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A késő reneszánsz mAgyAr nyelvű kertészeti szAkirodAlmA

(ÓKori Kontra KortárS hivatKozáSoK)

a középkori kalendáriumok és csíziók a gazdálkodással kapcsolatosan sokféle tanácsot ajánlottak. Ezek a
kalendáriumok azonban kertészeti ismereteket nem vagy csak alig tartalmaztak. a tanácsok közt több év-
százados, esetleg évezredes tapasztalatokat fogalmaztak meg, esetleg népi hiedelmek kaptak formát, vagy
akár többször is megismételt toposzokként maradtak fenn az ókor óta. Mindezek a kereszténység tér-
nyerésével háttérbe szorultak, de a reneszánsz időszak az ókori teljesítményeket ismét felfedezte és fel-
idézte. az ókori szerzők ismét köztudatba kerültek, tanításaik a későközépkor tudományosságában ismét
teret nyertek. Mindezek együtt éltek a késő reneszánsz magyar nyelvű kertészeti szakirodalmában is, és jól
kimutathatók.

a 15–16. századi európai kertészeti szakirodalomban az ún. erkölcsbotanikai munkák nagyon diva-
tosak voltak. Emberi tulajdonságokat, foglalkozási csoportok jellemzőit rajzolták meg, jelentették ezek-
kel a növényekkel, virágokkal. nem véletlen, hogy az anyaszentegyházat ápolt kertnek tartották és számos
emberi erényt, illetve hiúságot a virágokon, a növényeken keresztül mutattak be. 1581-ben jelent meg
Martini könyve Franciaországban, amit 1591-ben Pécsi lukács fordított le nagyszombatban a kertjében.
Számos (20 db) növény- és virágábrázolása Magyarországon sorban a második, ami megjelent, de az első,
amely magyar nyelvű szöveggel, szövegkörnyezetben. növényleírásait számos bibliai hivatkozással és pél-
dabeszéddel fűszerezi. Ugyanakkor a növények termőhelyi igényeire, az ökológiai adottságokra, a ter-
mesztés, esetleg a szaporítás kérdéseire is kitért. természetesen nem olyan kertészeti szakkönyvként fogható
fel ez az írás, amely alapján a különböző virágok sikeres termesztéséhez lehetett volna fogni. ilyen szem-
pontból összehasonlíthatatlan lippay János majd háromnegyed évszázaddal később (1664 és 1667) meg-
jelent kertészeti munkájával. Ez utóbbi gyakorlati használatát az is mutatta, hogy nagyszombati és bécsi
kiadása ellenére, majd’ 1000 kilométeres távolságban, az eltérő természeti-gazdasági-politikai adottságok
ellenére is még Erdélyben is használt szakkönyv volt. Már 1678-ban szerepelt lippay János kertészkönyve
Serédi Benedek kolozsvári polgár hagyatékában, illetve Belső-Székelyföldön Kálnokyék kőröspataki kas-
télya könyvtárában is.1 lippay könyvének gyakorlatiassága ösztökélhette Bornemisza annát, i. apafi Mi-
hály fejedelem feleségét, amikor lefordíttatta nadányi Jánossal, a francia Mizald (Mizauld, Mizaldus)
által a 16. század második felében írt könyveket, majd 1669-ben Kolozsvárott megjelentette összefog-
lalva ,,Kerti dolgoknak leírása” címmel. Ez azonban Bornemisza annának nem volt sikeres vállalkozása,
ugyanis a lefordítandó munka 16. századi volt, amely a 17. század végén már semmi újat sem tudott a kert-
kultúráról közölni azoknak, akik esetleg az újvilági divatnövények, a presztízsvirágok iránt érdeklődtek.

1 Stirling JánoS 1996. Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században. Bp. 1996. (továbbiakban Stirling J.) 77,
tüdőS S. Kinga 1998. Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán. Bukarest 1998, (továbbiakban: tüdőS S. K.
(1998). 81.

1. kép: Mizald késő reneszánsz virágos sordísze 1681-ből.
Nadányi János a 16. századi Mizald,
korábbi könyveit fordította magyarra.



Ugyanakkor az eredeti lefordított munkák ókori szerzők összegyűjtött agrárleírásai voltak, amik már anak-
ronisztikusnak tűntek a 17. század végén, mert az ókori tanácsok alapján sem Erdélyben, sem Magyar-
országon nem lehetett korszerűen gazdálkodni. lippay János öt évvel korábban megjelent könyve sokkal
korszerűbb és gyakorlatiasabb volt, frissebb adatokkal és kipróbált mesterfogásokkal. hiszen ő nem csak
leírója, hanem telepítő-gondozója volt egy főúri mintakertnek, leírásában a dísznövény, a zöldség, a gyü-
mölcs termesztésének minden kérdésére választ kaphatott a türelmes olvasó. lippay már majd’ száz évvel
későbbi ismereteket és tapasztalatokat tudott átadni, mint Melius Juhász Péter debreceni püspök, a re-
formátus egyház megszervezője, aki az első magyar nyelvű füveskönyvet, a herbáriumot írta meg, és ha-
lála után 1578-ban heltai gáspárné ki is adta, megvásárolva Melius özvegyétől a kéziratot. de a még
korábban élt francia szerző és 17. századi fordítója, nadányi János könyve is az ókori agrárszerzők alig hasz-
nálható példáival volt tele. hiába tűzte ki a néptömegek számára érthető módon a szakmai, kertészeti, gaz-
dálkodói ismeretek széleskörű terjesztését, ha mint teológus nem értett a kertészkedéshez – mint ezt be
is vallotta. ő is még a 16. századi európai füveskönyvírókhoz hasonlóan elsősorban orvosbotanikai szem-
pontból jellemezte a virágokat, kerti növényeket, amelyek ismertetésekor az ókori agrárszerzők ismereteit
kötötte egy csokorba.2

nem lehet véletlen, hogy lippay János kertészeti könyvei olyan nagy sikert arattak, és többször is ki-
adták őket, az utókor pedig ma is elismeréssel adózik munkásságának. lippay a 17. századi magyarországi
rekatolizáció, ellenreformáció időszakának jezsuita természettudósa, akinek itt tárgyalt kertművészeti,
kertészettudományi tevékenysége időben a késő reneszánsz időszakának végén és a barokk kor határán tel-
jesedett ki.3 Szakirodalmi ismerete, forrásai, valamint ezekre való hivatkozásai is a kor szemléletét, isme-
retátadási módszerét jellemzik. Mindenekelőtt lippay munkásságának megismeréséhez a kort és a korabeli
szakirodalmat kell megismernünk, amelyek hátteret adtak tevékenységének.4

Kertészeti munkássága összehasonlítható az angol, a francia, német, olasz és más külföldi szakiroda-
lommal. Bár az angol nyelvű kertészeti szakirodalom már a 16. században is jelentős, de ennek a speciá-
lis szakirodalomnak a fellendülése csak a 17. században következett be. Ebben az időben jelent meg
Európában a kertészeti munkák irányadó műveként pl. a Calendarium hortense (1664) vagy John Beale,
Stephen Blake, John Worlidge, leonard Meager, a francia Serres, Mollet és a lippay által sokszor idézett,
német kortárs, laurenberg 1632-ben megjelent Horticultura című könyve, amelyek lippayra is nagy ha-
tást tettek.5

a reformáció okozta nagy megrázkódtatás után, a római katolikus egyház és vallás hol csendes, hol
zajos visszatérésének időszakában élt lippay (1660–1664), akinek családja erősen katolikus vallású, lip-

96

2009. i. évfolyAm 1. szám

2 részletesebben lásd: Stirling J. 1996. 133.
3 vö: galavicS géza 2000. A magyarországi kertek képzõmûvészeti ábrázolásai. I. rész 17. század. in: történeti kertek, Bp.

2000, 167. (továbbiakban: galavicS g. 2000)
4 lippay kertészeti közleményeiből ötöt ismer a szaktudomány, amelyekből az alábbi első kettő maradt fenn.

1. Calendarium oeconomicum perpetuum. Pozsony 1661, nagyszombat 1662, lőcse 1674, Kassa 1721, Kassa 1751, győr
1753.

2. Posoni kert. az első könyv a Virágos-kert nagyszombatban 1664-ben, a második a Veteményes kert Bécsben jelent meg
1664-ben, a harmadik a Gyümölcsös kert, halála és bátyja halála után, 1667-ben jelent meg szintén Bécsben. a máso-
dik kiadás 1753-ban jelent meg győrben Streibig János gergely könyvnyomtató költségén.

3. De insititione et seminatione. Posony 1663.
4. Hortenses praeceptiones et deliciae. viennae 1664.
5. De fructibus diversissimis producendis. Posony 1664 vagy 1667. latin című munkáit is magyar nyelven írta.

5 vö: SoMoS andrás előszava, tanulmánya a lippay fakszimile könyvkiadáshoz 1964. Bp.



pay pedig 1624-től jezsuita lett.6 az ország középső területe oszmán-török fennhatóság alatt volt, Erdély
pedig a török porta és Bécs között morzsolgatta a függetlenség nem könnyű kenyerét. Esztergomban is
bizonytalan lett az élet, nem véletlen, hogy Pozsonyba tette át a rezidenciáját lippay györgy, aki 1642-től
esztergomi érseki székbe lépve építtette ki Európa-hírű kertjét, amely vetekedett a salzburgi érsek híres hell-
brunni kertjével.7 a pozsonyi kert természetesen presztízst is jelentett tulajdonosának kertművészeti-bo-
tanikai bravúrjaival, hiszen itt fogadta lipót császárt és udvartartását. Ugyanakkor szakirodalmi elismerést
hozott a létrehozójának, de a leírójának, az érsek testvérének, lippay Jánosnak is. lippay györgy érsek a
Wesselényi-féle összeesküvés tagja volt, aki zrínyi Miklós halála után a francia orientáció képviselője lett,
mert birtokai nagy részben török kézre kerültek. a török léte a mindennapokat is meghatározta. a po-
gány törökök okozta megpróbáltatásokat a korabeli protestáns közvélemény a hivalkodó, széjjelhúzó ma-
gyarság büntetésének tartotta. lippay János a ,,kegyes olvasóhoz” címzett előszavában érezteti is, hogy a
kertészet szimbolikusan a pusztuló ország helyett a virágzó Magyarországot jelenti. Ezért írta le, hogy
,,…egy vezérlő, és oktató kalauzt akartam ezen írásommal eleikben adnom”.8 célja az volt, hogy a tudatlan
magyar parasztkertészek ne csak a káposztás-, répás-, hagymáskerteket ismerjék meg, hanem a külföldiek
által is csodált pozsonyi kertet, ahol sok külföldről hozott növényt először honosítottak meg, vagy a ko-
rábbi visegrádi királyi gyümölcsöskertet is.9 a kertek, a védett virágok az anyaszentegyházat, a keresz-
ténységet, a nyugodt életet jelentették ekkor, a pogányság pedig a pusztulást. Ezért írhatta lippay: ,,…az
én gyarló pennámmal éleƒztenem, mind a mi kegyelmes Urunknak dücsöƒséges emlekezetire, s – mind a kert
kedvellöknek közönƒéges haƒznokra.”10 Ezzel szemben a Calendarium oeconomicum perpetuum-a (1661)
hosszú ideig az egyetlen magyar nyelven megjelent mezőgazdasági kalendárium volt, amelyben utasítá-
sok voltak magyarázatok nélkül. Ezért jelezte is már ebben, hogy a pozsonyi kertről részletesen fog írni.
érezte, hogy fáradozásait esetleg a korabeli közvélemény azzal támadhatná, hogy nem időszerű most a tö-
rökdúlás idején a kertekkel való ,,bajmolódás”. Ezzel szemben érvként azt hozta fel, hogy Magyarorszá-
got Mária oltalmába ajánlották Szent istván és a magyar királyok, akiknek pajzsát úgymond a török
pogány fegyverei tördelik, veszélyeztetik.11 Így, aki a magyar kertekről írt, az a török ellen is írt, a magyar
függetlenségért emelt szót. a nyugat-európai királyi-főúri kertek a nyugalom és a pompa, a gazdagság
szimbólumai voltak, a kertek leírói ezért egyben a nyugati orientáció hirdetőinek is tekinthetők. a török
elleni keresztény-keresztyén, katolikus-protestáns együttélést jelzi az is, hogy a pozsonyi érseki kertben ana-
baptista, habán fazekas termékek, karóvégek mázas cserép-edénydíszei is növelték a pompát, jelezve, hogy
lippay györgy érsek kerti pompaszeretete a vallási buzgalmat is meghaladta. a jezsuita lippay János is

97

CsomA zsigmond: A késő reneszánsz magyar nyelvű kertészeti szakirodalma

6 három testvére közül györgy esztergomi érsek, gáspár a királyi kamara elnöke, a legfiatalabb pedig Ferenc jezsuita szer-
zetes volt.

7 galavicS g. 2000. 177.
8 liPPay JánoS 1664. Posoni kert. I. Virágos kert. az kegyes olvasóhoz. B2.
9 a visegrádi kertről a későbbiekben nem tesz említést lippay. itt jegyzem meg, hogy Pálóczi horváth andrás tíz éven át,

2000-ig ezt a kertet ásta és kutatta mint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ásatója, torma andrea a régészeti növénytani
kutatást, Körösi andrea pedig a régészeti állattani kutatásokat végezte el, megörökölve azt Somhegyi tamás archaeozoo-
lógustól. a feltárás összegző kiértékelése még csak részben történt meg, azonban viszonylag kevés régészeti leletet sikerült
találni, amely a konkrét kertre és kertművészetre adott volna választ. vö: PálÓczi horváth andráS: A visegrádi közép-
kori királyi palota kertjének régészeti kutatása és paleoökológiai rekonstrukciója. 1996. in: Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Közleményei 1996., uő: 2009. A visegrádi királyi palota kora reneszánsz kertje. Régészeti és környezet-történeti kutatások ered-
ményei. in: reneszánsz kaleidoszkóp. Bp. 2009. 137–161. Szerk.: BErEcz ágnes.

10 liPPay JánoS i. 1664. Az kegyes olvasóhoz B3.
11 liPPay JánoS uo.



rögzítette ezt mindenféle neheztelő megjegyzés nélkül.12 Mindezt azonban komolyabb vallási türelemnek
még nem tekinthetjük, hiszen a protestáns magyar füves- és botanikai könyvszerzőket név szerint a ké-
sőbbiekben sem említette.13 a korábbi évtizedekben, a nagy és heves hitviták idején ez elképzelhetetlen
lett volna a katolikusból protestánssá lett, majd visszatért Pázmánynál vagy lippay györgy elődjénél, Sze-
lepcsényi érseknél.

Lippay János hivatkozásai

a pozsonyi kert nem itáliai késő reneszánsz mintára, az antikvitás bűvöletében született, hanem a
magyarországi ellenreformáció szellemében. az antik hagyományok helyébe nem egy helyen program-
szerűen katolikus ikonográfiai elemeket emelt: pl. Mária-szobros kapun lépett be a korabeli látogató, a
kerti szökőkút tetején az ifjú tóbiást, a halastó közepén lippay györgy érsek védőszentjét, Szent györgy
szobrát találhatjuk, de Szent rozália szobra vagy a kert főtengelyében a grotta tetején a bibliai Sámson
alakja uralta a kertet, mint ezt galavics géza észrevette.14 Mindez a kert leíróját is az ellenreformáció szel-
lemiségében erősítette, amikor a látottak leírásával is a katolikus megerősödést hirdette. lippay mint a ker-
tészeti könyv szerzője, önmaga igazolására írta, hogy nem lépi túl hivatása határát, hiszen más jezsuita
tudósok, mint pl. Joan. Bapt. Ferrarius, is írtak a virágokról, fákról és a majorságról. Felteszi a kérdést:
,,Miért nem követhetném én is, ezeknek böcsülletes nyomdokit: hogy illyen haƒznos, gyönyörüƒéges, és tiƒzte-
letes jóban hazám fiainak ƒzolgállyak?”15 Ugyanis gyakorlatias könyvet akart írni, amely az emberi táplál-
kozást segíti, a konyhára szükséges zöldségek és gyümölcsök termesztésének leírását vállalta tudatosan,
megemlítve, hogy más szerzők a pogány régi fabulákkal és elmefuttatásra serkentő filozófiai eszmefutta-
tással töltik meg a könyveiket, ahelyett, hogy felhasználható praktikus könyveket írnának. Ezért is hang-
súlyozta a Veteményes kert c. könyvében, hogy azokkal foglalkozik, ,,…kikkel Magyar-Országban élünk,
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12 liPPay JánoS. i. 1664. XXXv. 17. „Ha ki pedig jobban akarja, cƒinálta{on a fazekaƒokkal, kiváltképpen az úy Kereƒztyé-
nekkel, külömb külömb ƒzínű mázos gombokat, kikkel az karóknak hegyit föl ékeƒitƒe: mint ezen Erƒek Urunk ő Nagyƒága
Poƒoni kertében vagyon.”

13 Uo. lippay györgy érsek unokaöccse metszeteket készített e kertről, amelyek egyikén ezeket a habán díszgömböket, for-
mákat is rögzítette. (a továbbiakban lippay János virágos-kert c. (1664) könyvét lippay i-ként, a veteményes kertet
(1664) lippay ii-ként, a gyümölcsös kertet (1667) pedig lippay iii-ként említem.

14 galavicS g. 2000. 178.
15 liPPay i. 1664. Az kegyes olvasóhoz

2. kép: A jácint, mint új virág ábrázolása Magyarországon először,
Clusiusnál 1584-ben.



írtam: azon kívűl, ezeknek orvosló haƒznairul, az együgyüeknek kedvekért: bé-ƒoózáƒokrúl, és minden féle kerti
ártalmas ellenƒégnek-ellen-való orvo{ágokrúl.”16 Saját tapasztalatai, közvetlen élményei mellett vitás dol-
gokban az általa idézett szerzőkre hivatkozik, közzétéve konkrét véleményüket, tanácsaikat. Ugyanakkor
a paraszti-népi tudás, helyességét vagy helytelenségét ítéli meg, dönti el a nagynevű szerzők szakvélemé-
nyével. a ,,Posoni kert” szövegterjedelméhez képest a szakirodalmi hivatkozás nem sok. Ez is a saját ta-
pasztalatok sokaságát jelenti, amelyek háttérbe szorítják a meddő irodalmi hivatkozásokat. a hivatkozásai
ezért is sokszor csak jelzésszerűek, inkább igazolást vagy érdekességet, esetleg ellenvéleményt jelentenek,
amelyekkel vitatkozik. a külföldi szakkönyvek megszerzését az érseki könyvtár biztosíthatta. a könyv
alapját jelentő önálló és meglátásokhoz a kert mindennapi gondozása, a növényekről gyűjtött személyes
tapasztalatai segítették hozzá.

tájékozottságát részben saját tapasztalatai, meglátásai biztosították. Felső-németországból a pozsonyi
kertbe ekkor került először Magyarországra zöldségként a vörösretek, a csehországi kígyófű; a sós uborka
eltevésénél az edény fenekére tett szőlőlevelet, baracklevelet vagy meggylevelet említi franciaországi példa
alapján.17 Összehasonlító ismeretekkel rendelkezett a német területekről: nürnbergből, Bécsből, Salz-
burgból és itáliából, genovából, Milánóból, továbbá görögországból, Spanyolországból, a belga és a hol-
land területekről, de lengyelországból (a paszternák és a cékla termesztéséről-fogyasztásáról tudósított),
sőt törökországból és perzsa területekről is. Külföldi ismereteit csallóközi, dél-dunántúli, erdélyi ada-
tokkal színesítette. Mindezek az olvasottságát, az utazásait is bizonyították. de ismerte és a pozsonyi kert-
ben kipróbálta a 17. század derekán, az ún. újvilági növényeket, a napraforgót, a burgonyát is.

Mindezek ellenére több növényt clusius terjesztett el majd fél évszázaddal korábban Magyarországon.
ha az anababtistákkal ennyire toleráns volt az érsek és a kertet leíró lippay, akkor vajon a nagy protes-
táns füves- és botanikuskönyv-szerzőket miért nem említette? Elhagyhatta volna Melius Juhász Péter,
clusius, Beythe istván és andrás ismereteit, botanikai és orvosbotanikai, népi gyógyászati, termesztési ta-
nácsait, tapasztalatait? a megjelent alapvető könyveiket, mint Meliusnak ez első magyar nyelvű füves-
könyvét vagy clusiusnak és Beythe istvánnak az első magyarországi növényábrákkal megjelent németújvári
pannóniai flórakönyvét (1583)? nem hinnénk, hiszen ismertségük országos volt. inkább arról lehetett szó,
hogy ismerte ugyan a protestantizmus hevesen hitvitázó prédikátorait, akik ii. Miksa uralkodása alatt, a
dunántúli protestáns földesurak udvarai védelmében elmélyült kutató-rendszerező, egyházépítő munkát
folytathattak (iii. Batthyány Boldizsár, nádasdy tamás mecénás udvarában) és egyben a még széjjel nem
vált protestáns egyházban (1591-ig) superintendensi (Beythe istván), illetve püspöki (Melius horti Juhász
Péter) címet és méltóságot viseltek. ismernie kellett a vallási menekült clusius munkásságát is, de az el-
lenreformáció híveként valószínű nem akart személyesen hivatkozni munkásságukra. nagyon aprólékos,
mikrofilológiai, kontextuskutatással lehetne csak kimutatni, hogy kitől mit és mennyit vett át.18 Persze a
korabeli idézési gyakorlatot is figyelembe kell venni, amikor nemhogy pontosan hivatkozva vettek volna
át egymástól a 16–17. századi szerzők, hanem sokszor említés nélkül másoltak át sorokat, akár teljes
oldalnyi szövegrészeket is.19
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16 Uo.
17 liPPay ii. cclXXXiv. 213.
18 Korkes zsuzsa kolléganőm (2009 †) a Mezőgazdasági Múzeumban az orvosbotanikai-gyógyítási rész vizsgálatakor figyelt

fel arra, hogy Meliushoz hasonlóan tárgyalja a gyógynövényeket. Persze Melius Matthiolustól és másoktól vett át oldalnyi
szövegrészeket.

19 vö. cSoMa zSigMond: a Batthyány család jelentősége a XVI. század végi európai és a magyar botanikában. a Batthyányak
évszázadai. Szerk: nagy zoltán. Körmend–Szombathely. 2006. 81–89.



de ugyancsak érdekes, hogy a szintén jezsuita (még ha világi is) Pécsi lukács 1591-ben megjelent for-
dítását anton Mizald munkájáról, ,,Az keresztyén szüzek koszorúja” c. erkölcsbotanikai művét, ideológiai-
vallási korlátok nélkül, miért nem dolgozta be lippay, a gyakorlati könyvébe? Mindezt az is indokolta
volna, hogy az első magyarnyelvű könyv (fordítás) ez volt a 16. század végén, amelyben növény-virágáb-
rák20 jelentek meg. Mégsem hivatkozik sehol sem rá. Erre két magyarázatot adhatunk. Először is, a szerző
Pécsi lukács, bár jezsuita volt, de nem szerzetes, hanem világi, akinek munkája elsősorban erkölcsbota-
nikai fordítás volt, és nem gyakorlati-szakmai kertismereti szakmunka. a virágok és a növények elsősor-
ban emberi tulajdonságok és erkölcsi kérdések példájául, szimbólumaiként szolgáltak nála. nem
utolsósorban pedig, ha egyáltalán ismerte is lippay, a cím alapján a református hitviták korából származó
szakirodalomnak tarthatta és elhanyagolhatónak ítélte.

Felvetődik a kérdés, mennyire jogosak hivatkozásai? Könyveiben nem azzal kezdi mondatait mind-
untalan, hogy szakirodalmi tájékozottságát fitogtassa, bár szakirodalmi hivatkozásai a külföldi szakiroda-
lomban való jártasságát mutatják. Ugyanakkor saját korábbi munkájára, a Calendáriumra is többször
hivatkozott, ha nem akarta megismételni amit már korábban leírt. a hernyófészkek leszedésénél pl. hi-
vatkozik a Calendáriumára: ,,…még ennyihány öƒzve-font levelekkel-is bé-födözik: miképpen, és mikor kell
le-ƒzedni, meg-írtam a Calendariumban n. 18. 46. 72. 257. tételbe Januariusban, Februariusban: és micso-
dás ollóval, adatik az gyümölcsös kertbenn-is arrúl alkalmatoƒság”.21

Bevett szokása volt, amit mindhárom könyvében alkalmazott, hogy nem mindig hivatkozott név sze-
rint, hanem csak általánosságban, a ,,némellyek” szóval. Ezzel a fordulattal olvasmányossá tette könyveit,
ugyanakkor érzékeltette, hogy a leírtak esetleg nem egyeznek a véleményével, vagy a véleményét mások-
kal is nyomatékosabbá tette, mint pl. a holdtölte idején vetni való zöldségek témájában. a borsót azon-
ban holdfogytára kellett vetni, mint azt ,,…némelly Botanicuƒok, azaz, kertéƒzkedők azt tartyák:…”22
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3. kép. A nárcisz, mint új virág ábrázolása
Magyarországon először, Clusiusnál 1584-ben.
3. kép A nőszirom ábrázolása Magyarországon először, Clusiusnál 1584-ben.

20 Mintegy 20 növény, virág képe, metszete látható benne.
21 lippay ii. cccv. 235
22 Uo: XXXiv. 23. vö: lippay i. 143. ,,Haƒonlóképpen azt ítélik némellyek…”, Uő: i. 128, 131. ,,Némellyek, főképpen a nagy

Urak, a kiknek elegendő költsége vagyon: az föld ƒzínén fa házat cƒináltatnak…” boronanafalú, zsilipelt fafalú házakat, az
átteleltetni kívánt csemetéknek. néprajzilag hiteles leírása mutatja a korabeli gyakorlatot, a gerendaközök mohával kita-
pasztását és lótrágyával besimítását. az épületben kis kályhával fűtöttek a fagy ellen, akár egy tál víz behelyezésével, hogy
a fagyást figyelhessék és megelőzzék. Mindez eszünkbe juttathatja a középkori Sarvaly vagy lászlófalva feltárt falusi épü-
leteit a 16–17. századból, illetve a 16–19. századi szőlőhegyi épületek archaikus faépítkezéseit. vö: cSoMa zSigMond:
Archaikus faépítkezés emlékei a nyugat-magyarországi szőlőhegyeken. in: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1989.
de a rózsa szemzőhajtásainak megszedésénél is alkalmazza ezt a formát: ,,Némellyek azt írják …” lippay i. 136.



Ókori szerzőkre való hivatkozás Lippaynál

lippay azonban szerzőkre, szakírók neveire is hivatkozott. a késő reneszánsz szerzőkre jellemzően na-
gyon sokszor az ókori görög-latin auktorokra, hiszen a reneszánsz az ókori világra rácsodálkozás és újra-
felfedezés időszaka volt. lippay is követi ezt, és többször, bár nem terhesen sokszor, ókori elődök írásaira,
véleményére támaszkodott. 1469-ben velencében kiadták Plinius Historia naturalisát, 1478-ban diosz-
koridészt latinul, majd 1499-ben görögül is. theophratosz latinra fordítása 1644-ben lát napvilágot. igazi
dioszkoridész-reneszánszot jelent (1529, 1534, 1536) a többszöri megjelentetés.23 a botanikai munkák-
ban, füveskönyvekben még theophrasztosz rendszerét követik, aki arisztotelész nyomán a felhasználói
gyakorlati szempontok szerint csoportosította a növényeket.24 lippay János és a korabeli reneszánsz-ko-
rabarokk szerzők által is sokat idézett szerző caius Plinius Secundus (Kr. u. 23–79.), aki a római termé-
szettudomány legnagyobb összegzője volt. a Naturalis historia című munkájának 37 könyvéből 16
foglalkozik a növényekkel (Xii–XXvii. könyvek). a leírások rendszere nála is theophrasztosz hagyomá-
nyait követi, de már 1000 növényt ismertetett. Jelzi, hogy egyes növények megítélésében a különböző szer-
zők mennyire más-más véleményen lehetnek. Elsősorban theophrasztosz, dioszkoridész és Plinius művei
képviselték azt az ókori botanikai hagyományt, amelyet a reneszánsz újra felfedezett, majd pedig a re-
formáció révén a széles néprétegekhez a füveskönyvek segítségével elkerült.

lippay János, a Virágos-kert i. részének első oldalán, mint jezsuita a Bibliára hivatkozott, a genesis 2.
és 3.-ra. leírja, hogy isten az embert a paradicsomkertbe teremtette meg, hogy a kert első kertésze legyen.25

a Jób Könyve 22. részére és Máté Könyvének a 6. szakaszára azért hivatkozott, hogy kifejthesse, a virág
többre becsülendő minden világi pompánál, dicsőségnél és hívságnál. az ókori kertek említésekor
Xenophonra hivatkozott, akitől azt a gondolatot emelte ki, hogy a kertészt és az orvost azonos tulajdon-
ságok jellemzik, vagyis, hogy a kert és a betegek érdekében az aktuális munkákat mindig időben kell el-
végezniük.26 a kerti föld kiválasztásánál Pliniust hívja segítségül, majd vergiliusra hivatkozik a föld ízének
megismertetésekor, a keserű, a timsós, a kénes, a sós ízű, a kerti növények termesztésére alkalmatlan föl-
dek leírásakor.27 a termőföld termékenységének megállapításánál Palladiusra hivatkozva, a csillagok állá-
sát is figyelembe ajánlotta venni.28 Különösen a vetések, az oltások munkáinál. Mindez nem egyedülálló,
hiszen a korszakban és az ókorban általánosan kikérték az asztrológusok véleményét ugyanúgy, ahogyan
ma is a reformgazdálkodásban.29 a rózsa nagyobb illata érdekében gyökerének közelébe fokhagyma ülte-
tését javasolta, theophrasztoszra és didymusra hivatkozva.30 a növényi kártevők elleni védekezés ajánlá-
sánál az ókori szakirodalom javaslatait is átvette a pozsonyi kert gondozója és leírója, pl. a mezei és kerti
egerek ellen apuleiusra hivatkozva ajánlotta, hogy a vetőmagot csávázzák meg tehénlepényben.
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23 SzaBÓ t. a 1978. Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekrõl természetekrõl és hasznairól. Bevezetõ tanulmánnyal és ma-
gyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó attila. Bukarest 1978. 12.

24 Uo.
25 lippay i. 2.
26 Uo: 6.
27 Uo: 6, 7.
28 lippay János ii., Xii. 8.
29 Uo: Xviii. 12. ,,…föl-találod az Oeconomiarol tractaló Authorokban, úgymint: Carolo Stephano lib: 1.c. 15. Joanne Cholero lib.

4. C. 44. Henrico de Bru de horis Planetarum, és más több Aƒtrologuƒoknál.” az oltást ha növő hold idején végezték, akkor sok
gyümölcs volt várható, viszont alacsony és gyengébb volt a fája, koronája a gyümölcsfáknak. Uő: iii., lXXi. 66., 67.

30 Uő: i. 147.



Pliniusra hivatkozva pedig azt javasolta, hogy menyét vagy macska hamuját főzzék meg és abban áztas-
sák meg a vetőmagot.31 vergiliust idézi a gyümölcsoltási részben, ahol leírja, hogy a magoncokból vadfák
lesznek, vagyis a nemes tulajdonságokat az ivartalan szaporítással lehet továbbvinni. a saját szakmai vé-
leményét is hozzáteszi nyomatékosan: ,,Itt arrúl diƒputalnak az Authorok, ha efféle elültetett magokbúl, vad
fák nevelkedneké, vagy ƒzelíd fák? Az én vékony ítéletem-ƒzerént, akár minek nevezze ember, de eleg az, hogy
jobb réƒzére mind elfajólnak…” – ezért a beoltásukat javasolta.32 catóra, columellára és Palladiusra hi-
vatkozott a gyümölcsfa oltása esetében, amikor is fogyó hold idején javasolták az ókori szerzők az alma-
, a körte-, a füge-, az olajfa beoltását.33 a beoltott gyümölcsfát theophrasztoszra hivatkozva jó minőségű
földbe ültettette át, és megemlítette, hogy az ókori szerző a gyümölcsfa gödrét egy évig szabadon hagyta,
amit lippay korában mások is javasoltak.34

Kikre hivatkozik tehát lippay János a Posoni kert c. munkájában?35

lucius apuleiusra, aki Kr. u. 125-ben született az afrikai Madaurában, majd carthagóban nevelke-
dett, és 180-ig élt. az ókori latin széppróza utolsó klasszikusa volt, legismertebb műve az aranyszamár.
Filozófiai és természettudományos munkássága jelentős, többek közt a virágoskertről írt.

arisztotelész (Kr. e. 384–322) görög filozófus és természettudós Stagirus városában született, lippay
a mogyorófa leírásakor hivatkozott arra, hogy a friss mogyoró nedvvel, vízzel teli, ezért könnyen férgese-
dik (ormányos bogár).36 Egy colerus nevű ókori szerzőre is hivatkozik a pozsonyi kert leírója, amikor a
gyümölcs és a birs oltásáról ír.37 columellára és lucius Junius Moderatusra, aki gadesben született, szin-
tén hivatkozott a szakkönyvíró. columella magcsávázási javaslatait adta közre a De re rustica, a földmű-
velésről szóló 12 könyvének a 10., a kertészetről szóló kötetéből.38 costeus nevű szerző véleményével is
megismertette az olvasóját, mint didymussal, a legnevezetesebb görög grammatikusok egyikével is, aki
Kr. e. az i. században élt alexandriában. 15 könyvből álló georgikája termesztési tanácsokat gyűjtött
egybe.39 általában a görögökre hivatkozva javasolta a jezsuita szerző a gyümölcsfaültetésnél a harmadfél
lábnyi mélyre való ültetést.

Palladius rutilius taurus aemilianus római szerzőre, aki a Kr. u. a iv. században élt, ugyancsak hi-
vatkozik lippay. Palladius munkái a középkorban népszerűek voltak, különösen a földművelésről szóló
14 könyve. régi római és görög forrásokat használt fel, amelyek máshonnan nem ismertek. az utolsó
könyv, amely a gyümölcsfák oltásáról szól, versben íródott, mégpedig distichonokban. lippay a barackfa
friss ágainak metszési tilalmánál hivatkozott arra, hogy ha lemetszették volna, akkor kiszáradt volna a
fa.40 természetes, hogy Pliniusra is hivatkozott az ókori szerzők közül a pozsonyi kert tudós leírója. c.
Plinius Secundus novum comumban született Kr. u. 23-ban, meghalt 79-ben. az ifjúkori tanulmányok
után több művet írt, pl. a híres Naturalis historiae libri 37 könyvét is. a 12–27. könyv a botanikával fog-
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31 Uő: ii. 229.
32 Uő: iii. 4., Xv. 14–15.
33 Uo: lXXi. 66, 67.
34 Uo: cXXXiX. 121.
35 a meghatározásnál, a munkásság ellenőrzésénél az Ókori Lexikon I–II. 1902–1904. Bp. Szerk: PEcz vilmos adatait hasz-

náltam fel.
36 lippay iii., ccXliii. 213.
37 Uo: clXXXi 155.
38 Uő: ii., Xiii. 29.
39 Uő: iii. costeusra 185., didymusra: lippay i. 147.
40 Uo: ccXii. 184.



lalkozott, közel 1000 fajt ismertetett, a termesztett gyümölcsök között 17 almafajtát is felsorolt már ekkor.
az oltásokat nem tartotta helyesnek, mert a fajtákat féltette tőle. a Posoni kert c. könyv ii. kötetében, a
veteményeskerti zöldségeknél, az uborka leírásánál hivatkozott lippay Pliniusra, aki szerint a zöld ubor-
kát elvermelték, így az a következő évig eltartható volt.41

Plutarchos görög történetíró is a hivatkozott szerzők közt szerepelt. a Kr. u. 46–120 körül élt tudós
Khairóneiában született. tőle azt emelte ki lippay, hogy az olajos-mézgás, gyantás fák nem olthatók.42

theophrastos (Kr. e. 371–287) arisztotelész tanítványaként növénytanában több, mint 500 növényt írt
le. lippay háromszor is hivatkozott rá.43 végül P. vergilius Maro Georgica c. tankölteményére hivatkozott
a szorgalmas könyvíró, akinek véleménye szerint szántásnál-ásásnál a hideg szél kiszárítja és lehűti a ta-
lajt.44 Emellett Xenophón görög történetíróra hivatkozott a virágos-kert elején. a görög tudós, a háztar-
tásról szóló munkájában, a Sókratés és Kritobulos közti párbeszédben a földművelést dicsőítette.45

Középkori és kora újkori szerzőkre való hivatkozások Lippaynál

lippay János részben ismerte a korabeli szakirodalmat is. nem annyira azonban, mint az ókoriakat,
így nem is hivatkozott rájuk annyiszor. a 16. és 17. század a füveskönyvek kiadásának, kibontakozásának
évszázadai. Brunfels, Bock és Fuchs művei az egész európai botanikára serkentőleg hatottak és egyféle
áradatát indították meg a füveskönyvek kiadásának.46 nem sokkal az első 15. század végi európai füves-
könyv megjelenése után, 1578-ban a kolozsvári református püspök és prédikátor Melius Juhász horti
Péter munkája is megjelent halála után, mint az első magyar nyelvű, nagyhatású füveskönyv. a fentebbi-
ekben már említettük, hogy a rekatolizáció idejében élő jezsuita lippay nem idézte, nem hivatkozott a
protestáns füveskönyvekre (Melius, clusius-Beythe istván, Beythe andrás munkáira), ami nem jelenti azt,
hogy nem ismerte volna eredményeiket. a középkori szerzők közül hivatkozott carolus Stephanus és
cholerus J. munkásságára, akikről az utókor nem sokat tud. lippaynak egyféle példaképe volt Joannes
Baptista Ferrarius sienai jezsuita, akinek 1633-ban jelent meg Flora seu de florum c. könyve, ami valószí-
nűleg megvolt lippay könyvtárában, mert többször hivatkozik Ferrarira. valószínűsíthető, hogy a köny-
vet, mint más műveket is az érseki könyvtár segítségével ismerhette meg.
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41 Uő: ii., ccXli. 176.
42 Uő: iii., vi. 95, cii. 95
43 Uo: cXXXviii., iX.120, i. 147.
44 Uő: i. 117
45 Uo: 2.
46 SzaBÓ t. a. 1978. 18.

4. kép A százszorszép (Bellis sp.) ábrája Pécsi Lukács 1591-ben
Nagyszombatban megjelent magyar könyvfordításában. Az első magyar nyelvű

könyv, amelyben növény-virágábrázolások megjelentek.



a jezsuita szerzőtárs a kerti munkákról is írt, virágokról és idegen fákról is, valamint a majorságok-
ról. lippay János a ,,Kegyes olvasóhoz” címzett beköszöntő könyvrészében hivatkozik is rá, valamint
más szerzőkre, akik olyan, a kémikusok által használt módszert említettek, ami szerint a növények saját
hamujuktól újraélednének. Máshol Ferrariusra hivatkozva a legjobb virágföldnek a káposztáskerti földet
tartotta, amely az évi rendszeres trágyázás és öntözés miatt a legtermékenyebbnek tűnt.47 Megint máshol
az elszaporodott mezei egerek irtásánál említette Ferrarius meglehetősen különleges módszerét, ,,szám-
szeridgyal” pusztította a rágcsálókat. Írta is lippay, hogy: ,,A kinek kedve vagyon hozzá, meg-olvashattya”.48

Másik gyakran hivatkozott szerzője a kor legolvasottabb német nyelvű kertészeti kézikönyv-írója,
Peter laurenberg rostocki orvos volt. 1632-ben két sikerkönyve jelent meg: Apparatus plantarius és Hor-
ticultura címen. lippay bár alapozott laurenberg botanikai tudására, de önállóan fejlesztette azt tovább.
Sokszor hivatkozott munkájára, különösen a Horticulturára. a Virágoskert c. könyvében említi, hogy la-
urenberg elismeréssel írt a hagymagumós virágok termesztésénél az esztergomi érsek tulipánjairól, sokféle
színükről, sőt azt is leírta, hogy a német szerző állítólag ilyen szép virágokat még nem látott máshol.49 Ez
az apró adat azért érdekes, mert mutatja, hogy lippay milyen jól tájékozott volt a hollandiai, belgiumi
tulipánok terén.50 a másik híres hagymás virág, a nárciszok sokféleségét a pozsonyi érseki kertbe és Ma-
gyarországra is az esztergomi érsek hozatta be, lippay szerint.51

laurenberg hasított oltásnak írta a ma héj alá oltásnak nevezett módszert, amit lippay akkor még nem
ismert, nem is látta soha, bár megpróbálta leírni a német szerző után, de hozzátette: ,,…a kit nem láttam, s-
más authorokba ƒem olvastam”.52 a gyümölcsfaoltások módszereit,53 a gyümölcsfa bélrészének kivételét la-
urenberg után lippay is elítélte,54 illetve az oltások elvégzendő idejéről eltérő véleményt alakított ki. Miután
minden szerző a saját országában szokásos oltási időt tartotta jónak, lippay a Magyarországon szokásos idő-
pontokat javasolta a gyümölcsök különböző oltásaira.55 a fák földlabdás teljes gyökérzettel való átültetését
laurenbergre oldalszám szerint hivatkozva javasolta56. Sőt, laurenberg munkáját annyira pontosan ismerte
lippay, hogy oldalszámra is hivatkozott, nemcsak fejezetre. valószínű, hogy nem jegyzeteket, cédulákat ké-
szített a könyvből a jezsuita kertleíró, hanem kézikönyvként forgathatta a Posoni kert fejezeteinek írása köz-
ben is laurenberg könyvét. Ezt sejteti, hogy olyan aprólékos résznél, mint pl. a barackmag heggyel lefelé, a
földbe történő vetésénél is, laurenbergre hivatkozott.57 Kételkedéseit is megfogalmazta, pl. a káposztaalma
esetében, amit a lippay munkásságát értékelő irodalom többször elismerően felhoz példának. a terméket-
len gyümölcsfa törzsének a bél részéig való befúrását és kénes agyaggal betömését, majd galagonyafával le-
zárását sem hitte el laurenbergnek. azt írta kételkedve: ,,A kit én, nehezen hitethetek-el magammal: holot
Laurenbvrgius azt vallya: hogy nincs erőƒsebb mérge, mellyel akár-minimű nagy vastag fákat-is könnyebben ki-
veƒzeƒsenek, mint az eleven kénefő”.58 Mindez lippay János gyakorlatiasságát és józanságát mutatja.
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47 liPPay i. Xiv. 115., cli.
48 Uő: ii. ccc. 229.
49 Uő: i. lXXXiii. 49.
50 Uő. lXXXiii. 50.
51 Uő. lXXXiii. 52.
52 Uő: iii. XXXiX. 37.
53 Uő: iii. lXi. 57.
54 Uő: iii. lXXXiv. 80.
55 Uő: iii. lXviii. 64.
56 Uo: cXXXiv. 118.
57 Uo: cciX. 182.
58 Uo: ccciv. 262.



Másik középkori szerző, akire hivatkozott, gesnerus, vagyis gessner Konrad (1516–1565) svájci
orvos, természettudós, enciklopédista. a fán bekövetkező gyümölcsrothadás ellen a törzset a zöld gyík
epéjével kell megkenni, javasolta, amit jezsuita szerzőnk is átvett,59 aki henrico de Bru munkásságára is
hivatkozott. természetesen az 1661-ben megjelent saját calendáriumára is. Botanikatörténetileg érde-
kes, hogy Pietro andreas Matthiolus (1500–1577) munkásságát is ismerte és felhasználta. Matthiolus
olasz orvos és botanikus volt, aki dioszkoridész munkájából kommentárt készített. lippay János a fű-
szernövények leírását a szövegelemzés alapján valószínű Meliustól vette, de összegzésként azt írta: ,,Ezek
a közönséges jó ƒzagú füvek Magyar Orƒzágban: az kíkkel a konyhán, és aƒztalnál élnek. A ki többet kéván,
föl-talállya a több Authorokban: kivált-képpen Mathiolusban, az az, kis Máthéban.”60 de a sárgarépa is-
mertetésekor is Matthiolusra hivatkozott,61 tehát a zöldség -és fűszernövényeknél. a sienai Matthiolus-
nak, a korai könyvkiadásokban igen szép fametszetekkel illusztrált dioszkoridész kommentárjai 1554 és
1744 között, több mint 60 kiadásban jelentek meg, latinul, olaszul, franciául, németül, csehül.

a francia Mizaldus antoniusra (1510–1578) mint a középkor kertkultúrájának egyik meghatározó,
ismert leírójára többször hivatkozott lippay János. Előfordult pl. a vöröshagyma leírásánál, hogy a szö-
vegébe is belefoglalta: ,,Anton Mizaldus azt írja, hogy fölötte nagy feje léƒzen a vörös-hagymának, ha vermet
áƒnak körülötte, és a fejét föllyebb emelik és vonyogattyák: de úgy, hogy ki ne vonnyák a földbül”.62 Más al-
kalommal a retekhéj egészséges táplálék értékét hangsúlyozta Mizaldus után, étkezési ajánlatával.63 Mi-
zaldus munkáit henisch györgy (1549–1618) bártfai születésű író németre fordította, majd nadányi
János Erdélyben magyarul jelentette meg Bornemisza anna segítségével. lippay ezenkívül hivatkozik
még ,,Egy nevezetes dinnyés Gazdáƒzony”-ra Magyar-Országban”, aki akkora dinnyéket (valószínű sárga-
dinnyét) nevelt, hogy nagy késsel nem lehetett átérni, felvágni.64

legmeglepőbb hivatkozása egy Molnár nevű szerzőre vonatkozik. nem sokat árul el róla a kertészeti
szakirodalomban sem, pedig jelentős és érdekes kapcsolatra derül fény e hivatkozások mikrovizsgálata
alapján. az anemone (szellőrózsa) tárgyalásánál hördül fel lippay, mondván, hogy ,,Molnár az ő Dictio-
nariumjában…” az anemonét pipacsnak nevezte, amit, mint írta lippay: ,,…tudgya minden paraƒzt
ember-is, micƒoda az Pipacs: de Anemonét, jób réƒzént nem-is látott, nem-is hallott nevezni ƒem tudgya.” –
korholta a szerzőt.65 a megszidott szerző mentségére szolgáljon, hogy az említett szellőrózsát először kerti
növényként Magyarországon a pozsonyi érseki kertbe telepítették el külföldről, tehát ismeretlen volt a szé-
les közvélemény előtt, bár clusius és Beythe istván már ismerte nyugat-Magyarországról. a korholt szerző
sem ismerhette, még ha a szótárában lévő latin névnek valamilyen hasonló, ismert növénynevet kellett is
adnia. Máshol lippay János megint megdorgálta Molnárt, mondván: „Ranunculus, kít Magyarúl más
nevét nem találván Molnar, abba hadgya: Deák ƒzó, ánnyit téƒzen, mint Békácska, az gyökerérűl hívattatik
annak”.66 Majd a Veteményes kert-ben hivatkozik rá.67 de ki lehet ez a rejtélyes, támadott szerző? Közel
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59 Uo: cccvi. 263. gesner fő műve: Az állatok természetrajza, több kötetben jelent meg. arisztotelész rendszerezéséből ki-
indulva a szaporodási és táplálkozási szervek alapján az állatvilágot 5 csoportra osztotta. hatalmas monográfiái: Historia
plantarum, Opera botanica, Historia animalium, Bibliotheca Universalis, ma is idézett kútfők.

60 liPPay ii. lXXXviii. 62.
61 Uo: ccXXi. 159.
62 Uo: cXcv. 141.
63 Uo: ccXXX. 165.
64 Uő: ii. ccli. 184.
65 Uő: i. cvi. 65.
66 Uo: cXi. 71.
67 Uő: ii. li. 37.



járhatunk, ha a református Szenci Molnár albertre (1574–1633), a kalandos életű, jeles szótárkészítő-szer-
kesztőre, zsoltárfordítóra és nyelvészre gondolunk, különösen a latin–magyar és magyar–latin szótárára.
Szenci Molnár a Melius által, majd Beythe istván és Beythe andrás által összegyűjtött népi növényneve-
ket a szótárába bedolgozta, így az a korabeli botanikai ismeretekkel is gyarapodott. Persze az újabb növé-
nyeket nem ismerte a református Szenci Molnár, aki a protestáns füveskönyvek alapján a reformáció
,,virágai”-val foglalkozott főleg. arról nem lehetett tudomása, hogy milyen újdonságok kerültek be az
esztergomi érsek pozsonyi kertjébe. a jezsuita lippay ezért hiába is méltatlankodott, a tény mellett azon-
ban kirajzolódik ebben a kérdésben is, hogy a protestantizmusnak és a rekatolizációnak itt is milyen nagy
szerepe volt. Főleg ha figyelembe vesszük, hogy Szenci Molnár a Pozsony megyei Szencen született, nem
messze a későbbi pozsonyi kert helyétől, és lelkésznek tanult, többek közt göncön, a Biblia protestáns ma-
gyar fordítója és kiadója, Károli gáspár mellett. 1600–1607 közötti nyugat-európai körútjai után kezdett
hozzá a Károli-féle Biblia átdolgozásához a vizsolyi Bibliából, ami 1608-ban jelenhetett meg, és érdekes,
hogy a rekatolizálás szimbolikus alakjának, a bécsi császárnak, rudolfnak ajánlotta munkáját. a császári
udvar szerette volna megtéríteni katolikus hitre, de Szenci Molnár ellenállt. latin nyelvű magyar gram-
matikáját Pázmány Péter is dicsérettel illette. a latin–magyar és magyar–latin szótára 1604-ben jelent
meg, mégis a jezsuita lippay Jánost, szövege alapján is, érezhetően irritálta még 1664-ben is.

Lippay saját hivatkozásai és véleménye a szerzőkről

lippay János természetesen nem csak az olvasott és megismert szakirodalomra hivatkozott, hanem az
általa nagyra becsült paraszti ismeretre is. a magyar néprajz még nem foglalkozott lippay munkásságá-
nak értékelésével, holott Beythe istván és andrás munkásságánál már közismert, hogy a népi növényne-
veket és gyógyítási gyakorlatot beépítették azokba a munkákba, amelyekben közreműködtek vagy amit
írtak.68 lippay is pl. a saláták tárgyalásánál a közismertségre hivatkozott: “…kinek állattyárúl, és termeti-
rűl nem ƒzükség bőven ƒzóllanom: mivel olly közönséges, hogy cƒak nem minden paraƒzt ember öƒméri, és még
a gyermekek-is”.69 valóban a különböző salátafajokat sokkal jobban fogyasztották ebben az időben, mint
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5. kép. A nőszirom ábrázolása Magyarországon először, Clusiusnál 1584-ben.

68 clUSiUS (BEythE) 1583. Atrebatis rariorum aliquot stirpium per Pannoniam Austriam et … observatarum historia. néme-
rújvár/güssing 1583. és az antwerpenben 1584-ben megjelent Stirpium Nomenclator Pannonicus című könyve. az oSzK
régi nyomtatványok tára gyűjteményében levõ clusius-kötettel dolgoztam, a növényábrák is innen vannak. BEythE

andráS 1595. Fives Könüv. Fiveknek és facnak nevökről, termezetökről, es hasznokrul irattatott es szöröztetöt Magyar nyelvön
az fö Doktoroknak es termeszet tudo orvosoknak Dioscoridesnek es Matthiolusnak bölts irasokbul. németújvár 1595., Beythe
andrás 1595. és a róluk szóló értékelések.

69 liPPay ii. cXli. 104.



manapság. részben a koraiságuk miatt, részben a húsok mellé ették savanyítva, ízesítve. Persze nem min-
denben ilyen pozitív a pozsonyi kert gondozójának a véleménye. a káposzta torzsájának (karalábé helyetti)
állatokkal történő lelegeltetését elítélte. ,,Némelly egyögyű paraƒzt kertéƒzek, a kápoƒzta torzát, mind otkin
hadgyák télben…” állati takarmánynak.70

a Calendáriuma 1661-es kiadására, illetve a virágos-kert és a veteményes kert megfelelő részeire is gyak-
ran hivatkozott. calendáriuma nagyon sikeres volt, hiszen gyakorlati javaslatokkal van tele, főleg a talaj, az ön-
tözés dolgában, amire saját hivatkozásai is vonatkoznak.71 néha könnyedén odaveti, hogy nézzenek utána az
érdeklődő gazdák a calendáriumban, pl: ,,…avagy a mikor akarsz vetni, vagy ültetni, nézd-meg a Calendari-
umba, micsoda jegy uralkodik azon nap:…”72 a rozmaring és a szegfű bujtásánál, írta a virágos-könyv ii. ré-
szében, a 2. §-t nézze meg, akit érdekel. Salátatermesztésnél is a Virágos-kertre és a Calendáriumra hivatkozott,
illetve a káposztáknál is.73 Veteményes kert c. könyvében a ,,trágyás ágyásnál” (melegágy) is mindkét korábban
megjelent munkájára hivatkozott: ,,Kinek el-kéƒzítésérül, mivel-hogy kétƒzer-is írtam immár, úgy-mint, az Ca-
lendariumban n. 98. És az virágos könyvnek II. Réƒzében:…”74 a negyedik, a gyümölcstermesztésről írt köny-
vében már mindhárom korábbi munkájára is hivatkozott ,,…oda fel-is írtam a Virágos ketben-is C. 15.§. 3.
A Veteményes kertben-is, c. 6. s ez-után is írok, ha ƒzükség léƒzen. Ismét a Calend. N. 127., 129. amott úgy…”75

végül lippay János saját hallomásai alapján számolt be arról, hogy Pozsonyban az 1662. évi ország-
gyűlésben, a császár előtt egy matematikus olyan vetőgépet szerkesztett, ami a magok egyenletes vetését
biztosította. Ez nagy szenzációt jelentett, de tárgyilagosan bevallja, hogy bármilyen érdekes is a korabeli
agrárérdeklődésű társadalomban: ,,De még ezt az eƒzközt nem láttuk”.76

lippay gyakorlatias, egyszerűen fogalmazott könyvei sok tanáccsal vannak teletűzdelve. hol mar-
kánsan, hol finoman jelzi azonban az olvasónak, hogy a különböző, akár ókori, akár középkori szerzők
javaslatai nem mindig célravezetők. Sőt nem egyszer érezteti, hogy a szerzők egymást idézik, ezért ő ön-
álló kritikai hangot képvisel. Felháborodása a szolgaian másoló szerzőkkel szemben akkor tűnik elő, ami-
kor pl. a gyantásodó-mézgásodó fák (cseresznye, meggy, spanyolmeggy, barack, mandula) oltásának
sikertelenségéről idézi a külföldi szerzőket, miközben ő helyesen tudta és tapasztalta, hogy a szakirodalmi
véleménnyel szemben ezek a fajok olthatóak. Keserűen írta: ,,De úgy tetszik, hogy ezek is az authorok, mint
a Iuhok, cƒak egy nyomban járnak: és ha eggyik el-indul, a többi-is utána indulnak”.77 Józansága mutatko-
zik meg akkor is, amikor pl. a kerekrépa nedvét-levét olyannak írta le, hogy amit abba belemártottak, az
olyan keménnyé válik, hogy még a vasat is el lehet metszeni vele. tömör véleménye és tanácsa, amit az olva-
sóval is megosztott: Hidgye a ki akarja”.78 Más alkalommal a németeknél elterjedt káposzta torzsájába oltott
alma, a káposztaízű alma legendájánál laurenbergre hivatkozott, de lippay nem hitte ezt el és velős vélemé-
nyének is hangot adott: ,,En ez óltás-mellett, le nem teƒzem hitemet: de mivel azt mondgya, hogy ƒzemével látta,
hadgyuk reá”.79 Más alkalommal is, amikor laurenberg a gyümölcsfa oltási sebének
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70 Uo: clXiX. 125.
71 Uo: cliX. 124.
72 Uo: XXii. 15.
73 Uo: lXXi. 50., cXlii. 106, clXiv. 122.
74 Uo: XXXv. 25.
75 Uő: iii. cXviii. 107.
76 Uő: ii. 1664. Xliv. 31.
77 Uő: iii. 1667. cii. 95.
78 Uő: ii. ccXiX. 158.
79 Uő: iii. c. 93. Egy costeus nevű szerző a káposztába oltott barackot írta le, de ennek sem ad hitelt, hiszen ezt sem ő, sem

más nem látta. ccXiii. 185.



viasszal való bekenésekor vagy viasz hiányában lép, régi vaj, vargaszurok, olaj felolvasztott keverékének lehű-
tött összegyúrt kenőcsével történő sebkezelést javasolt, lippay ismét hangot adott ellenvéleményének: ,,De ezek
én-nékem nem igen tetƒzenek, hogyim zsírral, és olaj-jal kéƒzíttetnek. Mindazon-által, a kinek mi tetƒzik, azt vá-
laƒzthattya”.80 lippay tehát a személyesen kipróbált szakmai fogásokat javasolta, amiről nem volt meggyő-
ződve, azt ugyan megemlítette, de bírálta. Egyéni hangvétele miatt számolt azzal, hogy egyeseknek nem fog
tetszeni a Posoni kert c. munkája. a veteményeskerti zöldségnövényekről írt könyve végén a kártevőkről, da-
razsakról, csípő bogarakról írt részt szimbolikusan is azzal zárta, hogy ,,En-is ezekkel vetek véget, az veteményes
kertrül-való íráƒochkámnak: nem ketlem, hogy találkoznak efféle dongó csípő ƒzúnyogok, a kik ítéletekkel, éles nyel-
vekkel, mardoƒni fogják az én munkáchkámot. De a kinek nem tetƒzik (eddig illyen ƒem vólt az Magyar nyelven)
cƒinállyon jobbat, s-nem írégylem a jámbornak. Én a közönƒéges jóért igyekeztem munkálodnom”.81

lippay János itt még beharangozta a Gyümölcsös kert c. harmadik könyvét, ha a nyomdát úgymond
„meg-kenhetném” – vagyis, ha a nyomtatási költséget elő tudná teremteni.82 1667-ben a megjelenő köny-
vét már sem ő, sem testvére, a pozsonyi kertet alapító, finanszírozó lippay györgy esztergomi érsek nem
élhette meg, de munkásságuk, kertszeretetük a mai napig hírnévvel élteti őket. Munkásságuk összegzi a
kertészet tudományos és művészeti egységét az ellenreformáció időszakában, de a reformáció és a rene-
szánsz ismereteit, szerzőit is, ezen keresztül pedig az ókori természettudományos-kertészeti, gyakorlati is-
mereteket is. lippay bár a késő reneszánsz alakja, nyugat-Magyarország és Pozsony révén már a barokk
korszak előfutára. Eközben keleten Erdély még a késő reneszánsz éveit élte, a hagyomány tiszteletében és
fogságában. a modern fejlődés itt még pár évtizedig váratott magára.

„…ƒƒzŒŒkseges-is volt erre nézve ily kœœnyvet valaha Magyari nyelven irni,…” 83

(Az első erdélyi, magyarnyelvű kertészeti(virágos) könyv Nadányi Jánostól 1669-ből)

a 16–17. században Erdély még a késő reneszánsz, az un. „virágos reneszánsz” éveit élte. a modern
fejlődés a kertészeti szakirodalom tekintetében is még pár évtizedig váratott magára.  nadányi kertészeti

108

2009. i. évfolyAm 1. szám

6. kép Szegfű ábrája Pécsi Lukács 1591-ben Nagyszombatban megjelent 
magyar könyvfordításában. Az első magyar nyelvű könyv, 
amelyben növény-virágábrázolások megjelentek.

80 Uo: cXii. 104.
81 Uő: ii. cccviii. 243–244. nem nehéz párhuzamot húzni Beythe andrás előszavával, aki hasonló megokolásból aján-

lotta, hasonló módon a jobbat íróktól tanulni vágyva, előszavát a lippay János által következetesen nem említett füves-
könyve elé, 1595-ben, németújváron.

82 Uo: cccviii. 244.
83 nadányi János erdélyi református lelkész kevésbé ismert kertészeti szakkönyv fordításában fogalmazta meg ezt a gondola-

tot 1669-ben. nadányi JánoS 1669. Kerti dolgoknak le-iráƒa. Négy könyvekben rende{en bé-foglaltatott: Mellyek kœzzŒl az



szakkönyvfordítása is ezt mutatja. nadányi János (kőrös-nadányi) (1643–1707) református lelkész és
tanár volt, 1643 körül Kőrös-nadányban (Békés m.) született, nagybátyja nadányi Miklós nógrádi fő-
kapitány segítségével és támogatásával a leideni egyetemen tanult és 1658-ban Utrechtben jogot hallga-
tott. Erdélybe visszaérkezve tanár lett 1666-ban a nagyenyedi kollégiumban, a zsidó nyelvet és a logikát
tanította. tanítványai azonban nem voltak elégedettek vele durva bánásmódja és állítólagos hanyagsága
miatt. ideges természete tovább űzte, 1671-ben nagyváradon lett tanár, majd 1703-ban nagybajomba
ment lelkésznek. nagy szegénységben halt meg 1707-ben.84

nadányi János magyar nyelvű kertészeti, kerti virágokkal foglalkozó könyvfordítása 1669-ben jelent
meg. a reneszánsz időszakban született kertészeti és orvosi kert-témájú könyveket és francia szerzőket
fordított magyarra. Ezt feladatul Bornemisza anna fejedelemnétől, i. apafi Mihály, erdélyi fejedelem fe-
leségétől kapta, akinek rokona is volt. nyugat-európai peregrínus diák korában nem érdeklődött a ker-
tészet és a természettudományok iránt, elsősorban a történeti és a teológiai munkák érdekelték. Mindezt
be is vallotta a kertészeti könyve előszavában. a németországi tartózkodása idején ugyanis nem az volt a
célja, hogy a kertészet tudományában elmerüljön. de a hivatkozott ókori szerzők és orvosdoktorok mun-
káiban megbízott, ők egyféle garanciát, mondhatnánk túlzott garanciát is jelentettek számára.85 Meg is
fogalmazta és papírra is vetette, „…én-is merem mondani kŒlsœ… kert éke{égére s’ holmi betegeskedéƒek ellen
való job kœnyvet ennél Magyar Orƒzágunkban Orvos Doctorok s’ patikák nem igen vadnak:”, ezért is tar-
totta szükségesnek a könyv lefordítását és megjelentetését magyar nyelven. „…ƒzŒkseges-is volt erre nézve
ily kœnyvet valaha Magyari nyelven irni,…” – mint azt ki is hangsúlyozta.86

a könyv fordítása során jött rá nadányi János, hogy mennyi terminológiai nehézség, nehézkesség
adódott, illetve a tájékozatlansága milyen nagymértékben nehezítette a könyv magyarra fordítását. Meg
is jegyezte tapasztalatai alapján: „…Mennyi munkával eshetet penig ez kœnyvnek forditáƒa, ebben az Orƒzag-
ban igen kevés ember itilheti-meg egyéb, hanem a’ ki meg-gondollya, az igen kœz-befzédben ritkán forgot 
itlévő, s dictionáriomban-is fel nem találtatot ƒzoknak ƒokaságát, és az ki vagy egy, vagy két közepe táján valo leve-
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elsœ A KERTEKNEK Gondviƒelését, ékeƒitését, és ƒok rend-béli titkait mutattya elœnkben: az harmadik kerti holmiknek orvos
haƒznait rendre irja ki: a negyedik a’ kerti holmiknek parajoknak, gyœkereknek, gyŒmœlcsœknek, ƒzœlœknek, bornak és huƒnak
gyœnyœrŒséges állapotban meg-tartáƒoknak módgyát fejtegeti. Magyarrá penig fordittattak és ƒok helyeken továbra-is 
értelme{ebben magyaráztattak. colozsvár. 

84 Főbb munkái: 
1. Disputatio Juridica De Jure Belli. Quam annexis Favente Deo Ter Opt. Max. Sub Praesidio… Pauli Voet… in ill. Academia

Rheno-Trajectensi… Publice eruditorum disquisitioni subjicit… ad diem 30. Junii… traj. ad rhenum. Mdclviii. 
2. Disputatio Juridica De Justitia et Jure Nona. Quae est de Principum Constitutionibus. Quas… Sub Praesidio… Pauli Voet…

Publice ventilandam proponit… ad diem 8 decembris… Ultrajecti. 
Mdclviii. 

3. Disputatio Juridica De Jure Pacis, Quam… Sub Praesidio… Alberti Russi… Publicae eruditorum disquisitioni subiicit…
die 17. Januarij… lvgdvni Batavorum, 1660. 

4. Florus Hungaricus. Sive Rerum Hungaricarum Ab ipso exordio ad Ignatium Leopoldum deductarum Compendium… ams-
telodami, MdclXiii. Ez a történeti munkája tette ismertté a nevét, ami angol fordításban is megjelent. a 17. századi
magyar historiográfia külhoni vonulatát inchofer Menyhért, nadányi János és otrokocsi Fóris Ferenc alkotta. nyugat-
Európában olyan törekvések fogalmazódtak meg ekkor, amelyek az eddig elszigetelt történetírást szervessé és egyetemessé
tették, a mai értelemben vett tudományos módszerek kidolgozásával. a kutatás tárgyában, mikéntjében gyökeres for-
dulat állt be: a humanisták politikatörténeti iránya helyébe ugyanis a szigorú forráskritikán alapuló egyháztörténet lé-
pett. a reformáció nagy fegyverténye az eredeti kútfők programszerű felkutatása és alapos bírálata volt, mert így a
skolasztikus tekintélytiszteletet száműzték a tudomány eszköztárából.

5. Kerti dolgoknak le-irása. négy könyvekben rendessen bé-foglaltatott… colosvarot. 1669. 
85 nadányi JánoS 1669. 4.



lét, s néhol néhol rythmuƒokkal-is a’mint itt vagy máƒut forditani kezd.”87 valóban sokat küszködhetett, hiszen
526 oldalas monumentális könyve tartalomjegyzéke is imponáló téma és részletgazdagságról árulkodik. az első
könyv a (virágos)kert készítésével, hasznával, a vetemény előkészítésével, a (virágmag)vetés és az ápolás mun-
káival, eszközeivel, és igen részletesen a növényvédelem kérdéseivel foglalkozik mintegy 39 oldalon. a máso-
dik könyvrésze, fordítása a kerti veteményekkel (úgymint a salátával, káposztával, petrezselyemmel, céklával, vad
salátával, endíviával, a spárgával, a sóskával, a macskatövissel, a hagymákkal (pór-, fok- és vereshagymával), a
kabakosokkal (tök, uborka, dinnye), a kerti articsókával foglalkozott.88 természetesen a kerti virágokat is em-
lítette (rózsát, liliomot, violát, de a fűszernövényeket sem hagyta ki, így a köményt, a bazsalikomot, a zsályát,
a levendulát, a majorannát, az ürmöt a nem fűszerekként használt eper, szeder és a ribizli mellett. 89

a harmadik könyvrészben a gyümölcsfákkal foglalkozott, az oltási módokat, az alma, a körte, a birs-
alma, a cseresznye, a barack, a naspolya, a berkenye, a dió, a mandula, a pomogránát (gránátalma), sőt a
citrom, a narancs, a fügefa, az olajfa, valamint a bodza termesztését ismertette részletekbe menően.90 ér-
dekes, hogy a napraforgót, mint újvilági növényt is említette és leírta hasznát.91 az oltásról szóló részben
a könyv fordítója az eredeti reneszánsz szerzőt követve sok ókori mezőgazdasági szerző véleményét tol-
mácsolta. (vergilius, columella, Plinius, Palladius, Peter crescentius, Pontanus).92 Egy érdekességre is
felfigyelhetnek a mai olvasói. Már a reneszánsz szerzőnek, Mizaldnak (Mizaldus) is feltűnt a 16. század
második felében, majd pedig a fordító erdélyi lelkésznek is, hogy a gyümölcsfaoltások tekintetében az
ókori szerzők sokszor egymásnak is ellentmondóan nyilatkoztak.

nadányi könyvfordításában a 262. oldaltól, Mizald (Mizaldus) által feldolgozott aisklepios 
„alexikepus”: orvoskert – c. munkáját dolgozta be, a Kerti dolgok leírásába. Ebben a fejezetrészben ismét
és erőteljesen a növények orvosi hasznait említette, ugyanúgy, mint Mizald másik könyvéből, amely az utolsó
fordítást jelzi az erdélyi lelkész könyvében „ A Kerti gyŒmœlcsœknek, parajoknak, gyœkereknek, ƒzœlœknek…”
címmel. Ez a rész a szőlő-, borleírást, -fordítást mutatja részletesen a nagy könyvfordításában.93

nadányi János, aki körül számos botrányos jelenetnek lehettek szemtanúi erdélyi kortársai (a tanítási-
oktatási módszerei és a tanárkollégáihoz való rossz emberi viszonya miatt, érdes modora révén), mente-
getőzve kéri a fejedelemnét, hogy ne őt gyalázzák a könyvért, hanem fogadják ezt így el, amíg valaki
jobbat nem ír. valószínűleg a fordítás közben jött rá, hogy az a könyv, amin fordítóként dolgozott, nem
a legújabb, legértékesebb, a legmodernebb, legtanulságosabb. Bornemisza annának ugyanis, a későbbi sza-
kácskönyv-fordíttatónak94, a 16. századi Mizald kertészeti könyvek lefordíttatására meghatalmazást adó
fejedelemnének, a könyvekre gilanyi gergely hívta fel a figyelmét. gilanyi (ghillányi, gillanj) Erdély-
ben teleki Mihály előtt a fejedelmi tized főárendátora volt, apafi fejedelem sógora.95 a főárendátor fel-
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86 Uő. 5.  
87 Uo. 5.
88 Uő. 42–90.
89 Uő. 90–119.
90 Uő. 119–196.
91 Uő. 12. és 373.
92 Uő. 196–223.
93 Uő. 489–492, 495–526.
94 Max rumpolt 16. századi szakácskönyvét fordíttatta le Keszei Jánossal, amely szakácskönyv 1680-ban meg is jelent.
95 Ezt az azonosítást tüdősné Simon Kingának köszönöm. vö. még: KázMér MiKlÓS: Régi magyar családnevek szótára XIV-

XVII. század. Bp. 1993. 402., „…föllyeb meg jrtam Gillanj Gergely Fö Arendator..” SzaBÓ t. attila: Erdélyi Magyar Szó-
történeti Tár. iv. Bukarest. 1984. Főárendátor címszó. az örökös nélkül elhalt főárendátor vagyonát az erdélyi református
egyház kapta meg végül, bár az özvegy nem akarta kiadni, ezért kiátkozással fenyegette meg tofeus püspök, aminek meg
is lett a hatása. vö: alBErt andráS 2009. Az erdélyi református egyház a 17–18. században. Bp



adata a fejedelemkori tizedszedés megszervezése és végrehajtása volt. a vagyonos főárendátor becses könyv-
tárral is rendelkezett, ismerhette Mizald könyvét, nem véletlen, hogy ezt alapműként javasolta a fejedelmi
udvarban. Mindezek alapján vállalta az erdélyi fejedelem felesége a fordíttatás és a kiadás költségeit, meg-
bízva Európát járt rokonát, nadányi Jánost a könyv magyarra fordításával. a fordító, a kertészkedéshez
nem értő lelkész, mentegetőzött ugyan, hogy hivatkozásokat nem használt, de „…az Deák ƒzót-is belé
írtam,…”, mint említette, mert a fordítás nehézsége és a virágok nevei, a szaknyelvi „…micsoda fŒnek..”
említése, a neveiknek visszaadása, azonosítása így is sok feladatot rótt rá, és a jegyzeteléssel még terjen-
gősebbé vált volna a fordítása. Kérte is a fejedelemnét, hogy oltalmazza könyvét az igaztalan támadások-
tól, így a szerzőt-fordítót is védje meg. 

a könyve előszavát 1669. január 29-én nagyenyeden fejezte be, de Kolozsváron jelent meg nadányi
könyvnyi vastagságú fordítása. Epés epilógusként külön oldalra szedetve írta a könyv elején: „Nem minden
olvasó, s’ halgatonak teczem, Nem minden olvasó, s’ halló teczik nékem.” a kész fordítást az év május 5-én adhatta
át a nyomdának négy hónapi fordítás után,96 azzal az óhajjal, hogy a könyve mielőbb megjelenhessen, illetve
a diplomáciai kötéltáncot járó Erdélyben, a fejedelemné és az ország, mint írta:  „…ez haza továbra-is meg-
tarthaƒsék: s’ gyarapodhaƒsék, és orƒzágoƒtul csendeƒségben valo megmaradáƒt reménlheƒsŒnk.”97

a fordítással ugyan négy hónap alatt készen volt Fogarasban, de a fordítás megkezdése elhúzódott,
Bornemisza anna ugyanis 1666-ban adta a megbízatást a fordításra. lehetséges, hogy lippay János 1664-
ben, majd 1667-ben megjelent Posoni kert-je, amit valószínű nem rögtön, hanem kis lemaradással vettek
tudomásul Erdélyben, lassíthatta a nadányi-féle kertészeti könyv megjelenését. a korábbi nyomdában
ugyanis majd két évig állt a könyv kinyomtatása. a fordító erdélyi lelkész meg is fogalmazta, mintegy
nyomatékot adva fordításának, hogy – ha esetleg lippay kertész könyvét ismernék is – Erdélyben is le-
gyen egy kiadvány, ami a szép és illatos virágokat termesztő gazdálkodási területtel, ággal foglalkozik:
„…adgya Iften hogy ily kœzœnséges jora valo kœnyvnek valoságos haƒznat-is a mi Orƒzágunkban ta-
paƒztalha{uk. Noha ugyan vadnak itt nem kevés dolgok, a’mellyek magamnak-is nem igen teczenek, mint af-
féle Pápiƒtai babonához ƒzokot ember irt, ƒok helyeken afféle dolgokat, mellek nem terméƒzeti dolgok lévén
minden okoƒság kivŒl lenni láczanak…”, mert a babonaságot a református lelkész fordító igyekezett ki-
hagyni és a protestáns célszerűséget, ésszerűséget helyezte előtérbe.98 természetesen neveket nem ír, de Mi-
zald, majd egy évszázaddal korábban írt könyvére és benne a sok ókori szerzőre gondolhatott, ugyanúgy,
mint lippay Jánosra, a jezsuita nagy konkurensre, kerti szakkönyvet megjelentetőre is, bár lippay köny-
vei (1664, 1667) –  nyugodtan mondhatjuk – viszonylag kevés babonás, megmagyarázhatatlan természeti
jelenségede ki volt a könyvek eredeti szerzője, akinek műveit az erdélyi fejedelmi udvarban ajánlották, aki
nagyhatású kertészeti szakkönyveket írt, amit megjelenésük után is száz évvel érdemesnek láttak magyar
fordításban kiadni?  antonius Mizaldus (vagy anton Mizald, anton Mizauld) a 16. század második fe-
lének sikeres és elismert francia szerzője volt, akinek több könyve jelent meg, a kor divatos témájának szá-
mító orvosi kertek, a virágok, a gyógyfüvek, a kertészkedés és a szőlő-bor gyógyhatásairól.

Mizald (Mizauld) (1520–1578) francia orvos, botanikus és csillagjós „természetvizsgáló” kertészeti-
(gyógy)növénykönyvei nadányi János fordításában 1669-ben Kolozsvárott jelent meg veresegyházi Szen-
tyel Mihály műhelyében, aki 1668 körül állt az akkor már évek óta szünetelő heltai-féle kolozsvári
tipográfia élére.  
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96 nadányi JánoS 1669. 526.
97 Uő. 7.
98 Uő. 4.



a reneszánsz bőrkötéses kis könyvek, önállóan, majd pedig egybefűzve és egybekötve jelentek meg, a
sikert jelentő ismételt kiadásokban. 1560-ban jelent meg lutetiae-ben a Secretorum Agri Enchiridion Pri-
mum, Hortorum …-című könyve, majd ugyanebben az évben a De Hortensium Arborum Insitione Opus-
culum..-című.99 1574-ben jelent meg az orvosi könyvecskéje a termések, gyümölcsök, gyökerek, bogyók,
szőlők, borok gyógyhatásáról, amit latinról németre fordított és Bázelben megjelentetett a bártfai georg
henisch.100 Ez kisebb volt ugyan, mint az 1575-ben kiadott 125 oldalas könyvecske, amely már pl. a 43.
oldalon kezdett a borok gyógyhatásával foglalkozni. Egy másik példányt összekötöttek az Artztgarten. Von
Kreutern…-című évszám nélkülivel, míg, az Artztbüchlin… 1577-es kiadású, kapcsos bőrkötésű és gerincű,
reneszánsz nyomott mintájú, díszes kötetként látott napvilágot.101 1574-ben Bázelben jelent meg a
NeŒnhundert Gedãchtnuß wŒrdige Geheimnuß und Wunderwerck. Von mancherley Kreutern /Metallen/ Thi-
eren, Vœgeln und anderern natŒrliehen KŒnƒten und Historien.…-című könyvecskéje, mindenféle termé-
szettudománnyal foglalkozva, amely 1582-ben újra kiadásra került.102 1575-ben, majd hamarosan
1577-ben is megjelent az „Artztgarten. Von Kreutern so in den Gãrten gemeinlich wachƒen und wie man
durch dieƒelbigen allerhand Kranckheiten und gebrãchen leichtlich, heilen sol103 című újabb könyve fordí-
tása. nem véletlen, hogy Erdélyben is, mint a kertészeti témájú könyvek szerzője, rögtön előtérbe került,
amikor Bornemisza anna, talán a kertészet fontosságát és jövedelemtermelő képességét felismerve, az er-
délyi kertészeti szaktudás emelése érdekében éppen Mizald munkáinak lefordíttatására gondolhatott, bár
valószínűleg ő nem, vagy alig ismerhette a könyveket.104 Ugyanis akkor láthatta volna, hogy ókori isme-
retanyagot konzerváló művekről van szó, amikkel egyféle modernebb és korszerűbb gazdálkodási célt
egyáltalán nem lehet elérni.

a könyv fordítása érdekes részletekkel gyarapíthatta a mű olvasóját. Mizald ugyanis néha-néha, al-
kalmilag kiszól, kikacsint az olvasóhoz, amit a könyv fordítója természetesen hűségesen le is fordított.
Így pl. a gyümölcsök leírásánál, az egészségre gyakorolt hasznosságuknál, az ókori szerzők idézésénél is.105

a könyv nyomdásza ugyanis a nyomtató ívek teljes kihasználása miatt kérte Mizaldot, hogy hirtelenjé-
ben írjon még pár oldalt. Kapóra jött Mizaldnak Johann langius rajna-menti orvos elmélkedése a saj-
tok egészségre gyakorolt hatásáról, amit kommentárral elküldött a kiadónak. az olvasónak pedig tegezős
stílusban,  barátságos viszonyban megmagyarázta, hogyan került most váratlanul a kerti-virágos könyv lap-
jaira a sajt, nem odaillő témaként a könyv lapjai közé.106

nadányi a könyv fordítása végén Mizald alapján a gyógyborokat is ismertette. Először a testet gyen-
gén tisztító, alvás, méreg ellen ható borokat, majd a betegségek ellen ajánlottakat. Javasolt a szüretben ún.
orvosbort készíttetni, majd a görög Florentinus borreceptjeit ismertette. (rózsa- és kaporbort, kapot-
nyak-, csombor-, kömény-, borostyán-, dió-, petrezselyem-, balhafűbort, ugyanúgy, mint ruta-, izsóp-,
üröm-, kakukkfű-, méhfűbort. catótól a borkészítést, illetve a hasindításra, vizeletindításra, csípőcsont
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99 oSzK. ant. 5589 és ant. 5589/2 raktári számon.
100 ArtzbŒchlin. Neume unnd wunderbare weiß begreiffed wie man allerhand frŒcht, /gãrten kreuter/wurzel/ beer und trauben 

artznen ƒoll daß man dieƒelb zum purgieren mœge brauchen. Auch ein ƒchœne weißt und Kunƒt mancherley wein zumachen
/ƒampt einer erzehlung ettlicher geartzneten wein/ ƒo fŒr allerhand Kranckheiten nŒtzlich ƒein. oSzK. rMK. iii. 635.

101 oSzK rMK. iii. 660. 
102 oSzK rMK. iii. 637., 1582-es kiadása: oSzK rMK. iii. 711 a.
103 oSzK rMK. iii. 645., 1577-es kiadása: oSzK rMK. iii. 660. 
104 vö: cSoMa zSigMond: Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben. Szerk: Estók János. Bp. Magyar Mezőgaz-

dasági Múzeum és az agroinform Kiadó és nyomda kiadása. 2009. 256 oldal.
105 nadányi 1669. 227-228, vagy a 249.
106 Uő. 249. „…a’  köny-nyomtatonak el-küldöttem hogy haƒznodra ki-adgya.”



fájdalma ellen, vérhas és májfájdalom, giliszta ellen, nehéz gyomorműködésre, emésztési nehézség ellen
ajánlotta a gyógyító hatású borokat. dioscoridestől a rózsás, az izsópos, méhfüves, ürmös, sebfüves, ka-
potnyakos, zsályás, gránátalmás gyógyborokat említette. villanovai arnoldtól107 pedig a fenti füves bo-
rokat, és magzatelhajtó, szülésre előkészítő, kőnemzés elleni borokat írta le a szél, a hurut, a nehéz lehelet
elleni borként. de orcapirosító, arcráncatlanító, látásjavító borokat is ajánlott az orvosságok mustba tör-
ténő áztatása mellett.

Mizald bár bedolgozta és erőteljesen épített az ókori, nagynevű szerzők munkáira, mint igazi késő re-
neszánsz természetvizsgáló és szakkönyvíró, azért néha, ritkán kételyeket is megfogalmazott, és kiszólva
az olvasónak a korábbi szerzőket enyhe kritikával illette. Forráskritikai érzékét csillantja fel egy pillanatra,
amikor pl. crescentius 12–13. századi megfigyeléseinél a gyümölcsoltásról hitetlenkedve azt írta: „…Eze-
ket irja Creƒcentius Péter a’ ki az Oltáƒrul igen kereƒztúl koƒul, és zurzavar modon írt, a’ mint az olvaƒo
eƒzébe veheti. Melyben ƒemmit el nem akartam változtatni, vagy beƒzédére vagy egéƒzlen ki-mondott ƒzavára
nézve, noha ƒok helyeken illetlen és nevetségre méltó: mivel ez a dolog czifrázáƒnak, hanem tanitáƒnak oká-
ért irattatik. Sok dolgok léƒznek itt nyilván a’  mellyek nem Davuƒt vagy Dáciai embert kivánnak, hanem
Oedipuƒt vagy Gœrœgorƒzágit, mellyet tulajdonits a’ meg-veƒztegetett példámnak, melybŒl  ezer  ƒzorul ƒzora
le-írtam.”108

Mind ezután a Mizaldot fordító és vele egyetértő nadányi kisebb betűnagyságban, más betűtípussal
szedetve, odaírta a saját epés megjegyzését, véleményét is, Mizald elmarasztaló sorai alá: „A mi Magyar for-
ditását illeti igyekeztem bolond ƒzavait helye{en le-irni, de terminuƒit néhul még Antipriƒcianus is alig ért-
hette valna-meg, mely mia’ ennekem hat annyi munkám volt vélle mint akar mely réƒzével e’ Kœnyvnek a’ hol
igaz Deák ƒzoval élnek az Auctorok.”109 valószínű nadányi is érezte, hogy Mizald kertészeti könyvei – így
összefűzve még inkább érezhette – vontatottak, nehezen olvashatók, netalán a kor igényének már nem is
megfelelőek. nem véletlen, hogy csak 75 darabot nyomtak ki a  könyvből, ami nem csak a kiadás költ-
ségeivel magyarázható.

nadányi a könyvfordításával ugyan hűen teljesítette Bornemisza anna megbízatását, de ekkorra már
ezek a könyvfordítások korszerűtlenek, a történelem kereke ugyanis továbbgördült a Mizald könyvek fe-
lett, a magyarul megjelentetésével pedig konzerválódott az ókori szerzők nem egy idejétmúlt véleménye,
amelyek így ismét és továbbra is beemelődtek a mindennapok világába. Persze a fordítás szöveghűsége a
gazdálkodáshoz, a (virág)kertészkedéshez semmit sem értő, az után nem érdeklődő erdélyi református lel-
készt kötötte a szöveghez, de akik kiválasztották a könyvet fordításra, kétségtelen jóindulattal és jóhisze-
műséggel, sőt megrendelést is adtak, azok nem érzékelték, hogy a gazdálkodás megváltozott, és már a
racionálisabb, életszerűbb könyvek, akár kalendáriumok, csíziók, vagy pl. lippay János magyar nyelvű ker-
tészeti szakkönyve után nyílt meg az érdeklődés. lippay könyve és nadányi könyvfordítása ég és föld
volt, össze sem egyeztethető, talán csak abban, hogy mindkettő a kertészet 17. századi magyarnyelvű szak-
irodalmát, választékát növelte. Ugyanakkor az ókori és a középkori szerzők véleményével konzerválták az
ókori gazdálkodási eredményeket is. lippay János azonban mindezek ellenére gyakorlatias, saját megfi-
gyelésein, és európai kitekintéssel rendelkező írást tett az asztalra, ami alapján termeszteni, kertészkedni,
korszerűbben termelni, gazdálkodni lehetett. 
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107 villanovanUS, arnoldUS alkímista, 1235-ben Willanovában (Katalónia) született. Filozófiai és gyógyszerészeti tanul-
mányai után Párizsba menekült és aranycsinálóként működött. 1312-ben hajótörés következtében halt meg.

108 nadányi 1669. 220-221.
109 Uo.



Erdélyben felismerték az ilyen jellegű szakkönyv hiányát, azonban egy idejétmúlt, az ókori gyökere-
kig visszanyúló, nem modern, nem racionális, nem gazdálkodásközpontú könyv fordításával próbálkoz-
tak. Így ez a könyv inkább – úgy mondhatnánk – könyvkülönlegességgé vált, ugyanakkor lippayét
Erdélyben is használták a gyakorlati, kertészeti munkáknál a nemesi udvarházakban. lippay kertészeti
könyve kritikusabb, frissebb, összehasonlítóbb és korszerűbb volt nadányi János erdélyi kertészeti szak-
könyvfordításával szemben.

abstract

The medieval calendars contained very rare knowledge of horticulture. In the renaissance era the achievements
of the antiquity have been discovered again. The work of János Lippay could be esteemed as a horticultural
vocational book, which had some practical benefits. The book published in Nagyszombat became a used source
in Transylvania too, among different natural-economical-political circumstances. Lippay – the natural scientist
of the 17th century’s recatholization – knows his era’s professional literature, but he refers on antique writers too.
For him, similarly to his contemporary colleagues, Theophrastos’, Dioskorides’ and Pliny’s works represented the
ancient botanical conventions.

He is arguing together with Xenophon that the gardeners and doctors have the same attributes: they have to
do the actual works in due time. He accepted the suggestions of Palladius, Apuleius, Cato, Columella in the
works of choosing the garden soil, at planting seeds, at inoculation, at the defence against plant’s pest. Lippay, who
worked in the spirit of the counter-reformation, didn’t refer to the protestant plant books. The adequate protestant
book to Lippay’s work has been published in 1669 by János Nadányi, who translated the French author Mizaldus’
work to Hungarian. Anna Bornemisza, the wife of the Transylvanian ruler Mihály Apafi – by realizing the
importance of horticulture – gave the assignment for the Transylvanian cleric, while she didn’t know the original
work itself; or else she would see, that the translations included just the antique style of gardening, but it wasn’t
apt for promoting the modern farming. Although there are big differences between Lippay’s book and Nadányi’s
translation, both had its own impact to the conservation of the traditional farming by disseminating the antique
and medieval authors’ opinions.
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