
Ián remek és pontos hasonlattá az olasz 
„capraio", a magyar kecskepásztor frappáns, 
de prózai példálódzása. 

Mivel a pásztordráma 1589 telén készült, 
s idézett jelenete (actus V, scena V.) éppen 

Az Országos Levéltárban őrzött családi 
'levéltárak sorában elsőrendű értéket jelent az 
1670-ben elkobzott Nádasdi levéltárnak a 
Kamarai Levéltárban őrzött része. (A levél
tár másik részét az elkobzás alkalmával 
Bécsbe vitték.) Hatalmas és még ma is nagy 
részében kiaknázatlan anyaga, XVI—XVII. 
századi történelmünkre Nádasdi Tamás ko
rától Nádasdi Ferenc országbíróig, fontos 
dokumentumok tárháza. Károlyi Árpád, Sza-
lay József, Komáromy András és Mályusz 
Elemér közléseiből ismert, irodalomtörténeti 
adatokat bőségesen tartalmazó, magyar 
nyelvű missilis leveleinek jelentősége is. 

Most a Néprajzi Múzeum a Szemelvények 
két kötetében a levéltár más, nem kevésbé 
jelentős anyagára hívta fel a figyelmet. 
A levéltár megőrizte 1526-tól kezdve, egé
szen 1711-ig terjedően a Nádasdi-birtokokra 
vonatkozó leltárakat, nyugtákat, számadáso
kat. Ezeknek az 1540 — 1550-es évekre vo
natkozó anyagából válogattak össze két kö
tetre valót. Vannak benne leltárak (Welyke, 
Zalavár, Kanizsa), anyagszámadások (pl. az 
uradalmak népeinek kiosztott posztóról), de 
legnagyobb részükben olyan elszámolások, 
melyek Nádasdy Tamás utazásainak költsé
geiről, az e célra átvett összegekről adnak 
számot. Az anyagi kultúrára, a lakás, viselet, 
táplálkozás, közlekedés problémáira nyújta
nak bőséges és igen tanulságos képet. De ter
mészetesen, mert hiszen a számadások az 
élet teljes egészére vonatkoznak, bőségesen 
találunk bennük a szellemi műveltségre vo
natkozó, sőt az irodalomtörténetet érdeklő 
adatokat is. 

A Nádasdi uradalmak életét, gazdasági 
irányítását, adminisztrációját, a nádor leg
főbb vezetése mellett, bizonyos iskolázott
sággal rendelkező „deákok" látták el. Ezek 
a deákok már egyfajta szellemi műveltséggel 
rendelkező értelmiségi réteget jelentettek a 
sokrétű társadalmi képet mutató nádori ud
varban. Több mint harminc deák neve szere
pel a közreadott számadásokban. Természe
tesen műveltségük nagyon árnyalt, az elemi 
ismeretektől az egyetemi műveltségig ter-

az utolsó, hajlanánk arra is, hogy a vers még 
későbbi szereztetésű, mint jeles Balassi-ku
tatóink vélik. 

Kovács Sándor Iván 

i jedt. A számadásokból nemcsak nevüket is-
: merjük meg, hanem azt a funkciót is, melyet 
i elláttak, a feladatot, melyet tisztségüknél 

fogva megoldottak. Voltak, akik az uradal-
l mak életét irányították. Volt közöttük szám

tartó, udvarbíró. (Nádasdi óráit is deák igaz
gatta: Ferencz deák az „oraual bano".) 
A gazdasági feladatokat ellátó deákok közül 

; emelkedett ki Bornemisza Péter támogatója,, 
Perneszith György, akit a számadások kez-

: detben "deak"-nak emlegetnek, később azon-
i ban már: „György uram"-nak. — De vannak 
- ' deákok, akik Nádasdi személye mellett szol

gálnak. Ők az Űr kancelláriájának írnokai, 
: ők látják el a titkárok szolgálatát, a nádor 
; bizalmas emberei, kiket gyakorta küld követ

ségbe az udvarba, vagy a főurakhoz. Ezek 
azok leginkább, akik a deáksorból idővel ki-

i emelkedtek, a nádor uradalmainak jószág-
- igazgatói, várainak parancsnokai, vármegyei 

tisztviselők stb. lettek. A közölt adatok jel
lemzően mutatják be a Nádasdi udvar ele-

, ven, mozgalmas életét. 
Í A „tisztviselő" deákok mellett, számos 
! adatot találunk az iskolás deákokra is. Ná-
, dasdi bárhol is fordult meg, szívesen támo

gatta a segítségét kérő deákokat. A számadá-
í sokból olvashatjuk, hogy a számadó mennyit 
, fizetett Sopronban, Csepregen, Pápán, Sár-

várott vagy éppen Bécsben a recordáló deá
koknak. Milyen sokat mond az ilyen bejegy-

i zés: 1547-ben, Bécsben „attam deákoknak és 
\ szegéneknek 2 den", vagy ,,eg' szegen deáknak 

attam d 2V. A sárvári és csepregi iskola taní-
5 tóinak és tanulóinak bővebben jut a támoga

tásból. 1545 húsvétját Sárváron tölti, a deá-
i kok ostyát hoznak az iskola fenntartójának 

és a számvevő feljegyezte: „az neg' deáknak 
az kik a' neg' ost'at hoztak uolt, húsz pénzt, 

c es az oskola mesternek kültem eg' forintot." 
1 Természetes az, hogy a Nádasdi kancellá-
i riáján sok papír is fogyott. Gyakori a tétel: 

„uöttem eg' konc papirost." A sűrű papír
vásárlás mellett találunk bejegyzéseket író
szerszámok vásárlásáról. Ilyen, az írni csak 

i asszonykorában megtanult Nádasdinénak 
kedveskedő vásárlás: „uöttem asszon'nak eg* 

KULTÚRTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK A NÁDASDIAK 1540-1550-ES SZÁMADÁSAIBÓL 
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klamarist pragaba es eg' ollot bele eg' forinton 
es tizennolcz pénzen". — A könyvről is talá
lunk adatokat. Nem csupán a várak inventá-
riomaiban, ahol a kápolnák felszerelése kö
zött említik a Missalekat és a többi egyházi 
szerkönyveket. De beszélnek könyvek vásár
lásáról is. 1547 áprilisában: „vöttem gabornak 
eg' kön'uet cr 26." Vagy „attam g'örg uramnak 
az az gabor kö'uere cr 28", „attam az ostfy 
ianos fiának saruarott az kön'uet, hog meg 
vötte fi 1". És végül 1547-ben a bécsi út el
számolásában olvassuk: „vöttem asszon'omnak 
eg' mag'ar kön'uet d 40". És érdekes adat 
Nádasdi könyvet becsülésére: „az uram 
kon'uenek csináltattam eg' tokot kitől attam 
húsz cray." 

Irodalom-és zenetörténészeinket egyaránt 
érdekelhetik azok az adatok, melyek Nádasdi 
és a zene kapcsolatáról szólnak. Ha útra kelt, 
kíséretében mindig voltak trombitások és 
deákok. Az utóbbiak nyilvánvalóan éneke
sek voltak. 1545 decemberében jegyezték 
fel: „attam Beczben az hedögesöknek, hog' az 
uram szállására jöttek uala, tizen ket pénzt.' 
A hegedősöket Nádasdiné is szívesen hall
gatta. Egyik bécsi útja alkalmával jegyezték 
fel: „lengéi hegedősöknek attam d 32". Ha 
Nádasdi vendéget fogadott Bécsben, zene, 
ének nem hiányozhatott. 1550. január 22-én 
írják: „attam az Hegedősöknek Hog' Zrini oth 
uolt vaczorán húszon öt pénzt". Ismét február 
1-én: „hog' uramnak vendégi valanak, attam 
az hegedősöknek huszom öt pénzt Ittem attam 
a síposoknak húszon öt pénzt." Érdekes adat, 
hogy unokaöccsének, a kis Maylád Gábornak, 
a nagyszombati országgyűlés idején, vétetett 
egy kis lantot. 

És végül, a sokat vitatott Nádasdi val-
lási-hovatartozóság problémájához is érde
kes adatokat találunk a számadásokban. 
1544 áprilisában jegyzik fel: „attam sárvárat 
uramnak az kis kápolnában uiraguasarnap 
hat garast, ki teszen penzöl d 24". 1545 január 
5-én: „attamm titösön az plébánosnak, az ky 
wrwm elöt miset monda d 8". \5A1. április 
10-én: „hog' uram komunikalt attam d 20." 
És végül 1547. április 24-én: „uram adata az 
barátoknak, kik misét mondottak d 25." 

A kötetekhez Belényesy Márta írt elő
szót. Ebben kifejti, hogy a „Szemelvények" 
közreadásával nemcsak az etnográfusok, a 
történeti néprajz kutatóinak munkáját kíván
ták megkönnyíteni. Azok összeállításakor 
tisztában voltak azzal, hogy „népi kultúra 
bármelyik jelenségének korát vagy eredetét 
kutatva eredményt csak úgy érhetünk el, ha 

meghatározzuk azokat a műveltségszinteket 
is, melyekbe bele tartoztak és melyeket a 
társadalom fejlődésének sajátosan helyi fel
tételei között kialakított és történetileg egy
másra rétegezett, azzal a végső céllal, hogy 
mindezekből necsak népek, hanem egyetemes 
emberi fejlődés törvényszerűségei is megköze-
líthatővé váljanak." E szempontok figye
lembevételével válogatták a kötet anyagát. 
Az 1540 —1550-es években már az ország na
gyobbik felében megindul az a török meg
szállásból következő pusztulás, amely évszá
zadokra rögzíti e területek kulturális formáit. 
A Dunántúl ugyanekkor még lépést tart az 
európai életformával s csak a század végén 
kezd az európai fejlődéstől, a kelet-európai 
viszonyok következtében, lassan elmaradni, 
archaizálódni. „Ez a rezerváltság az, mely 
népünk műveltségének későbbi korszakában 
fontos kultúraformáló tényezővé válik." Pa
rasztságunk újkori kultúrájának vizsgálata
kor nem elég a korábbi századok paraszti 
kultúráját elemezni, mert parasztságunk új
kori műveltségében igen magas szintű euró
pai örökség konzerválódott és nyert újabb-
kori fejlődésének sok sajátossága következté
ben különleges etnikus színezetet. „Ez a fon
tos és történeti tényeken alapuló felismerés 
indokolja azt, hogy a parasztság kultúrája 
történetének vizsgálatához „úri" anyagot 
közölnek. — Pontos, az irodalom történeté
nek vizsgálói számára is elmemozdító meg
állapítások ezek. Az említett archaizálódási 
folyamatot régi magyar irodalmunk történe
tében is szemmel kísérhetjük. 

A „Szemelvények" felhívták a figyelmet 
és ezt az idézett példák is bizonvították, 
hogy a számadások milyen sok irodalomtör
ténetileg is hasznosítható anyagot tartalmaz
nak, s amelyeknek ismerete kutatóink szá
mára sem mellőzhető. A két kötet, áttanul
mányozása után, éppen mert csak kis részét 
tartalmazzák a Nádasdi számadásoknak, 
hiányérzetet kelt, hogy nem olvashattuk a 
többit is. Pl. a barokk irodalom és művészet 
története szempontjából rendkívül fontos 
volna Nádasdi Ferenc országbíró számadásai
nak ismerete. Éppen ez a hiányérzet dicséri 
a „Szemelvények" összeválogatói sok szem
pontra tekintő, gondos munkáját. A kutatás 
figyelmét felhívták a számadások gazdag 
anyagára és az most már követeli, várja a 
közlés folytatását, a számadás anyagának 
lehető teljes közzétételét. 

Jenéi Ferenc 
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