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Kovács Sándor Iván 
BORNEMISZA PÉTER MECÉNÁSÁNAK KÖNYVTÁRJEGYZÉKE 1560-BÓL* 

A magyar reformáció legnagyobb íróegyéniségének, Bornemisza Péternek életútja 
és életműve immár két monográfia és azördőgi kísértetek kritikai kiadásának tükrében világoso
dott meg a XVI. századi magyar irodalom történetének kutatói előtt.1 A fellendülő kutatások 
azonban máig sem vetették fel elég élesen Bornemisza ifjú éveinek egyik legproblematikusabb 
kérdését: milyen szerepe volt az író életében és a magyar Elektra megszületésében Perneszith 
Györgynek, Nádasdy Tamás nádor sárvári tiszttartójának, miért éppen ennek az irodalom
történeti szempontból jóformán ismeretlen férfiúnak szól az Elektra ajánlása: egyáltalán 
ki volt Perneszith György, miért fűzték szoros szálak Nádasdy sárvári udvarának irodalmi 
életéhez: Bornemiszán kívül Tinódi Sebestyénhez, s feltehetően Sylvester Jánoshoz és Magyari 
Istvánhoz is? . 

Bornemisza mindössze egy alkalommal, az Elektra ajánlásában emlékezik meg „nemes 
és vitézlő Perneszich Györgyről, az nagyságos Nádasdy Tamás. . . nádorispánnak... fő 
szolgájáról és tanácsosáról, neki bízott uráról és istenben szerelmes atyjáról", akinek azért 
dedikálja munkáját, mert tudja: „minden személyválogatás nélkül mind kicsinynek, mind 
nagynak jó oktatója."2 Amit ezenkívül Perneszithről mondhatunk, az nagyrészt megtalál
ható Schulek T. munkájában.3 Tudjuk, hogy Nádasdy sárvári udvarában élt, a nádor leg
bizalmasabb emberei közé tartozott, s országjáró útjai alatt egyedül igazgatta birtokait, 
gyámolította feleségét. Ismerte Tinódit, haláláról szép latin levélben számolt be urának,4 

és a sárvári udvar híres orvosa, Körösi (Fraxinus) Gáspár ugyancsak baráti köréhez tar
tozott: a doktor említi leveleiben és ismeretes, hogyan igyekeztek közösen segíteni az evan
gélikus hite miatt Oláh Miklós által bebörtönzött Somogyi Pétert.6 Macarius Józsefet, a 
Nádasdy által gondozott Majláth Péter nevelőjét ugyancsak támogatta, aki bécsi lakozása 
idején hosszabb levélben kérte Perneszith segítségét, s pártfogójának, második atyjának 
nevezte.6 Legtöbb dokumentuma a nádorral való barátságának maradt: Nádasdy sűrűn 
beleszőtte nevét feleségéhez írott leveleibe, Perneszithet keresztkomájaként szerette, amikor 
pedig haláláról értesült, őszintén gyászolta „attyafiát."7 

Schulek T. szerint Perneszith 1560 márciusában halt meg. Valóban, a Károlyi Á. és 
Szalay J . kiadta Nádasdy-Ievelezésben található egy Bécs, március 17. keltezésű levél, amelyik
ben á nádor tiszttartója halálhírének vételéről értesíti feleségét,8 ennek azonban minden
képpen hibás a dátuma, mert egy másik, ezideig kiadatlan, s éppen Perneszith Györgynek 
szóló magyar nyelvű Nádasdy-levél Pozsonyban kelt 1560. május 24-én: 

* Dolgozatom készültekor (1960) több fontos tanáccsal és módszertani észrevétellel támogatot t PIRNÁT 
ANTAL, akinek szíves segítségéért köszönettel tartozom. 

1 SCHÜLKK TIBOR: Bornemisza Péter. Sopron-Bp.—Győr . 1939. NEMESKÜRTY ISTVÁN: Bornemisza 
Péter az ember és az Író. (Irodalomtörténeti Könyvtár. 4.) Bp. 1959. Bornemisza Péter: ördögi Kísértetek. 
Sajtó alá rendezte: ECKHARDT SÁNDOR. Bp. 1955. 

2 Bornemisza Péter: Tragoedia mágiar nelvenn az Sophocles Electraiabol. Viennae, 1558. FERENCZI 
ZOLTÁN hasonmás kiadása. Bp. 1924. 7a—7b. 

3 SCHULEK: i. m. 10 — 12. 
4 K Á R P F T ÖDÖN: Tinódi Sebestyén halála. Századok. 1908. 2 7 3 - 2 7 6 . 
6 SZMOLIÉNY NÁNDOR: A középkori Szeged műveltsége. Caspar Fraxinus (Körösi) de Zegedinus 

levelezése Nádasdy Tamás nádorral (1553-1562) . Szeged, 1910. 101, 113. stb. STROMP LÁSZLÓ: Somogyi 
Péter fogsága. Pozsony, 1891. 3 4 - 3 6 , 40, 9 1 - 9 2 , 1 1 9 - 1 2 1 . 

8 A levelet magyarul kiadta: ILLÉSY J Á N O S : Egy érdekes történet a XVI. századból. Századok. 1893 
456—459. Macarius levelének témájával az ördögi Kísértetekben is találkozunk. Id. kiad. 189 — 190, 274. 

7 KÁROLYI ÁRPÁD—SZALAY JÓZSEF: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Bp. 1882. 3—4. 
27, 38, 4 7 - 4 8 , 55. stb. 

8 „Az mit én nekem írtál vala az Perneszit György felől, hogy életében örömest szembe lett volna vetem, 
énis, ha lehetséges lőtt volna, örömöst szembe lőttem volna vele, mivelhogy régi esmerőm volt és atyámfia 
gyanánt t a r t o t t a m . . . " KÁROLYI—SZALAY: i. m. 55. 
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Egregio D(omi)no georgio pernezyth et 
Domino et Compatry nobis honora(ndo). 

Egregie Domine et Computer nobis honorande salutem Thowaba azth ertem hog komad 
azzony el vette az palyath az theresnyeuel kyralne azzony elöth, De ha k(egelmed) reya nem ghondol 
még az Borsoualis el veszy, merth hogy othon valek, megh akor vyraghszyk vata az ä Borsoya, 
De ha azth Akarya keg(elmed) hog k(egelmed) nyerye az paly(ath), hath had(ya) megh az ker
teteknek hogy myhelth megh eryk azonnal vygek k(egelmed)nek. es vgy kwlgö k(egelmed) 
komad azzonnak hogy kyralne azzonynak kwlgö, Isten Tartha megh k(egelmed) mynden- Jowal 
költh posomban 24 Die maj Anno 1560. 

Thomas de Nadasd palatínus etc. Caesar(eu)s Regi(u)sq(ue) 
ma(nda)t(ar)i(us)s Locum tenens.9 

He tehát Nádasdy Tamás 1560. május 24-én még levelet írt Perneszithnak, annak 
haláláról nem értesülhetett 1560. március 17-én. Állításunkat megerősítheti Perneszith György 
1560. május 9-én összeállított könyvjegyzéke és hagyatéki leltára, melynek bizonyára halálakor 
kellett készülnie. Ez a magyarázata annak, hogy Nádasdy általunk közölt levelén nincsen 
pecsét; a nádor ugyanis közvetlenül május 24. után értesülhetett „fő szolgája" elköltöztcről, 
levelét tehát már el sem küldte Sárvárra. 

A könyvjegyzék ez ideig a legfontosabb Perneszith-dokumentumnak látszik, s mivel 
nemcsak Bornemisza Péter ifjú éveinek, hanem az egész sárvári irodalmi, élet, sőt a magyar 
reformáció kálvini ágának kommentálásához is nyújt némi fogódzót, teljes terjedelmében 
közöljük, jegyzeteinkben pedig — amennyire ezt a hiányos címfelvétel, valamint a rossz 
latinság megengedi és szükségesnek látszik — könyvészetileg igyekszünk meghatározni az 
egyes köteteket.10 

1560 

R(ati)o. et Numer(us). libroru(m) do(mini) Georgy 
Pernezyth ac aliaru(m) reru(m). existenftium) 
die 9 Maj. in Sarwar. etc. 
In Quantitatibus Magnis : 

1 Primo, biblie. 2 
2 Se(cun)do. Über Nicephorus11 1 
3 História T(iti) lyvy. 1 
4 liber de op(e)ra Anthonj 1 
5 liber Tomus Tertius. 1 
6 liber de op(e)ra Antoni.12 1 
7 Adagia chiliadis13 1 
8 Psalteriu(m) Dauidis. 1 
9 Opus Epistolar(um) Erasmju 1 

10 opera Zwing(l)y To(mus) , 1 

• OL. Kamara. A Nádasdy-család levéltára. Missiles. Az A 27oO sz. Archívum familiae Nádasdy 
deeodem. 1528 —1711. c index szerint Nádasdy Perneszithnek szóló utolsó levele: 1.és 2.csomó. N . A n á d o r n é 
kertészkedő szenvedélyéről egyébként más levelekben is szó esik. KÁROLYI— SZALAY: i. m. 38, 103. stb. 

10 OL. Könyvjegyzékek. Limbus ser. I I I . saec. XVII.fasc. 15 — 16. 120 r—121v. A közlendő szövegben 
található kerek zárójelek rövidítés-feloldásokat és kiegészítéseket tartalmaznak. 

u Három nevezetes Nikeforuszról is tudunk. N. Callistus Xanthopolus XII I—XIV. századi bizánci 
írónak ismeretes 18 könyvre osztott egyháztörténete; a kronológiával foglalkozó N. Archiepiscopus Con-
stantinapolis a VIII—IX. században élt; N. Georgius szintén középkori bizánci történész. Nikeforuszra 
Bornemisza is hivatkozik. Vö. NEMESKÜETY: i. m. 487. 

12 A könyvjegyzék 4 - 5 . és 6. tétele nyílván egyetlen szerző, bizonyos Antonius (Antoninus) több
kötetes munkáját jelöli. A 3. kötet másodszorra kerülhetett a leltárkészítő kezébe. Ha ezekhez hozzászámítjuk 
még a 22. tétel Quartus Tomus jelzésű kötetét (a címfelvétel annyira rapszodikus, hogy ez nyugodtan meg
tehető!) , akkor ez a négykötetes mű azonosítható Antonius Florentinus (1389 — 1459) firenzei érsek négy 
részben megjelent Summa theologica c. munkájával. Első kiadásainak felsorolása: Gesamkatalog der Wiegen
drucke. Bd. 2. Leipzig, 1926. 2185-2198 . 

13 Az Adagia Chiliadis Erasmus munkája. 1536-ig (Erasmus haláláig) több mint 60 kiadást ért meg. 
Kiadástörténete: Bibliotheca Erasmiana. Repertoire des oeuvres d'Érasme. l r e serié: Liste sommaire et 
provisoire des diverses éditions de ses oeuvres. Gand, 1893. 1—8. Magyarországi hatásáról: K E L B N Y I B. 
OTTÓ: Egy magyar humanista glosszái Erasmus Adagia-jához. Bp. 1940. 

11 Az Opus epistolarum Erasmi számbajöhető kiadásai Baseiben jelentek meg 1529 és 1558 között. 
Vö. Bibliotheca Erasmiana. Id. kiad. 1 0 0 - 1 0 1 . 

84 * 



11 Tomas Seundus 
12 Commentarior(um) vrbanoru(m) raphaelis 

volateranj .1& 

13 Alchoran.1* 
14 Ambrosy Calepinj.17 

15 Tomas 'operu(m) philippi Melancti. 
16 Frutices rosaru(m) Satinam(m) [?] 
17 Autores hist(oriae) E(cclesiasticae)va 

18 Commentariorfum in) Jo(annaem) heptas.ls 

19 opera philippi j . Me(lanchti) 
20 lexicon Graecor(um) 
21 Bwlingeras 
22 Q(ua)rtus. Tomus 
23 Wfa /ucy Annej19 

24 Hippocratis. 
25 Euangelion 
26 Bulin(gerus) in Math(eam)m 

27 Postilla Martinj lütter** 
28 lucianus 
29 Acta ap(osto)lorufm) per d(ivum) laca(m)2, 

30 Tomas S(e)(c)(un)dus 
31 Bren(tius) in Job?* 
32 Z(w)ing(lius) in partes 4 Euan(gelii) 
33 D : [?] Agustini25 

34 Novus orbis2% 

35 £>: [?] huldrichi Zwingly Tomas 
36 Institutio C(hristianae) R(eligionis)27 

37 Josephus2S 

38 ofpera?) polyanthea. [?] 
39 Prim(us) Tomus M. [?] /. [?] 
40 Erasmus Roterö(damus) 
41 Annotationes othonisß9 

Doctor Gaspar 
kezébe attam. 
14 die octobr(is) 
Egy orwossagroi 
walo kénywet. 
mikor wram 
ew nag(ság)a Betegh 
wolt etc. Az 
Sarwarv 
Tárházból.22 

15 Volaterranus (Raffaele Maffei) Commentariorum urbanorum c. humanista enciklopédiája XVI — 
XVII. századi irodalomunkban igen népszerű. 1506-tól kezdve több kiadásban ismeretes: Vö. GEORG W O L F -
GANG PANZER: Annales typographici. Vol. 1 - 1 1 . Nürnberg, 1793-1803. Volaterranusról: Vol. 11. 184. 

16 Rendkívül érdekes, hogy Perneszith könyvtárában megvolt a Korán is, bizonyára latin fordí
tásban. Latinul először Baselben jelent meg 1543-ban, Melanchton bevezetőjével. Vö. JACQUES-CHARLES 
BRÜNET: Manuel du libraire et de l 'amateurde livres. Tome 1 - 6 . Paris, 1860-1865. A Koránról: Tome 3. 1308. 

17 Ambrosius Calepinus szótárát 1502-es első kiadása óta többjször^ kiadták. Vö. MELICH JÁNOS: 
Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből. Bp. 19J2. 3—4. ' ' • 

17a Bizonyára Beatus Rhenanus muvero lvan szó (Basel, I Ö S Q O Í V Ö ^ S C H U I E K : i. m. 317. 
18 A könyvjegyzék ezen darabja azonos lehet Wolfgangus Musculus (\491'zrT5^3} — "zwinglianus 

teológus — Commentariorum in Evangélistám Joannem Heptas príma (Basel, 1545) c. munkájával. A könyv 
megvolt pl. a bártfai Szent Egyed-templom könyvtárában is. Vö. Á B E L J E N Ő : A bártfai Sz.-Egyed temploma 
könyvtárának története. Bp. 1885. 158. 

18 A leghíresebb Lucius Annaeus, Seneca volt. Egyetlen régi életrajzáról tudunk: Pompilius Paulus 
XV. századi római történetírótól való a Rómában, 1490-ben megjelent Annaei Senecae vita. Vö. B R U N E T : 
i. m. Tome 4. 798. 

30 Heinrich Bullinger svájci reformátornak alighanem Commentarii in Evangelium Sancti Matthae 
(Tiguri, 1546.) c. munkájáról van i t t szó. Vö. Theophili Georgi: Allgemeines europäisches Bücher-Lexikon. 
Teil 1 —4, Leipzig, 1742. Bullinger kommentárjáról: Teil 1. 220. Bullinger magyarországi hatásáról: R A T H 
GYÖRGY: Bullinger Henrik és a magyarországi reformáció. I tK. 1896. 4 2 - 5 8 , 2 7 3 - 2 8 9 . 

21 Bizonyára azonos Luther Enarrationes in epistolas et evangelica, quas postillas vocant c. 1521-től 
többször is megjelent művével. Vö. PANZER: i. m. Vol. 6. 227. 

22 Az érdekes magyar nyelvű bejegyzés a hagyatéki leltár felvétele után, 1560. okt. 14-én íródott 
ugyanazzal a kézzel. Ez a bizonyítéka annak, hogy a tiszttartó halála után könyvei Nádasdy Sarwari Tarhazába 
kerültek. Az i t t említett Doctor Gaspar a már említett Körösi (Fraxinus) Gáspár orvos lehet. 

23 A Szent Lukácsnak tulajdonított Apostolok cselekedetei-rő\ szóló újszövetségi könyv valamelyik 
kiadása, s ha a következő Tomus Secundus is erre vonatkozik, ennek igen bő kommentárral ellátott ediciója. 

24 Ez a tétel a bibliának szinte minden könyvét kommentáló neves luteranus teológus: Johann Brenz 
Jób-kommentárját jelölheti. Vö. GEORGI: i. m. Teil 1. 201. 

25 Szent Ágoston valamelyik munkája. 
28 Azonos lehet a Baselben, 1532-ben megjelent útleírással: Novus orbis Regionum ac Insularum 

Veteribus incognitarum et Variorum Itineraria una cum Tabula Cosmica. Vö. GEORGI: i. m. Teil 3 . 141. 
27 Az Institutio Christianae Religionis — Kálvin legfontosabb munkája — először Baselben jelent 

meg 1536-ban. Magyarra csak 1624-ben fordítja Szenczi Molnár Albert. 
28 Josephus Flavius Zsidó /iáöortí-ja vagy A zsidó nép régiségei c. munkája. 
29 Lehetetlen eldönteni, melyik Otho (Otto)-ról van szó. A számbajöhető hasonló nevű szerzők rész

letes összefoglalása: ULYSSE CHEVALIER: Repertoire des sources historiques du moyen äge. Tome 2. Paris, 
1907. 3 4 4 7 - 3 4 6 3 . 
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42 Esaias propheta. etc.*0 

43 Stobeas.*1 

44 Plutarchy. 
45 diuy Ignaty 
46 in Euang(eäum) Matt he (um) 
47 op(e)ra Zuing(l)y Thomj 
48 op(e)ra Vergily. 
49 Q(ua)rta. pars 
50 op(e)ra Arnold/32 

51 Philonis Judei33 

52 Prohemi(um) platine3i 

53 Statuta ord(inis) Cartus(iensis)3S 

54 Cosmographie 
55 Tomus 2 cont(inetur) 
56 Tomus 3 cont(inetur) 
57 Tomus 3 cont(inetur) 
58 Antodotum36 

59 de Mediana liber. 
60 /íérr cfuo /igaf/ no(n) scripta. 2 
61 /i'&er de regibus31 ' 1 
62 //ön ír es Joan(nis) C aluin}. 3 

Ex tos d(omi)no Contionatori. Matteo Zegedino3S 

Ex mandato d(omi)ni Mag(nifici) Fran(cisä) 
N'adasdj dediumfus)vnu(m). 1 
i'/em /n Minorib(us) Quantitatib(us) in numero 
sunt libri 7 
itte(m) in purgamino. libri 8 
itefm) ket derekai. 2 
Wankos 3 

£zí attam. az daylca azon kezeben. 
9 Junj en komlosy Tomas.39 

Megh. negy onas was fazek [?] 
réz fazek. onattlan. 3 
ket on tal oregh zéró 2 
Ketth kozep zéró ontal. 3[?] 
Tormas Tal. 3 
on Talner 4 

30 Talán Johann Brenz Esaias propheta, commentariis explicatus, autore Joanne Brentio (Frank
furt, 1550.) c. könyve. Vö. OSZK. Ant. 485. 

31 Az i. u. V. századi Stobaeusnak valószínűleg sokszor kiadott nevezetes szentenciái. A kiadások 
felsorolása: GEORGE THEODORE GRAESSE: Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire biblio-
graphique. Tome 4. Dresde —Leipzig—Paris, 1900. 499—501. 

33 Tudunk egy Arnaldo da Villanova nevű XV. századi olasz orvosról és filozófusról, akinek 1501-ben 
Velencében megjelent Comptus ecclesiasticus et astronomicus a Magistro Arnaldo da Villa Nova c. műve megvan 
az OSZK-ben is: Ant. 4651. 

88 A kiváló héber tudós, Philon valamelyik könyve. Néhány számbajöhető munkájának kiadás
története: G E O R G I : i. m. Teil 3. 210. 

" Feltehető, hogy Platina (Bartolomeo Sacchi) XV. századi, erősen Roma-ellenes humanista vala
melyik műve. Platina legismertebb könyvét (Liber de vita Christi ac omniarum poniificum. Velence, 1479.) 
pl. Szenczi Molnár Albert is idézi Ziegler-fordításában: Discursus de summo bono. Lőcse, 1630. RMK-1 . 594. 44. 

35 Georgi könyvészete (1. m. Teil 4. 136.) ilyen címen: Statuta et Consuetudines Ord. Carthusiensis a 
Guigone prior. Carth. edita c. eor. privileg — említ egy 1510-ben, Baselben megjelent művet. Az 53. tétel 
ezzel azonosítható. 

38 Ismerünk egy Antidodum contra diversos Hereses c. 1528-as baseli nyomtatványt . Ha nem vala
milyen orvosi munkáról van szó (pl. Galenus: De antidotis libri duo stb.), akkor ez lehetett meg Perneszith 
könyvtárában. 

87 Talán a bibliai ' Királyok könyve. 
38 Matteo Zegedino, Szegedi Máté későbbi dunántúli szuperintendensről keveset tudunk. Nádasdy 

Tamás egyik főtisztje: Akosházy Sárkány Antal 1562-ben kelt végrendeletében említi Szegedi Máthé mestert, 
mely mostan sárvári prédikátor. Ezen kívül ismerjük egy 1550 márciusában, kálmáncsai lelkészkedése idején 
a kanizsai várparancsnokhoz Írott levelét, melyben Nádasdy pártfogását kéri. Hogy ez sikerült, azt a mi 
adatunk is bizonyitja, hisz már Perneszith halálakor is Sárváron éit. Vö. PAYR SÁNDOR: Egyháztörténeti 
emlékek. 1. köt. Sopron, 1910. 23, 28. PAYR egy másik tanulmányában (Protestáns volt-e Nádasdy Tamás? 
ProtSzle. 1914. 476—477.) feltételezi, hogy a nádor Ferenc fiának volt nevelője. 

39 Komlósy Tamás, aki e későbbi bejegyzés szerint azonos a leltár készítőjével, Nádasdy íródeákja 
volt. Vö. K Á R O I Y I - S Z A L A Y : i. m. 52, 64—65, 69, 93. A családi levelezés a leltárban említett dayka azon-röl 
is tartalmaz adatokat . Uo. 16, 98, 106. 
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A könyvjegyzék áttekintése első pillanatra bizonyíthatja, hogy Perneszith György 
valaha magasabb tanulmányokat folytató, nagyműveltségű férfiú lehetett. A jegyzék segítsé
gével biztosan körvonalazhatjuk igényes érdeklődésének számos területét. 

Bibliotékájában mindenekelőtt a reformáció irodalmának termékei szerepelnek nagy 
számban, s e művek vizsgálata már csak azért is érdekes, mert újra felveti egyháztörténet
írásunk egyik hagyományos problémáját: a (nyugat)magyarországi reformátorok felekezeti 
hovatartozásának kérdését. Révész Imre egyik alapvető tanulmánya fogalmazza meg azt 
a tételt, hogy a XVI. század közepi reformátoraink (főleg Melius köre) a reformáció helvét 
irányának műveit rendkívül felületesen, csak közvetett úton ismerik.40 Payr S. idézett cikke 
Nádasdy Tamást és sárvári udvarának tagjait —- köztük Perneszith Györgyöt is — egy
értelműen a lutheranizmus számára pereli el,41 és tudjuk, hogy Schulék T. Bornemiszát szinten 
evangélikusnak minősíti. A könyvjegyzék mindhárom állításnak ellentmond. 

Feltűnő, hogy csupán két kimondottan lutheránus teológus: maga Luther és Brenz 
szerepel összesen három kötettel a könyvjegyzékben. Ha pedig Melanchton két könyvét a 
könyvgyűjtemény humanista érdeklődésre valló részéhez soroljuk, szinte minden teológiai 
munka a reformáció kálvini, helvét irányához tartozik. Zwingli 5, Kálvin 4, Bullinger 2, 
Musculus pedig 1 kötettel van képviselve. A meghatározható könyvek kiadási helyei ugyan
csak a svájci reformáció felé mutatnak: legtöbbjük Baselben jelent meg. Perneszith György 
határozott helvét irányú teológiai érdeklődése tehát vitán felül áll, minden bizonnyal köz
vetlen svájci kapcsolatai lehettek. Ez az állítás óvatosan kiszélesíthető az egész Nádasdy-
udvarra is. Tudjuk pl., hogy Perneszith egyik alumnusa: Macarius József 1544-ben személyesen 
tisztelgett Bucernél és Bullingernél, az utóbbival görög nyelvű levelet váltott.42 Az is meg
lepő, hogy a hagyatéki leltár egyik megjegyzése szerint Szegedi Máténak, a későbbi evangélikus 
szuperintendensnek egy Kálvin-kötetet adnak ajándékba. 

A zwinglianus-kálvinista művek mellett feltűnően sok bibliai munka, szótár, kom
mentár és Erasmus-kötet teszi érdekessé Perneszith könyveinek jegyzékét. Joggal vetődhet 
fel tehát az a kérdés: nincs-e valami szerepe a Perneszith-bibliotéka profiljának kialakításában 
a sárvári udvar nagy erasmistájának, Sylvester Jánosnak, nem ismerte, nem használta-e 
vajon ezt a könyvgyűjteményt? A Nádasdy-udvar Erasmus-kultúsza azonban nemcsak 
Sylvesterrel hozható kapcsolatba. Tudjuk, hogy a hajdan királyi kancelláriában szolgáló 
Nádasdy Tamás gyakran megfordult az Erasmust személyesen ismerő Piso Jakab budai 
házában,43 s a nádor egyik pártfogolt tanulója: Bánffy János pedig 1550-ben kelt levelében 
Erasmus Colloquia és Apophtegmata c. műveit kéri tőle tanulmányaihoz.44 Erasmista triászunk 
harmadik tagja: Kömjáthi Benedek kapcsolatban állott Nádasdyval.45 Perneszith erősen 
humanisztikus, erasmista érdeklődésének talaja tehát világos, és érthető: miért tartalmaz 
könyvjegyzéke Erasmus művein túl számos egyháztörténeti, filozófiai, patrisztikai munkát. 
(Köztük van pl. a Korán is!) 

Nádasdy tiszttartóját különösebben érdeklik még: általában a humanista tudományok 
(Calepinus, Volaterranus, Lexicon graecoram), a történelem (Josephus, Livius, Plutarkhosz), 
a földrajz (Cosmographia, Novus orbis), az orvostudomány (Hippokratész, De medicina 
liber, Egy orwossagrol walo kényv), az ókori szépirodalom (Lukianosz, Vergilius) és így tovább. 
Ez a sokszínű érdeklődés — melynek két fő vonulata, természetesen a kálvini reformáció 
és az erasmismus — jellemző a XVI. század közepi nyugat-magyarország legjelentősebb 
irodalmi központjára, Nádasdy sárvári udvarára. 

Ahogy már utaltunk rá, Perneszith könyvjegyzéke a Nádasdy-udvar hagyományos 
felekezeti beállítottságát erősen módosítja a zwinglianus-kálvinista irányzat javára. Meg
nyugtatóan ezzel sincs még tisztázva Nádasdy személyének és udvarának felekezeti hova
tartozása, a könyvjegyzék ismeretében azonban sokszorosan aláhúzhatjuk: Nádasdy vallási 
kérdésekben is egészen kivételes egyénisége irodalompártoló főuraink csoportjának. Egy 
magasabb művelődési cél: legszűkebb udvari körének „ideológiai" egysége és békéje érdekében 
egyaránt összefér a lutheranizmussal és kálvinizmussal, támogatja az erasmista törekvéseket, 
és ha a politikai cselekvés úgy kívánja: nem tanúsít merevséget a katolicizmussal szemben 
sem. Ha hozzátesszük a fentiekhez, hogy a sárvári udvarban nem lehettek ismeretlenek 
a protestáns szabadgondolkodás eszméi sem (vö. Antidodum contra diversos hereses), akkor 
az apró sárvári udvar vallási állapotai vulgarizálás nélkül rokoníthatók a négy recepta religió-
jával egész Európában egyedülálló Erdély toleranciájával. 

40 RÉVÉSZ IMEB: Szempontok a magyar „kálvinizmus" eredetének vizsgálatához. Századok. 1934. 
257 —275. 

41 P A Y R : i. m. 4 0 8 - 4 2 3 , 4 7 5 - 4 8 9 . 
la R Á T H : i. m. 51. PATE: i. m. 419. 
í 3 Utal rá: HORVÁTH J Á N O S : A reformáció jegyében. Bp. 1957a. 135. 
" P A Y R : i. m. 419. 
46 HORVÁTH: i. m. 26. 
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Perneszith könyvjegyzékének ugyancsak a Nádasdy-udvar XVI. századi irodalmi 
életével kapcsolatos tanulsága az, hogy Sárvár legnevesebb protestáns prédikátora: Magyari 
István szintén ismerhette egyes darabjait. Turóczi-Trostler József ugyan alapvető tanulmány
ban tisztázta már Magyari Az országokban való sok romlásoknak okairól c. nevezetes mun
kájának forrásaihoz való viszonyát,46 Aventiuson és Erasmuson kívül azonban csupán futólag 
jelölt meg néhány inspiráló szerzőt, s nem tért ki annak magyarázatára: hol kerülhettek 
Magyari kezébe az általa idézett munkák. Mivel valószínű, hogy a tiszttartó könyvei halála 
után Nádasdy tárházába nyertek elhelyezést, érthető, hogy Magyari többször hivatkozik a 
jegyzékben szereplő művekre. Idézi Nikeforuszt, Liviust, Plutarkhoszt, Philont, Calepinust 
Agustinust, s — filológiailag igazolhatóan, nem más művekből való átvételként — Volaterra-
nust, Flaviust,47 Antoniust és Erasmust. Hogy Perneszith könyvei között Antonius Floren-
tinusnak Summa theologica c. munkája lehetett meg, az éppen egy Magyari-idézettel bizonyít
ható.48 Erasmusra kétszer hivatkozik, s másodszor a Perneszith könyvei között is meglevő 
Adagia Chiliadist idézi.49 Könyvének pedig Az békességről c. fejezetéről Turóczi-Trostler J. 
már bizonyította, hogy Erasmus-átdolgozás, többek között az Adagia egyes részeinek for
dítása.50 

Visszatérve Bornemiszára, egyre világosabban látjuk, hogy a magyar Elektra ajánlása 
miért szól a fentiek alapján nagyműveltségűnek mondható Perneszith Györgynek. Bor
nemisza nemcsak anyagi pártfogóját, hanem feltehetően ifjúkora humanista műveltségű 
példaképét is becsülhette ezzel a dedikációval. A kézenfekvő az lett volna, ha az Elektra 
ajánlása a nádornak szól, Ő azonban Bornemiszát „kevéssé esmérte",61 Perneszithnek viszont 
mindenképpen ismernie kellett. Egyik Bornemisza-tanulmány sem vetette még fel, hogy az 
író és pártfogó személyesen is találkozhattak, pedig, kapcsolatukat ismerve, ez való
színűnek látszik. 

Bornemisza Péter 1557-ben indult külföldi útjára, s életének 1554—57 közé eső szaka
száról nincsenek adataink.52 Részünkről nem tartjuk lehetetlennek, hogy a bécsi egyetem 
felé tájékozódva és pártfogók után kutatva, ekkor fordult meg az irodalompártolásáról neve
zetes sárvári udvarban, s kötött ismeretséget Perneszith Györggyel. A Nádasdy-levéltár 
rendkívül gazdag anyagának alapos vizsgálata — ami Sc&ulek T. és Nemeskürty I. mono
gráfiáiból egyaránt hiányzik — talán kétséget kizáróan bizonyítaná e feltevést. Mi egyelőre 
a következőkkel támasztanánk alá. 

Elgondolkoztató, hogy a tiszttartó Perneszith és a prédikátor, író Bornemisza érdeklő
dési köre sok tekintetben meglepően fedi egymást. Ismeretes Bornemiszának az emberi test 
csodái, az orvoslás iránti kutató érdeklődése. Perneszith könyvtárában igen sok az orvosi 
könyv, s köztük van egy olyan is, amit a XVI. század leghíresebb magyar orvosa: Körösi 
(Fraxinus) Gáspár kölcsönkér. (Egyébként egyáltalán nem lehetetlen, hogy Bornemisza 
Gáspár doktort szintén ismerte). ** 

Tudjuk milyen fontos szerepet játszott Bornemisza és Balassi humanista műveltségének 
alapvetésében Volaterranus Commentariorum urbanorum c. enciklopédiája.53 Bornemisza 
környezetéből eleddig Perneszith könyveinek jegyzékében bukkanunk nyomára Volaterranus 
kötetének! A párhuzamot úgy értelmeznénk: ahogy később Bornemisza Péter az ifjú Balassi 
Bálint nevelőjeként a költő számára közvetítette az enciklopédia anyagát, úgy hívhatta fel 
rá a fiatal Bornemisza figyelmét Perneszith György. 

Pirnát Antal bizonyítékai alapján kétségtelennek látszik, hogy el kell vetnünk az 
EMíra-fordítás latin nyelvű közvetítő szövegéről szóló filológiai babonát és joggal feltétejez-
hetjük: Bornemisza még bécsi egyetemi évei előtt görög stúdiumokat is folytatott, Szofokiészt 
eredetiből fordította.54 Perneszithnek volt görög szótára (Lexicon graecorum), és ha meg
gondoljuk, hogy a XVI. században a görög nyelvű nyomtatványokat is sokszor latin címmel 
bocsátották ki, ugyanakkor sok volt a bilingvis (görög—latin) kiadvány, akkor nyugodtan 

<B TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF: AZ országokban való sok romlásoknak okairól. Forrástanulmány 
Magyari István könyvéről. Minerva. 1930. 2 3 3 - 2 5 1 . 

" Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól. Sárvár, 1602. FERENCZI ZOLTÁN 
hasonmás kiadása. Bp. 1911. Nikeforusz: 91; Livius: 108; Plutarkhosz: 142, 144,. 158, 173, 248; Philon: 
86, 106; Calepinus: 259; Agustinus: 68, 7 0 - 7 1 , 7 4 , 79; Volaterranus: 4 1 - 4 2 , 45; Flavius:84, 105, 115, 157, 197. 

48 „Az ötödic Vrbanus Pápa penig, ha élne, az tennen vér szerént való hugodatis feleségül hadná 
venned, mint hogy mégis engette volt egynec, hogy édes húgát feleségül venné magának, bizonyság róla 
Antonius Florentius." [Széljegyzet]: „In sua summ: 3. par: Tit: I. c. II. §. quod Papa." Magyari: i. m. 85. 
Egyéb Antonius-hivatkozásai: 71 —72, 86. 

" Magyari: i. m. 129, 233. 
50 TURÓCZI-TROSTLER: i. m. 2 4 7 - 2 5 1 . 
5 1 NEMESKÜRTY: i. m. 48, 412. 
62 NEMESKÜRTY: i. m. 32. 
5 3 SCHULEK: i. m. 16. ECKHARDT SÁNDOR: Balassi Bálint. Bp. é. n. 1 3 - 2 4 . KOLTAY-KASTNER J E N Ő : 

Bornemisza Péter humanizmusa. I t . 1953. 91—124. 



állíthatjuk: 'Lukianosz, Nikeforusz, Josephus Flavius, Plutarkhosz, Ignatius Philon és 
Hippokratész művei között biztosan volt görög nyelvű példány is. 

Figyelmeztettünk már Perneszith humanista, erasmista érdeklődésére. Nemeskürty I. 
monográfiájának állításaival szemben, Pirnát A. idézett tanulmánya azt is bizonyítja, hogy 
Bornemisza stílusának népiességét helyesebb a humanista retorika hatásának hangsúlyozá
sával felcserélni, Bornemisza ,,népi ízű kiszólásai"-t pedig — e gondolat jegyében — az eras
mista, „adagiás"-stílus követésének minősíteni.55 Ez a humanista retorikus stílus aztán külön 
utat fut meg a barokk mellett régi magyar prózánkban egészen Zrínyiig. Baranyai Decsi 
János pl. 1598-ban magyar példákkal bővítve adta ki Erasmus Adagiá\áí. Az Adagiorum 
Chiliadis — egyéb retorikus művek mellett — szintén megtalálható Perneszith könyvtárában! 

Perneszith és Bornemisza gondolatvilága még egy merésznek látszó feltételezéssel 
összekapcsolható. A könyvjegyzék ismeretében bizonyosnak látszik Bornemisza mecénásának 
felekezeti hovatartozása. Zwingli és Kálvin műveinek nagy száma, de különösen az, hogy 
bibliotékájában megvan az Institutio Clirisíianae Religionis, zwinglianus—kálvinista beállított
ságát kétségtelenné teszik. Pirnát A. Bornemisza-tanulmánya elgondolkoztatóan ad kifeje
zést annak a nézetnek, hogy a magyar Elektra szerzőjétől a reneszánsz zsarnokölés eszméje 
teljesen idegen. A szerző arra figyelmeztet, tanulmánya készültekor semmiféle adat nem 
állott rendelkezésére annak bizonyítására: elképzelhető lenne valamiféle kapcsolat — az 
általános helvét reformáció megjelölés helyett — konkrétan Kálvin és Bornemisza nézetei 
között az istentelen magisztrátussal szembeni fegyveres ellenállás kérdésében.56 A kálvinizmus 
egyik legfontosabb tételével valóban erős rokonságot mutató Elektra Perneszithnek szóló 
ajánlása ezek után még inkább érthető, s talán némi fény vetődött arra is, milyen közvetí
téssel jutottak e gondolatok Bornemiszához. 

A Perneszith és Bornemisza kapcsolatáról eddig elgondoltak bizonyosságát, persze, 
nagyban megingatja az a meglepő tény, hogy Perneszith könyvtárában meg sincs az Elektra! 
És miért nincsenek ott Tinódi meg Sylvester művei? Ez is világos. A hagyatéki leltár ugyanis 
mindenképpen hiányosnak mondható. Miért nincsenek benne pl. felsorolva Perneszith ingó
ságai, fegyverei, ruhái stb.? További kutatás dönthetné el: igaz-e az a feltételezésünk, hogy 
— talán a tiszttartó végrendelete alapján — a leltárba vett könyvek és egyéb dolgok 1560 
után a nádort illették, annak tárházába kerültek, és csak az ide származó tételekről készí
tettek feljegyzést. Ezek szerint Perneszith könyvtára még gazdagabb lehetett. Néhány tétellel 
egyébként az ismert jegyzék is szaporítható. (Vö. item in Minoribus Quantitatibus in numero 
sunt libri 7, ütem in purgamino libri 8.) Bornemisza Elektrája, Tinódi és Sylvester művei, 
esetleg egyéb magyar nyelvű könyvek talán ezek között keresendők. 

Vita Zsigmond 

GÁSPÁR JÁNOS ÚTINAPLÓJA KÖLCSEY OTTHONÁRÓL 

A XIX. század első fele az erdélyi naplóirodalomnak ma még kevéssé ismert, gazdag 
időszaka. Az 1830-as években fellendülő politikai és irodalmi élet az erdélyi értelmiség leg
jobbjainak tollat ad kezébe. Tollúkkal hazájukat, nemzetüket, a népet akarják szolgálni, 
a politikai és társadalmi kérdések megoldását, a függetlenség útját keresik. Az erdélyi kollé
giumokban vagy pedig a közéletben nehéz, sokszor megoldhatatlannak látszó kérdésekkel 
és feladatokkal állanak szemben a fiatal nemzedék tagjai. Tudják, hogy ezekkel a feladatokkal 
meg kell küzdeniök, és nekik kell a jövő útját kialakítaniuk. így keletkeznek ennek az idő
szaknak naplói, amelyek részben megörökítik a korabeli eseményeket a jövő számára, részben 
pedig önmaguknak adnak bennük számot a naplóírók belső küzdelmeikről, tanulmányaikról 
és célkitűzéseikről. A naplóírást e szerint számos esetben saját munkájuk ellenőrzése, tapasz
talataik átadása és a további feladatokra való felkészülés érdekében folytatták néha éveken 
át is az írók. 

Ilyen naplóíró volt Gáspár János is, a nagyenyedi Bethlen-Kollégium diákja, majd 
a tanítóképző igazgatója és elismert pedagógiai író (1816—1892). Nagyenyedi diákkorában 
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