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ADATTÁR 

Jenéi Ferenc 
VÁSÁRHELYI GERGELY KEMPIS-FORDÍTÁSA 

Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár összeállítása során felhasználta Sándor István 
„Magyar Könyvesház"-ának adatait is. Ezek között különös érdeklődésre számíthatnak azok 
az, 1711 előtti, magyar könyvekre vonatkozó adatok, melyek egyedül csak Sándor bibliográfiá
jában szerepelnek, és Szabó Károly a könyvek egyetlen példányát sem tudta feltalálni. Nem 
egy ezek közül egészében vagy töredékében 1879, Szabó műve első kötetének megjelenése óta 
előkerült, de vannak olyanok is, melyeket azóta sem leltek meg. Ezek közé tartozik Pázmány 
Péter fordításának, a „Kempis Tamásnak a Kristus Követeserül négy könyvei"-nek 1604. évi, 
bécsi kiadása is.1 Szabó Károly ezt Sándor Istvánra hivatkozva vette fel bibliográfiájába, a 
Kempis-fordítás első kiadásának jelölve meg, míg második kiadásnak az 1624. évi bécsit.2 

Miklós Rafael a magyar Kempis-fordításokkal foglalkozva felfigyelt arra, hogy Pázmány 
fordításának 1604-es kiadása nem került elő, és vizsgálódásának eredményeképpen kétségbe 
vonta azt, hogy valaha megjelent volna. „A kérdés mellett... nem lehçt közömbösen tova
haladni, mivel könnyen eldönthető, hogy Pázmány fordításának feltételezett 1604-i kiadása 
nem is létezett."3 Kifejtette, hogy Szabó Károly csak Sándor István adatát vette át, és „alig 
hihető, hogy a szóbanforgó kiadást látta". Rámutat, hogy Pázmány a maga fordítását tartotta 
elsőnek, és nem tudott arról, hogy 1622-ben Kolozsvárott megjelent fordításával Vásárhelyi 
Gergely megelőzte. Mindkét fordító magát vallja elsőnek. Az ellentmondás azonban könnyen 
megmagyarázható: „könnyen érthető , . . hogy Pázmány 1624-ben nem tudott a két évvel 
előbb Erdélyben megjelent Vásárhelyi-féle Kempisről; 1624 után fordítása, mely értékben 
messze felülmúlta rendtársáét, teljesen feledtette Vásárhelyi kezdeményező lépését . . .Viszont 
alig hihető, hogy Vásárhelyi ne hallott volna egy már tizennyolc évvel előbb megjelent fordítás
ról, amelyet Pázmány készített, s amely már annyira elterjedt, hogy kiadásából az ő fordítása 
idején már alig lehetett példány". Pázmány fordításának megjelenési körülményei alapján az 
1624. évi kiadást tartja elsőnek, és a Kempis-fordítás elsőségét Vásárhelyi Gergelynek tulajdo
nítja, aki először 1594-ben fordította le Kempist, és mert kézirata elveszett, újra fordítva 
1622-ben kiadta.4 

Miklós Rafael tisztán logikai érvek alapján voltaképpen eljutott a kérdés megoldásához. 
Megkíséreltük a probléma filológiai vizsgálatát, és magunk is a Vásárhelyi-fordítás elsőségét 
á llapítottuk meg. 

* 

Sándor István „Magyar Könyvesházba „Élőbeszédjében megemlíti, hogy „a' látott 
könyveinkről való régtől fogva-gyüjtött Jegyzeteimnek, egynehány itthoni Könyvesházak 
megnyert laistromaiknak, s némely iróink betses könyveiknek hasznát vévén" állította össze 
bibliográfiáját.5 S odább meg is nevezi a „betses könyveket". „Vannak felesen oly könyveink is 
említve ezen laistromban, melyekről Bod, Benkő s Horányi semmit se tudtak."6 Keressük 
ezekben a Vásárhelyire vonatkozó adatok forrását. Benkő szót sem említ Vásárhelyiről, 

1 RMK I. 388. sz. - SÁNDOR ISTVÁN: Magyar könyvesház. Győr 1803. 16. 
a RMK I. 535. 
3 MIKLÓS RAFAEL: A Krisztus Követése magyar fordításai. Szombathely 1935. Kny. a szombathelyi 

Szent Norbert gimnázium 1934-1935. évi értesítőjéből. 2 8 - 3 2 . 
4 Marosvásárhelyi Gergely Kempis-fordítása két példányban maradt meg. Az egyiket a Székelyudvar

helyi ref. kollégium könyvtára, a másik cimlaptalant a csíksomlyói ferences zárda könyvtára őrizte. Ezek a 
példányok a második világháború alatt elvesztek. Idézeteinket a mindkét példányt használó MIKLÓS RAFAEL 
tanulmányából vesszük. SZABÓ KAROLY: Régi Magyar Könyvészeti adalékok. MSz 1889. 205. 

5 SÁNDOR ISTVÁN: I. m. A, 
8 Uo. A4Í 
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Erdély írói között nem említi.7 Horányi ugyan megmondja, hogy ki volt, melyek voltak művei, 
de Vásárhelyi Kempis-fordítását megjelenési év nélkül említi. Forrásául Czvittinger Dávid 
„Specimen"-jét jelöli meg, aki Sotvell jezsuita-bibliográfiáját használta forrásául. Czvittinger 
ugyancsak nem említi a kiadás évszámát.8 Bod Péter a „Magyar Athenas"-ban a következőket 
írja: „Vásárhelyi Gergely Jésuita, Magyarra fordította a' Kanisius Péter Kátékézisét és az 
Kempis Tamás Kristus követéséről írott Könyveit 's ki nyomtatta Bétsb. 1604-eszt".9 Bod 
Péter művének összeállításakor elsősorban a maga könyvtárát és Bethlen Kata könyveit 
használta. Bod könyvei között Vásárhelyinek csak egy műve szerepel, a Kassán 1623-ban ki
adott „Io és Gonosz tselekedeteknek példái". Sem Vásárhelyi, sem Pázmány Kempis-fordítása 
nem volt meg a könyvtárában.10 Honnan vette tehát a „Magyar Athenás"-nak Vásárhelyi 
Kempis-fordítására vonatkozó kiadási évszámot nem közlő adatát. 

Bod Péter Bethlen Kata könyvtárának abban a lajstromában, melyet Halmágyi 
István részére készített, csaknem a „Magyar Athenas"-ban közölt szöveggel emlékezik meg 
Vásárhelyiről, de csak a Canisius fordítást említi. Ez a lajstrom 1752-ben készült, a maros
vásárhelyi Teleki-Könyvtár őrizte meg. Bod már 1747-ben is készített lajstromot a könyvtárról, 
ez Udvarhelyszéken maradt fenn, de 63 művel és 42 íróval kevesebbet közöl mint az 1752. évi 
jegyzék. Az 1747. éviből Vásárhelyi is hiányzik.11 így másra nem gondolhatunk, mint hogy 
1752, a Halmágyi-féle lajstrom készülte és a „Magyar Athenas" megjelenése közötti 14 év 
alatt valahol megfordult Bod kezén a könyv egyik példánya, s amikor a „Magyar Athenas"-t 
összeállította, az 1752. évi jegyzék szövegét — amely, mint említettük, csaknem szó szerint 
egyezik a „Magyar Athenas" szövegével — a Kempis-fordításra vonatkozó adattal kiegészí
tette, de talán mert nem emlékezett pontosan arra, a kiadás évszáma nélkül vette fel. így a 
Canusius-fordítás egy kiadási évszámmal került a Kempis-fordítással a kötetbe, és a pontatlan 
adattal megtévesztette Sándor Istvánt. 

Sándor nem ismerte Vásárhelyi Kempis-fordítását, az Erdélyben is ritka könyvet nem 
látta. Pázmány fordításának 1624. évi kiadása az ő korában nem volt ritkaság, ezenkívül 
ismerte annak több kiadását is. Amikor Bod Péternek Vásárhelyire vonatkozó sorait kivona
tolta, és a Canusius-, valamint a Kempis-fordításokra vonatkozó adatokat szétválasztotta, 
nem fogadta el az előtte ismeretlen és Magyarországon nem ismert Vásárhelyi-fordításra vonat
kozó adatot. Azt hitte, Bod tévedett, és mert ő litta Pázmány Kempis-kötetét, helyesbítette 
Bod Pétert, Pázmányak tulajdonítva Vásárhelyi művét. Ez az „igazítás" volt szülője a Páz
mány Péter Kempis-fordítása 1604. évi kiadásának. 

Végezetül Pázmány „elsőbbség-hitére" a következőket: Vásárhelyi a 16. század utolsó 
éveiben foglalkozott Kempis fordításával. Műve, fordítójának hányatott élete során elkalló
dott. Pázmány és Vásárhelyi személyes találkozásáról nincs biztos tudomásunk. Bár Vág-
sellyéh az 1600-as évek elején találkozhattak, s ha ekkor Vásárhelyi említette is Kempis-
fordítását, Pázmány, amikor a magáét sajtó alá rendezte, negyedszázad múltán nem emléke
zett a meg nem jelent Vásárhelyi-féle fordításra. 1612 után Vásárhelyi nem járt a királyi 
Magyarországon. Bécsben megjelent könyveiben rendre panaszkodik: „Távol létembe felette 
sok fogiatkozás eset az nyomtatásba".12 „Sok vétkek estének mind az Évangeliomok nyomta
tásába mint az Epistolakba távol létembe, mivel hogy, czyak egi oraig sem lehettem jelen."13 

Róla és Kolozsvárott megjelent fordításáról, annak készüléséről Pázmány nem tudhatott, és 
mikor a maga fordítását nyomdába adta, joggal hihette, hogy az ő fordítása az első magyar 
Kempis. 

Ugyanekkor Vásárhelyi a maga könyveiben mindig figyelemmel kíséri Pázmány műveit. 
„Ha ez ideig mi legyen az igaz hit nem tuttad, auagy az hit dolgába kételkedtél, ebből bizonyos 
tanúságod lehet: Mint az Pázmány Péter irasabol is, mellyet nem régen irt, Magyari Istuán 
ellen, és az egyéb téuelygöknek vélekedéséé ellen."1* „Ha ki ezekről bővében akar értekezni 
vgy mint Arani Zamrol, vi holdnak meg találása az Epactaba, R. P. Pazmani, imádságos kö-, 
niuebe meg találya" (15.). „De miért, hogy ezekről Pazmani Peter Vram eo N. Eztergomi érsek 

7 BBNKÖ JOSEPHUS: Transsilvania. I I . Claudiopolis. 1778. 
8 HORÁNYI A I E X I Ü S : Memoria Hungarorum. Poson. 1777. 489. — CZVITTINGER DAVID: Specimen 

Hungáriáé l i teratae. Francofurti et Lipsiae 1711, 397. — RIBADENEIRA —ALEGAMBE - S O T V E L L : Bibliotheca 
Scriptoru Societatis Jesu. Roma 1676, 310. és 691, említi a két Kempis-fordítást, de kiadásuk évszámát nem 
közli. 

8 B O D P É T E R : Magyar Athenas, 1766. 321. 
10 RADVÁNSZKY BÉLA: Bod Péter könyvtárának jegyzéke. MK 1884. 58—86. Libri ad Res Hung, 

pertinentes. Magyar Könyvek 165. sz. 67. 
11 LUKINICH IMRE—KÖBLYÖS ZOLTÁN: Gróf Bethlen Kata könyveinek katalógusa. Erdélyi Múzeum 

1907. 2 9 - 4 8 . - B . K. P. : Gróf Bethlen Kata magyar könyvtárának lajstroma. Erdélyi Múzeum 1912. 162-190 . 
"VÁSÁRHELYI GERGELY: Esztendő által . . . Bécs 1618. 872. 
" V Á S Á R H E L Y I GERGELY: JESUS + MARIA . . . Bécs. 1618. 397. 
" V Á S Á R H E L Y I GERGELY: Catechismus . . . Bécs 1604. *2b 
" V Á S Á R H E L Y I GERGELY; Keresztieni Tudománynak Reovid Summaia. Bécs 1615. 6b, — Széchényi 

ktár RMK I. 453a. 
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az ö Kalauzzaba bőségesen irt, beket hagyok. Ha kinek kedve leszen nagyobb értelemre való 
tanúságra, ez keonyveczkenek második részébe, és harmadikba, meg talalya."16 „Ha ki ezekről 
böuebben akar értekezni, vgy mint Arani Zamrul, vi holdnak meg találása az Epactaba, R. P. 
Pazmani, imádságos könyvebe meg talalya, mostan kedig Eztergomi Érsek leven Isten aka-
rattyabol, kinek az io Isten agyon hozzu eletet Magyar országba az egi, igaz hütbe való épü
letre."17 Vásárhelyi Erdélyben is szemmel tartotta Pázmány működését, de Pázmány kezébe 
nem jutott erdélyi rendtársának műve, Pázmány fordítása pedig csak Vásárhelyi halála után 
jelent meg. Pázmány készülő fordításáról az Erdélyben élő Vásárhelyi nem értesülhetett. Ez a 
magyarázata annak, hogy egymás művéről nem hallottak, nem tudtak. 

A második világháború pusztítása megfoszt bennünket attól, hogy Vásárhelyi Kempisét 
vizsgálat alá vegyük. Nem tudjuk megjelölni helyét és rangját a magyar fordítások történeté
ben, csupán elsőségét állapíthatjuk meg és azt, hogy lényegesen nehezebb, mostohább körül
mények között készült mint Pázmányé. Es ez fokozza teljesítményének értékét, amivel fel
kelti érdeklődésünket élete és működése iránt is. 

Nézzük meg, ki volt Vásárhelyi Gergely?18 1561-ben Marosvásárhelyen született. Jó
módú polgárcsaládból származott: Családneve Mészáros volt, amit később cserélt fel a Maros
vásárhelyi, illetve Vásárhelyi ' névvel. Apja marhakereskedéssel foglalkozó tőzsér, módos 
ember, akitől azt a házát örökölte szülővárosában, a Szent Kozma utcában, melyet fivérének, 
Mészáros Bálintnak Kata leányával közösen bírt. Ezt a házat 1613-ban a városi tanács védelmi 
okokból leromboltatta, de később a tulajdonosokat kárpótolta.19 

Már huszonhárom éves, mikor 1584-ben, Vilnában a jezsuita rend kötelékébe felvétette 
magát. Korábbi tanulmányairól mit sem tudunk. A kolozsvári rendház „Catalogusa" 1587 
júniusában csupán annyit mond róla: „studuit extra Societatem a pueritia".20 Lehet, hogy 
miként Pázmány, protestánsnak született, csak később katolizált. Ezt a feltevést valószínűsíti, 
hogy csak későn vétette fel magát a jezsuita rendbe. 1587-ben a kolozsvári rendház kötelékében j 
találjuk. A jezsuiták kolozsvári iskolájában a legalsó osztályban tanított, és a kollégium 
falvaiban, valamint más községekben is, missiókat tartott. 1588-ban a medgyesi országgyűlés 
száműzte Erdélyből a jezsuitákat. Vásárhelyi ekkor ötödmagával Moldvába húzódott, és ott a 
csángó magyarok között működött tovább.21 

1591-ben, Carillo Alfonz hívására tért haza, és a gyulafehérvári udvarban Báthory 
Zsigmond fejedelem gyóntatója lett.22 Két év múlva azonban a fejedelem a betegeskedő 
Vásárhelyi elhelyezését sürgette Carillonál. Miért történt ez, nem tudjuk. Ugy látszik, nem 
volt vele megelégedve, más gyóntatót kért. Ekkor Vásárhelyi Székelyudvarhelyre ment. Itt 
iskolákat szervez, missiókat tart, és erőteljesen küzd az unitáriusok ellen.23 Ezekben az években 
kezdi meg irodalmi munkásságát. Az 1590-es évek végén lefordítja Kempis Tamást, majd az 
ellenreformáció egyik nagyhatású kézikönyvét, Canisius Péter Catechism usât. A Keresztúry 
Kristóf fejedelmi tanácsúrnak ajánlott könyv nem egyszerűen csak Canisius fordítását adja, 
mintTelegdi Miklósé, hanem vallásos kézikönyvvé bővítette azt. Ismerteti a katolikus szertartá
sokat, elmélkedéseket, imákat ad és az új Gergely-naptár alapján közli'az 1599. évit, valamint 
a változó ünnepek rendjét, az 1599—1616. évekre.24 

A Cathecismus fordítójának életében még három kiadásban jelent meg. Már az első ki
adásban megjegyzi: „Minek vtánna . . . ez keonynek vtolso részét meg adák, sok keduem ellen 
való iegyzéseket veok eszembe: de kiualtkeppen az tábláknak reovid summaiaban nehéz 
értelmű dolgokat, Magyar nyelv ellen való eoszve szerkesztéseket, utolsó keonynek karaian 
mód nélkül való iegyzéseket: végezetre az keonynek végében akaratom ellen való addimento-
mokat, kik sem módgyával, se idejeben, sem helyen nem szolgálnok. Mind ezeket meg tekintuen 

16 VÁSÁRHELYI GERGELY: Keresztieni Tudománynak Reovid Summaia". Bécs 1617. **. RMK I. 472. 
17 Uo. ( : )5 
18 Marosvásárhelyi Gergely műveinek címében többnyire Vásárhelyi Gergelynek nevezi magát. Az 

okleveles forrásokban is ez utóbbi néven szerepel. Ezért ezt a nevét használjuk mi is. 
19 KONCZ JÓZSEF: Csáktornyai Mátyás és Marosvásárhelyi Gergely irók életrajzaihoz. Figyelő 1889. 

2 3 9 - 2 4 0 . 
20 VERESS ANDREAS: Epistolae et acta Jesuitarum Transyivaniae Temporibus Prlncipuum Báthory. 

(1571-1613) Bpest. 1913. 212. 
21 VERESS E N D R E : A kolozsvári Báthory egyetem története lerombolásáig, 1600-ig. Erdélyi Múzeum 

1906. 249. 
3a K.ELBNYI B. OTTÓ: Alfonso Carillo. Száz jezsuita arcél. Bp. 1941. I. köt. 383. - VERESS E N D R E : 

Giovanni Argenti. Uo. 449. 
23 VERESS E N D R E : Carillo Alfons jezsuita atya levelei és iratai. (1591 -1618) Bp. 1916. 17, 18, 3 0 - 3 5 , 

4 3 - 4 4 , 49. - BiRÓ LAJOS: Marosvásárhelyi Gergely. (1561 -1623) . Az Erdélyi Tudósító Almanachja. 1933. 
24 VÁSÁRHELYI GERGELY: Catechis Canisivs Pétertől í ra t ta tot t Keresztyéni tudomanyak rövid 

summáya, Magyar Kalendáriummal: és az egy igaz Hütnek bizonyos ismeretivel. Az Anya sz Egyházba vató 
Caeremoniaknak rövid értelméről való tanúság. Az üdvözülendő lelkének tüköré. Hetedszakí imádságoc és 
lelki elmélkedéséé. Claudiopoli, Anno Domini 1599. - RMK Ï. 312. - MSz 1878. 316. - SZTRIPSZKY RMK I 
1842a. - SZENTIVÁNYI DEZSŐ S. I.: Canisius Szent Péter katekizmusa. Bp. 1940. 5 0 - 5 9 . 
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tauol letem miat való fogyatkozásokat méltó mentségek által akarom igazítani. Reouid ideon 
. . . igyekezem, hogy vyonnal kedved szerint tiztabban kü nyomtassák". (25.) 

Az új kiadás 1604-ben, Bécsben Formika Máténál jelent meg. Ez és az 1615,1617. évi 
kiadások a Catechismus szövegét változatlanul adják, de a hozzácsatolt rész új fejezetekkel 
bővült.26 Külön ki kell emelni az 1624. évi kiadást. Ebben Johannes Baptista Romanus jezsuita 
művész fametszeteihez válogattak Vásárhelyi fordításából magyarázó szöveget, így ez a kiadás 
nem közli a Cathecismus teljes szövegét. A könyv előszavában Ferenczffy Pál nagyszombati 
jezsuita rektor magyarázatát adja ennek. „A mint az irás olvasása a' Deákos emberekben, 
azont chelekeszi a' képek látása a Deáktalanokban; mert ezekben a tudatlanok is láttyák, a' 
mit követniek kellyen; ezekben olvasnák, a' kik Írást nem tudnak."27 A Biblia Pauperum 
középkorba visszanyúló gondolatának új fogalmazása ez, egyben program az egyre dúsabban 
illusztrált barokk könyv számára is. Vásárhelyi Catechismusa közel harminc kiadásban jelent 
meg; kedvelt iskolakönyve volt a XVIII. századnak; 1835-ben adták ki utoljára.28 

Az 1600. esztendő—Erdélyben oly igen zavaros—napjaiban tűnik ismét szemünk elé. Az 
Erdély átvételére küldött császári biztosok leveleiben olvashatunk róla, hogy bizalmasan híre
ket közöl velük, és ugyanekkor Mihály vajda megbízásából is követségben jár. (29.) 1603 végén 
Vágsellyén a jezsuita kollégiumban tartózkodott. Itt írta 1604. január 1-én Cathecismusa máso
dik kiadásának előszavát. Valószínű, hogy ő is Náprághi Demeter püspökkel hagyta el Erdélyt, 
mikor azt az erdélyi országgyűlés száműzte. De Erdélybe vágyik, szülőföldjén szeretne dolgozni. 
Meg is ragadja az első lehetőséget a visszatérésre. Az ellenreformáció erőszakos, hatalmi akciói
nak megindulása idején nyílik erre alkalom. 1604. szeptember 26-án Szathmár-Liszkán Pethe 
László, folytatva a Kassán megkezdett erőszakos templomfoglalásokat, Pethe Márton királyi 
helytartó utasítására a templomot és parókiát elfoglalta, és két jezsuitának, Vásárhelyinek és 
Bezerédi Pálnak adta át. Ezek megkezdték működésüket, de nem tudtak rokonszenvet ébresz
teni. Mert, amint Sepsi Laczkó Máté krónikája feljegyezte: „Pater Gregorius Vásárhelyi és 
Paulus Bezerédi, kik angyali Jámborsággal és szelídséggel képlak ámítják vala elsőben a köz
séget; de azért ő uraságokat nem hagyják vala porban esni, legkisebb kívánságok is nagy paran
csolat vala és el nem múlik vala".30 De ez csak rövid ideig tartott. A hajdúk megmozdulására 
Pethe László'menekült Váradról, és vele a jezsuiták is. Ugyancsak Sepsi Laczkó írja október 
26-án: „Paulus Bezerédi a jezsuita elszalad, kanavász köntösit és kalapos süvegét levetvén 
szűrbe öltözik, estranggal hozzája övedzi kocsis módgyára, köz süvegöt nyom a fejébe és 
Benyére által az oldal útra és Szepes felé tartya a ló száját Liszkáról. Pater Gregorius Vásárhelyi 
egy nehany nappal megint az előtt Leleszre illanta".31 

A Bocskay-felkelés után, mikor a viszonyok elcsendesedtek, az alsólendvai jezsuita 
missióban tűnik fel Vásárhelyi ismét. Itt érte, V. Pál pápa rendelkezése alapján. 1612-ben a 
provinciális intézkedése, amellyel a jezsuitákat a török által megszállott területre küldötte.32 

Mint világi pap, sőt a pécsi prépost címét viselve, ment Vásárhelyi Pécsre, az ott élő magyarok 
közé. De tevékenysége itt sem tartott soká. A pécsi jezsuitáknak sok kellemetlenséget okozott a 
Gergely-naptár elfogadtatása. A török uralom alatt élő magyarság, az elenyésző katolikus 
kisebbséget nem számítva, a reformációhoz csatlakozott, javarészben unitáriussá lett. Ezek 
hallani sem akartak a naptárreformról, az ünnepeket a régi rend szerint ülték meg.33 Amikor a 
jezsuiták az új naptár bevezetését erőszakolták, bevádolták őket a töröknél, „hogy megbontják 
a rendet, a népet visszatartják a munkától, és így nem tud adót fizetni."34 A vádak alapján a 
török Vásárhelyit száműzte. De az Erdélyből elmenekült és Báthory Gábor uralkodása utolsó 
napjait figyelő Bethlen Gábor, aki éppen a pécsi .magyarok közt tartózkodott, kiszabadította 
a fogságból, és magával vitte Erdélybe. (35.) 

Bethlen türelmes egyházpolitikája lehetővé tette a jezsuitáknak, hogy mint világi papok 
visszatérjenek Erdélybe.36 Vásárhelyit is mint ilyet hozta magával, aki — mint említettük 
már — Pécsett is a pécsi prépost címét viselte, s most mint ilyen szerepelt Erdélyben is.37 

Nyugalmas tíz esztendő következett Vásárhelyi életében, amikor idejét az irodalmi munkának 
szentelhette. Már említettük, hogy az 1615. és 1617-ben újabb részekkel bővítve megjelent 

25 VÁSÁRHELYI G E R G E L Y i. m . 4 . 
28 RMK I. 387, 472. OSzk 453a, MKsz. 1878, Sztipszky 1876. 
" RMK I. 544. 1 - 2 . 
2 9 SZENTIVÁNYI i. m. 58—9. 
39 SZÁDECZKY LAJOS: Regesták Mihály vajda történetéhez. TT 1884. 259, 636. 
30 Gróf MIKÓ IMRE: Erdélyi történelmi adatok. Sepsi Laczkó Máté Krónikája. Kolozsvár 1858, I I I . k. 50. 
31 Uo. 53. 
32 GALAMBOS FERENC: A pécsi jezsuiták működése. 1687-1728. Bp. 1942. 1 7 - 2 1 . 
3 8 KNATJZ NÁNDOR: A veteristák. Száz. 1869. 
34 GALAMBOS i. m. 20. 
35 Bethlen Gábor fejedelem levelezése. Kiad. SZILAGYI SÁNDOR. Bp. 1887. 1. 
3e GYENIS E D E : A jezsuita rend hazánkban. Bp. 1941. 15 — 16. 
3 7 RMK I. 528 la és KoNcz JÓZSBF i. m. 239. 
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újra Catechismusa. Majd 1618-ban Bécsben kiadta Forgács Zsigmond országbírónak ajánlva, a 
„Vasárnapokra és Innepekre Evangéliomok és Epistolak és Ezekre való Lelki elméledések" 
című, és, amint a könyv utószavában írja, 13 esztendő előtt írt művét. Majd ebben az évben, 
még a második részt az „Epistolak, Es Azoknak Svmmaja"-t.38 Nem szorosan elmélkedésre, 
magánolvasmányra szánt könyvek ezek. Vásárhelyi maga mondja „Az Keresztyen Olvasónak" 
írt előszavában: „az egüygiü Praedicatoroknak nagy hasznokra szolgálhatnak kik kivált képpen 
könyuek nélkül zükölködnek." Az elmlékedések voltaképpen homilia-vázlatok, amelyek egy
képpen szolgálhattak a magánelmélkedés céljaira és vázlatai lehettek az evangéliumot és a lecti-
ókat magyarázó homiliáknak is. Az „Epistolok"-hoz írt elmélkedéseket kiegészíti egy kézikönyv, 
egy valódi elmélkedés gyűjtemény: „Az emberi állatnak négy vtolso dolgairól való intések". 
Több évtizedes hitszónoki működésének eredménye három kötet prédikáció azonban kézirat
ban elveszett.39 Ezirányú működésének emléke Kassán 1623-ban nyomott vaskos kötete: 
Világ kezdetitől fogva, iosagos és gonosz cselekedeteknek példáinak Summái.40 A könyv hatal
mas gyűjteménye az egyházi szónokok által felhasználható példáknak, érdekes bibliai, törté
nelmi eseményeknek, melyek alkalmasak lehettek a prédikációk illusztrálására, tanulságainak 
igazolására. A Bocskay-szabadságharc idején, valamelyik csehországi kolostorban meghúzódva 
fordított egy könyvet, „kit deákul Exempla Virtutum ut vitiorumnak neuezet Gulielmus 
pelardus Püspök ket száz esztendő elöt, kit szent irasbol szedegetet."41 Ezt a középkori példa
tárt bővítette vaskos könyvvé, de amely a 706. lapján megszakadva, csonkán maradt ránk. 
Ennek okát az előszóban mondja el. „Egy könyvet sem nyomtattam kinek irigy ellensége nem 
találtatot, noha mindeniket szent engedelem Regulaia szerint, megolvastak, és revideáltak, 
eztis ez elöt hat esztendővel, azon cenzúra alá adtam." 

„Negyedik esztendőbe fordult, hogy Cassan kezdetem vala nyomtattatni, harmad fel 
száz forintot is fizettem, kölcsön kérvén jo akaróimtól, kivel ez oraig-is ados vagyok." 

„A nyomtatásban felette sok fogyatkozások estének, mivel hogy az kikre biztam vala 
Correctioiat meg ölettettenek catholica religioert. Az nyomtató Mester is, haza népével eggyüt 
Pestisben megh holt, nem is végezte el, egynehány arcus heaval vagyon, az magam irt exem-
plart fel nem találhattak. De az mi íegnajgobb[ !] nehességemre eset gondviseletlensége miat 
Második könyvet az elsővel öszve elégítette, mig az első'könyvnek, három száz es nyolcvan öt 
levelén igaz szamát el vetette, ki miat igaz registromot nem irhatok, az mint akarnám, es 
szükségh kívánna." 

A sok viszontagság között nyomott könyvét „Tekintetes Nagyságos és Nemzetes 
Vraknak, Fö embereknek, Egyházi rendeknek, Tisztviselőknek, Polgároknak köz rendekkel, 
kik Magyarországban és Erdélyben laknak" — az egész olvasni tudó, könyvet forgató magyar 
nemzetnek ajánlja. Az ajánlásban a következőket írja: „Tudom Nagyságos es böcsületes 
Vraim, könyvek Írásinak vege hozza nincsen, kiváltképpen oly nemzetek közöt, kik bölcseség-
nek tudományában gyönyörködnek, könyvnyomtatók is bőven találtatnak, de mi haszonnal, 
es lelki vigaztalassal, a kereztyen olvasó könyen megítélheti . . . Peldat adót volna sokaknak 
elmejek gyakorlására, Bódog emlékezetű Telegdi Miklós Peczi püspök, Coloczai Érsek Lépes 
Bálint Vram, ki négy embernek utolsó dolgainak elmélkedéséről, imádságos könyvetsket nagy 
haszonnal irt, Esztergomi Érsek Uram is Calauzzai eggyüt, felette szükséges imádságos könyvet 
irt, Magyar nemzetnek vigasztalására. Sz. Ferencz szerzeti közül is egy néhányan irtanak. 
Ferenczfi Lőrincz Vram is sok foglalatosság! közöt ájtatos könyvetsket irt".42 Ez a könyv volt 
Vásárhelyi Gergely utolsó nyomtatásban megjelent műve. A veszendőbe indult kinyomtatott 
íveket még megmentette Kassán, majd Kolozsváron előszót és mutató nyomtattatott hozzájuk. 
És így könyvét útjára indította; s azután, 1623. október 18-án Kolozsváron meghalt. 

38 Esztendő Által Az Anyaszentegyháztól rendeletet Vasárnapokra és Innepekre Evangéliomok es 
Epistolak es Ezekre való Lelki elmélkedések I ra t ta tot Jesuitak rendin, Maros-Vásárheli Gergelytől. Nyomtat 
ta to t t Béczb'en Gelbhar Gergeli által 1618. — SZABÓ KÁROLY RMK I. 477. — Jesus + Maria Eztendeo Által 
Az Ania-Zent Egihaztol Rendeltetet vasárnapokra, es innep napokra Epistolak Es Azoknak Summaia. Jesvitak 
Rendin Vasarheli Gergeütöl forditatot Gelbhaar Gergeli által Nyomtat tot Beczbe Anno 1618. — RMK I. 478. 

38 MIHALOVICS E D E : A katolikus prédikáció története Magyarországon. Bp. 1900. I. köt. 412. 
10 Világ kezdetitől Fogva, Jóságos, Es Gonosz czelekedeteknek példainak Summái. Szent írásnak, O Es 

Uy Testamentumából : Szent Atyáknak Es Pogán Bölczeknek írásiból. Marosvásárhelyi Gergely által fordíttat
tak és í ra t ta t tak. Nyomtat tak Cassan. A. D.,J623. - RMK I. 528. 

41 PeralduSjűuilelmus francia dominikánus a XIII.sz.-ban élt, 1260 körül halt meg. „Summa virtutum 
et vi t lorum" c. műve számos kéziratban terjedt el. Szerepel kódexirodalmunk forrásai között is. A Guary-
kódex „vilhelmos new doctor"-a ő, akinek a ,,binröl zerzöt könvé"-t a középkorban számos kéziratban másolták 
majd először 1479-ben Kölnben kiadták nyomtatásban is. (Egy XV. századi hártya kéziratát a győri Papnevelő 
Int . Könyvtára is őrzi.) A XVI. sz. második felében több kiadása ismeretes, ezek valamelyikét használta 
Vásárhelyi. (Echard, Jacobus: Scriptores Ordinis Praedicatorum. Paris 1719. I. torn. 131 —132.), 

" Ez a felsorolás érdekes, mert látjuk mi ju to t t el az Erdélyben, a magyarországi rendtársaitól elzárt 
jezsuita kezeihez az egykorú magyar katolikus irodalomból.Telegdi Miklós, Lépes Bálint, Pázmány Péter neve 
mellett ferences írókat említ. Ezek közül tudomásunk szerint Kopcsányi Mártonnak, Rudinai Fráter Jánosnak 
jelent meg könyve, Ferenczffy Lőrinc „ájtatos könyvetské"-jének ez az egyetlen említése, nem tudunk semmit 
ezenkívül róla. 
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