivatkozik 
egy-egy másikra a gyűjteményből; a klasszikus idézetek megoszlása nem egyenletes, 
hanem az idézetek nagy része kb. egy tucat beszédben koncentrálódik; Szent Ágoston 
után Szent Bernát a legtöbbet idézett auktoritás (147–148). A kutatásnak 9 olyan sermót 
sikerült felfedeznie más kódexekben, amely a Pécsi egyetemi beszédekkel kapcsolatba 
hozható, s vagy a budai domonkos által összeállított eredeti corpushoz tartozott, vagy a 
két szerző ugyanazt a forrást használta. Közülük 7 ugyanabban a feltehetően domonkos 
eredetű, a 14. század elejére datálható, egy kész összeállítás folyamatos másolatának 
látszó heiligenkreuzi kódexben található. Itt 133 de tempore és de sanctis beszéd a leg-
nagyobb összevisszaságban követi egymást. Két további érintett szöveg lelőhelye egy 
másik, a 14. század közepe táján másolt, domonkos heiligenkreuzi kódex (149–151). 
E kódexek datálása egyébként annak bizonyításához is további érveket szolgáltat, hogy a 
Pécsi egyetemi beszédek eredeti corpusa korábbi a pécsi egyetem alapításánál. 



ItK 
Irodalomtörténeti Közlemények 
2004. CVIII. évfolyam 4. szám 

 518 

A 9 érintett szöveg közül 2 Szent László-beszéd azonos a Pécsi egyetemi beszédek 
között olvashatóval, ami azt jelzi, hogy ezek a gyűjteményből kiválva önállóan is terjed-
tek a magyar domonkos rendtartományban. Egy további Szent László-sermo eredeti 
corpushoz való tartozását gazdag klasszikus idézetanyaga és Gaufredus Poetriájának 
idézése bizonyítja, jelezve, hogy a corpus bővebb volt a müncheni másolatban rögzített-
nél (152). Ennek a – későbbi közlésre félretett, itt csak vázlatosan ismertetett – prédiká-
ciónak feltűnő jegye a László-legenda által sugallhatott oroszlán-párhuzam, amely a 
thema-választást is meghatározta, majd az egész felépítés arra a tíz tulajdonságra épül, 
amelyben az oroszlán a jó fejedelemmel osztozik. A tulajdonságok Lászlóban való meg-
létének igazolását a sermo-minta szerzője a kidolgozóra bízza, a legenda alapján ez a 
munka könnyen elvégezhető. Egy Szent Imre-sermo corpusbeli eredetét egy dico közbe-
vetés, stilisztikai sajátságok és a müncheni kézirat 141. sz. beszédének egy erre a beszéd-
re illő tartalmi utalása bizonyítják (153–156). Az 5., Luca-napi beszédnek egy azonos 
forrás alapján készült változatát sikerült feltárni, ami arra utal, hogy beszéde vázlatát – 
ebben az esetben – a budai domonkos is készen vette át (157–170). A 4., Miklós-napi 
sermónak is megvan az azonos forráson alapuló párhuzama, ráadásul a mintapéldány 
kompilátora ugyanaz a személy, mint aki a Luca-napi sermók mintáját készítette (171–
177). A Pécsi egyetemi beszédek két és a heiligenkreuzi egyik kódex egy Szent Tamás-
beszéde közös forráson alapul (177–181). Az 51. sz. Szent Benedek-napi sermo és a 
másik heiligenkreuzi kódex sermója közös eredetiről készült, a gondolatmenet egymást 
kiegészítő részeit megőrző másolatok (181–191). A 11. sz. karácsonyi sermóhoz is elő-
került egy, a mintapéldányhoz feltehetően közelebb álló, terjedelmesebb változat (191–
195). A párhuzamok elemzése után a Pécsi egyetemi beszédek szerzőjének kompilátori 
tevékenysége először ragadható meg megfelelően. Ezekben az esetekben kész sermók 
alapján dolgozott, a beszédek szerkezetét nem változtatta meg, de a kötet egészének 
koncepciójához igazította azok tartalmát és belső arányait. A nem bibliai eredetű pro-
themákat készen vette át (196). 

A felsorolt prédikációk egyikéhez kapcsolódva, egyetlen példával érzékeltetni szeret-
ném, hogy a középkori prédikációirodalomban kidolgozott irodalmi eszközrendszer 
legfeljebb további módosulásokon megy át és gazdagodást könyvel el, de egészen a 18. 
század végéig elevenen működő marad. A barokk kori alkalmi magyar prédikációiroda-
lom talán legnagyobb jelentőségű darabja, Hoffmann Pálnak a vezekényi négy Esterházy 
unokatestvért búcsúztató halotti prédikációja jól jelzi azokat a lehetőségeket, amelyek a 
de sanctis prédikáció új céloknak megfelelő adaptálásából voltak nyerhetők egy lelemé-
nyes prédikátor kezében. Az Esterházy Lászlót középpontba állító prédikáció mindvégig 
olyan panelek felhasználásával építkezik, amelyek a Szent László-beszédek szokásos 
építőelemei voltak. A kiemelkedő hős oroszlánhoz való hasonlítása további motívumok-
kal gazdagodik, hiszen a prédikáció emblematikus főszereplője az Esterházyak címerál-
lata, a griff, amelynek oroszláni félteste a testi kiválóságot, míg sasi félteste a lelki eré-
nyeket jelképezi. A oroszláni kiválóság összetevői között itt is szerepel a termet és a testi 
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szépség.15 Pálffy Tamás azonos alkalomra készült orációjában pedig megvan a Ladislaus 
név etimológiája is, igaz, ez sokat egyszerűsödött a középkori szövegekhez képest, vi-
szont jóval könnyebben érthetővé vált: ’laudis laus’.16 

Madas Edit könyvének utolsó alfejezetében a Gyulafehérvári Sorok 14. század első 
negyedére datálható kódexének a nagyobb egyházi ünnepekre adott 56 beszédmintájáról 
van szó. E sermók több mint a felét sikerült azonosítani vagy legalábbis szövegpárhuza-
mot találni hozzájuk, mégpedig legnagyobbrészt a párizsi egyetem teológiai fakultása 
13. századi ferences magisztereinek munkáiban. 

Madas Edit monográfiája rendkívül eredményes kutatómunka nagyon tartalmas sum-
mázata. Kívánatosnak tartanám, hogy a szerzőnő, tapasztalatai birtokában, de az előadás 
módján sokat könnyítve, valamint a személyesen nem kutatott szövegekről írott szakiro-
dalmi eredményeket összegezve, írja meg a középkori magyarországi prédikációiroda-
lom (rettenetesen hiányzó) teljes, rendszeres történetét is. Sőt, lehetséges, hogy érdemes 
volna a magyar prédikációirodalom történetét egészen a 18. századig összegezni, aho-
gyan ez a magyarországi könyvkultúra történetével is, éppen Madas Edit részvételével, 
eredményesen megtörtént.17 

Kecskeméti Gábor 

VITETNEK ÍTÉLŐSZÉKRE… 

AZ 1674-ES GÁLYARABPER JEGYZŐKÖNYVE 

Kiadja S. Varga Katalin, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2002, 342 l. + 2 térkép. 

 
15 HOFFMANN Pál, Halotti beszéd Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár fölött (Bécs, 1653, RMK I, 

868 – RMNy 2459) = Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, kiad., jegyz. KECSKEMÉTI Gábor, 
bev. KECSKEMÉTI Gábor, NOVÁKY Hajnalka, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988, 127–154. 

16 PÁLFFY Tamás, Halotti beszéd Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár fölött (Bécs, 1653, RMK III, 
1830) = uo., 155–169, 160. 

17 MADAS Edit, MONOK István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, Bp., Balassi Kiadó, 
1998. 

S. Varga Katalin kötete az 1674-es gá-
lyarabper jegyzőkönyveinek kiadása mel-
lett a felségsértés vádjával 1670–74 között 
a pozsonyi vésztörvényszék elé idézett 
közel félezer evangélikus és református 

prédikátorról és tanítóról fellelhető adato-
kat is tartalmazza. A cím a tragikus ese-
ménysorozathoz méltóan egy korabeli 
névtelen verséből származik (akit a szak-
irodalom Szőnyi Nagy István erdélyi pré-


