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A NÁDASDY-MAUSOLEUM ÉS NIKOLAUS AVANCINI 

Irodalom és képzőművészet, konkrétebben szöveg és kép kapcsolatának legáltalánosabb 
formája az illusztráció. Keletkezésének előfeltétele a kész szöveg, amelynek esztétikai értékei 
az illusztrálás tényétől függetlenek. A közönségre gyakorolt hatását azonban jelentősen fokoz
hatja, ha a szöveg kiválasztott részleteit képzőművészeti alkotás teszi szemléletesebbé. Feles
legesnek látszik erre példák felsorolása, mégsem mulaszthatom el az utalást más összefüggésben 
részletesebben kifejtésre kerülő témámra, a pozsonyi vár legtalálóbban talán monumentális 
illusztrációknak nevezhető mennyezetképeire. Itt a nürnbergi Paul Juvenel II. Ferdinánd 
erényeit az uralkodó gyóntatója, V. Lamormaini azonos tárgyú könyvének válogatott fejezetei 
alapján festette meg. A képeknek a helyszínen semmi nyomuk sem maradt, de a közelmúltban 
sikerült a XVIII. században keletkezett rézmetszetű reprodukciókat megtalálnom. 

Szöveg és kép kapcsolata azonban lehet ennél szorosabb is. Gyakran a kép nem későbbi 
ráadásként kapcsolódik a szöveghez, hanem vele egyidejűleg jelenik meg, a közös tartalmat 
egyenrangú társként, egymást kiegészítve fejezik ki. Ide sorolhatók a XVI—XVII. században 
népszerű emblémák, amelyek közül néhány a későbbiekben még említésre kerülő tudós huma
nista Lackner Kristófnak köszönheti létrejöttét, de itt említhetjük a képbe írott, vagy a képhez 
kapcsolódó magyarázó szövegek különböző fajtáit is. Tanulmányomban ebbe a csoportba 
sorolható példával szeretnék részletesebben foglalkozni. 

Az 1664-es évszám elsősorban a magyar történelem olyan jelentős eseményeire emlékeztet 
bennünket, mint a szentgotthárdi győzelem és az ennek eredményeit elvesztegető vasvári 
békekötés, amely újabb húsz évvel odázta el a török birodalom kelet-európai frontjának áttöré
séhez szükséges erőösszpontosítást. Zrínyi Miklós szerencsétlenül végződött vadászata nemcsak 
a magyar irodalomtörténet egyik legnagyobb alakjának életpályáját törte derékba, de súlyos 
veszteséget jelentett a politikai és katonai erőviszonyok tekintetében is. E nagy horderejű 
eseményekkel ugyanegy évben Nürnbergben az Endter-testvéreknél egy monumentális dísz
munka jelent meg, amelyet a rendekhez szóló ajánlást szignáló és a kiadás költségeit fedező 
Nádasdy Ferenc országbíróról Nádasdy-féle Mausoleum néven szoktunk emlegetni.1 A kötet 
megérdemli hogy*áz eddiginél fokozottabb figyelemmel forduljunk feléje. Benne szöveg és 
kép egyenrangú partnerekként szerepelnek, a nyelvi és képzőművészeti kifejezés rendelkezésére 
álló eszközök egymást segítve fejtik ki hatásukat az olvasóra vagy szemlélőre. A hun és magyar 
vezérek, valamint a magyar királyok IV. Ferdinándig terjedő sorának a magyar vonatkozású 

1 MAUSOLEUM/ Potentissimorum / ac / Gloriosissimorum / REGNI APOSTOLICI / 
REGUM/et/Primorum/MILITANTIS UNGARIAE/DUCUM/Vindicatis / é mortuali 
pulvere / RELIQUIS / ad gratam apud posteros memóriám, / a / PIO ET IVSTO PATBIAE DO LOBE 
EBECTVM / Cum versioné Operis Germanica / NORIMBERGAE / Apud Michaelem & Joannem 
Fridericum Endteros. RMK III. 2254. sz. - BAIXAGI A.: Attila bibliográfiája. 1892. 264. 1. 
41. sz. — Apponyi Hungarica- 863. sz. — Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek. 
Neubearbeitet von E. NIEN^OLDT U. G. WAGNEB-NETTMANN. Berlin 1965. 2. kiadás. Ea 11. sz. 
-rw Das Haus Habsburg. Liste 118. Gilhofer Buch- und Kunstantiquariat. Wien é.n. 114. sz. — 
Állami Könyvterjesztő Vállalat. Antikvár Könyvaukció. Bp. 1969. Katalógus 122, 348. sz. 



grafika viszonylatában magas színvonalú rézmetszetű képmásait az ábrázoltakat bemutató 
latin nyelvű szöveg kíséri, majd az egyes latin textusok német fordítása következik. 

A Mausoleum képei a magyar történetábrázolás egyik fontos részterületének, a magyar 
uralkodóképmás történetének jelentős emlékei, amelyek döntő módon meghatározták a kép
típus alakulását a következő századokban. A velük kapcsolatos művészettörténeti problémákat 
mellőzve most csak a nyomtatásukra szolgáló rézdúcok keletkezési idejére vonatkozó megálla
pításaimat kell röviden összefoglalnom. Ez egyúttal válasz is arra a jogosan felvetődő kérdésre, 
miért foglalkozom a manierizmus problémáinak szentelt megbeszélésen ilyen késői megjelenésű 
kiadvánnyal. A három utolsó király, II., III., és IV. Ferdinánd képmása a korábbiaktól szem
betűnően eltérő stílusú, ezek nyilván csak a Nádasdy-féle kiadás számára készültek kiegészí
tésül. A bécsi Albertina Grafikai Gyűjteményben a még nem teljesen befejezett rézdúcok 
próbalevonataival egy kolligátum-kötetben találkozunk, amelynek címlapja 1632-es dátumá
val terminus ante quem-et szolgáltat a dúcok elkészültéhez. Mivel az 1664-es kiadás az 1654-ben 
meghalt IV. Ferdinánddal,a korábbi anyag pedig II. Mátyással végződik, valószínű, hogy a dú
cok Mátyás halála, 1619. március 20. után, már II. Ferdinánd uralkodása idején keletkeztek, de 
ő, mint élő uralkodó, már nem szerepelt. A Mausoleumban kiadott rézmetszetek, amelyek 
tehát 1619 és 1632 között készültek és amelyeknek Nádasdy Ferenc csak későbbi felhasználója, 
de megrendelője nem lehet, kompozíciós megoldásokban és stilussajátosságaikban a legszoro
sabban kapcsolódnak a manierizmus művészetéhez. Nem ismertethetem itt bővebben a király
képek forrásaira és mintáira vonatkozó kutatásaim új eredményeit, de azt röviden mégis el 
kell mondanom, hogy legmeggyőzőbb analógiáikat a XVI—XVII. század fordulójának egyik 
vezető iskolája, az antwerpeni szolgáltatta. S bár a Mausoleum rézmetszeteinek mesterét név 
szerint nem ismerjük, az kétségtelen, hogy II. Rudolf udvarának nagyrabecsült grafikus 
művésze, Egidius Sadeler műhelyével állnak kapcsolatban. 

A Mausoleum szövege külső formájában, tipográfiai megjelenésében is esztétikai hatást 
kíván elérni. A hosszabb-rövidebb, rímtelen és versmértékkel csak a kurzív szedésű, általános 
érvényű megállapításoknál szabályozott sorok, amelyek a tükör függőleges középtengelyétől 
jobbra-balra szimmetrikusan helyezkednek el, tulajdonképpen fiktív sírfeliratok, a valóságos 
síremlékek kőbevésett feliratainak formáját utánozzák. Erre utal az olvasónak „Viator'Mtént 
való aposztrofálása, akit tehát a szöveg képzelt mauzóleumban „kalauzol" végig. Erre a sajá
tosságra vonatkozik a könyvvel kapcsolatban a régebbi irodalomban többször visszatérő 
„stylo lapidari" („Steinschreibart") kifejezés is, amely a kortárs olvasók számára közismert 
külső formai tulajdonságra és nem a szöveg tömörségére, megfogalmazásának rövidségére 
utal, — ahogy a kifejezést ma értenők. 

A szöveg az ókorból származó és a humanistáktól felelevenített elogium-műfajhoz tarto
zik. A klasszikus ókorban az elogium nevezetes történeti alakok szobrai alatt elhelyezett 
dcsőítő feliratot jelent. A XVI. századtól kezdve újból népszerűvé vált a grafikus művészetek 
fejlődése következtében egyre szaporodó sokszorosított arcképgyűjteményekben. Legismer
tebb példáit azokban a képes kiadványokban találhatjuk meg, amelyek Paolo Giovio, a tudós 
nocerai püspök híres comói arcképgyűjteményét, az első történeti ikonográfiái kollekciót 
tették közkinccsé. A jezsuita Adam Widl 1676-ban megjelent elogium-kötetében az elogiumot 
az epigrammal rokon és a szónoki beszéd és a költészet között álló hibrid műfajként határozza 
meg, amely tárgyát a történelemből veszi és amelyet metrum nem korlátoz. Az elogiumszerző 
a dekoratívitás érdekében a retorikai stílushoz hasonlóan szabadon kezeli a tartalmi elemeket.8 

A Mausoleum szövegének tartalma a magyar történelem a kezdetektől I. Lipót trónra
lépéséig. A könyv műfajából következik, de egyben a középkori történetírás módszerének 

! W I D L A.: Grandium Mysteriorum . . . elogia. Ingolstadii, 1676. Idézi: SCHEID, N. P.: 
Nikolaus Avancini S. J., ein österreichischer Dichter des XVII. Jahrhunderts. VIII. Jahres
bericht des öffentlichen Privatgymnasiums an der Stella Matutina zu Feldkirch. Feldkirch 
1899. 40. 
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továbbélését bizonyítja, hogy a történeti folyamatot az egyes uralkodók életének keretei 
tagolják. Szintén műfaji adottság, hogy a szöveg nem lép fel a tudományos történetírás igé
nyével, nem törekszik epikus teljességre és hangvételének retorikája is eltér a tudományos 
stílus objektivitásától. Az események közötti válogatás alapját bizonyos etikai alapelvek 
alkotják, az egyes uralkodók életének eseményei közül csak azok szerepelnek, amelyek ezen el
vek alátámasztására alkalmasak. A szerző már a válogatás révén igyekszik a régi uralkodókról 
Jkialakult saját elképzelését olvasóiba átültetni, másrészt a pozitív, illetve negatív uralkodói 
tulajdonságok hangsúlyozásával - uralkodói tükörként — megrajzolja az ideális uralkodó 
elképzelt alakját is. 

Mivel a Mausoleum nem tudományos igényű történeti munka, szövegének részletes forrás
kritikai analízisétől nem várhatunk a történetírás fejlődéstörténete szempontjából új eredmé
nyeket. A XVII. század közepén a magyar középkorra vonatkozó legfontosabb történeti 
feldolgozások már nyomtatásban is rendelkezésre állottak. Thúróczy krónikája új kiadásban 
is hozzáférhető volt, megjelent Bonfini teljes szövege és Istvánffy Miklós munkája is. Ezek 
mellett a szerző bőven kiaknázta Révay Péternek a magyar királyi koronáról szóló és a barokk 
rendi ideológia kialakulása szempontjából rendkívül nagyjelentőségű könyvét is. A XVII. 
század eseményeit a közkézen forgó külföldi összefoglalások, mint például Merian Theatrum 
Europaéum-a, tartalmazták. A Mausoleum szerzőjének olvasottsága azonban nem korlátozó
dott a témára vonatkozó speciális irodalomra. Általános műveltségét számtalan bibliai és antik 
mitológiai hivatkozás mellett Horatius és Vergilius idézeteknek a szövegbe illesztése bizonyít
ja.3 Egyes konkrét történeti adatainak forrásai helyett érdemesebbnek látszik így azoknak 
a helyeknek vizsgálata, melyek a keletkezés korának eseményeire és viszonyaira utalnak, s 
ezen keresztül a szerző politikai nézeteit és történetfelfogását árulják el. 

Bár a mű megjelenésének idején uralkodó I. Lipót képmása és rá vonatkozó szöveg nem 
szerepel a gyűjteményben, hivatkozások formájában többször is találkozunk nevével a szöveg
ben, természetesen a könyv műfajának és stílusának megfelelően kizárólag magasztaló jelzők 
kíséretében. Nem illeti kritikával a szerző a XVI—XVII. század többi Habsburg uralkodóját 
sem. E jelek alapján az olvasóközönséget, amelynek számára a könyv készült, a Habsburg 
országrészre kell lokalizálnunk. Viszont feltétlenül a magyar köznemesség történetfelfogásá
nak kifejeződését kell látnunk a fiktív hun-magyar rokonság erőteljes hangsúlyozásában, 
ami abban jut kifejezésre, hogy a hun vezérek elogiummal kísért képmásai itt jelennek meg elő
ször. A történeti forráskutatás megállapította, hogy a hun-magyar rokonság, illetve azonosság , 
tudata, nem népi hagyományon alapszik, hanem tudós konstrukció.4 Anonymus nyomán 
Kézai Simon dolgozta ki a köznemesi communitasqak és az uralkodónak az oligarchák ellen 
irányuló szövetségét történetileg igazoló elméletét. A főurakkal szemben hatalmát nehezen 
érvényesítő Ktin László udvari papja Attilában az erőskezű uralkodót kívánta királya elé 
állítani, másrészt a hun társadalom rajzában a köznemesség „demokratikusabb" államelmé
letét érvényesítette.5 A Kézaitól összeállított anyagot a szkítákra vonatkozó adatokkal Thú
róczy János bővítette ki jelentősen. A hun-magyar rokonság elmélete két irányban vált később 
felhasználhatóvá. Egyrészt az abszolút uralkodó a maga korlátlan királyi hatalmának alátá-

3 Mausoleum . . . I. Béla: integer vitae scelerisque purus — Horatius, carm. I. 22.; Mauso
leum . . . III. Ferdinánd: . . . si fractus in Ferdinandum orbis / illapsus fuisset, / impavidum 
feriissent ruinae — Horatius, carm. III. 3, 7.; Mausoleum . . . Béla vezér: Par nobile fratrum — 
Horatius, sat. II. 3, 243.; Mausoleum . . . Lehel vezér: Ferreum illi in adversis caput, / ne 
cederet malis, sed contra audentior iret — Vergilius, Aeneis, VI. 95. 

4 L. utoljára: MÁLYTJSZ E.: A Thuróczy-krónika és forrásai. Bp. 1967. 
5 Érdekes véletlen monumentális történeti festészetünk kiemelkedő alakja, Lotz Károly 

Attila halálát és Kun László meggyilkolását bemutató kompozícióinak rokonsága. Persze itt 
az azonos művész és a hasonló tartalom mellett a bibliai Judit és Holofernesz-téma gazdag 
kompozicionális hagyománya is közrejátszhatott. 
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masztására hivatkozhatott rá, mint példára. Ezt bizonyítja a Mátyás király udvarában tuda
tosan terjesztett Attila-kultusz. De Thuróczynak a szkíták nagyságát előtérbe helyező fel
dolgozása a nemzeti királyság bukása, Mohács után a köznemesség körében politikái szólam
má vált. Az ősi dicsőség visszasírása ugyan bizonyos körülmények között buzdító erőt jelen
tett a jelen harcaiban, de a múlt emlegetése rendszerint elvonta a figyelmet a társadalmi fejlő
dés irányától, a jövő felé teendő lépésektől. A nemzeti őstörténet idillikus vagy heroikus szín
ben való beállítása egyébként az ókori irodalom elterjedése révén humanista közhellyé vált.6 

A Mausoleum szerzője Szapolyai János életével kapcsolatban Magyarország minden bajának 
okozóját az irigységben, a hazaárulásra vezető pártviszályban határozza meg, amely a meg
koronázott király ellenében idegenhez, Habsburg Ferdinándhoz fordul, ő ugyan személy sze
rint kiváló uralkodó volt, teszi hozzá mindjárt a lojális szerző, de Szapolyaiban mégis az utolsó 
nemzeti királyt kell gyászolnunk? A Szentkorona-tan természetszerűen főleg Szent István 
életével kapcsolatban jelentkezik. Nem a választás, hanem a nemesi nemzet szimbólumának 
tekintett koronával való koronázás teszi királlyá a királyt, s ennek megfelelően a legnagyobb 
bűnök közé tartozik a korona illetéktelen érintése. A nép nem követett el hazaárulást akkor, 
amikor az — ugyan csalárd módon — megkoronázott gyermek V. László ellenében behívta a 
lengyel Ulászlót, mert az özvegy királyné „gaztette", a korona ellopása súlyosabb büntetést is 
megérdemelt volna, de a tettes III. Frigyes császárban pártfogóra talált." Az I. Lajos halála utáni 
zavarok, a Mária- és Károly-párt közötti ellenségeskedések ismertetése egy meglehetősen ho
mályos mondattal zárul: „Országok szentségtörő árulói, tanuljatok ebből és ha ezek nagyon 
régi dolgok, titokban gondoljatok későbbiekre, amelyekről nyilvánosan megemlékezni tilos."9 

Itt valószínűleg szintén a Mohács utáni pártharcokra kell gondolnunk, a Szapolyai-párti főurak 
átállására Ferdinándhoz, amiről Habsburg területen nyilván nem volt tanácsos elítélően 
nyilatkozni. Nagy baj, „a legnagyobb betegség" az is, hogy inkább a barbárnak, mint saját hí
veinknek kedvezünk — olvassuk máshol.10 Ez a megjegyzés az udvarnak a XVII. században 
követett és magyar részről állandóan támadott békülékeny török politikáját kárhoztatja, 
aminek' alapján nyugalomra kényszerítették a török betörések ellen védekező végváriakat. 

II. Endre a nemesség rendi jogait megfogalmazó koronázási esküvel kapcsolatban minden 
újabb koronázáskor felmerülő viták aktualitása révén „él övéi szívében", amint ez már szinte 
közhellyé vált a XVI—XVII. századi, prózában és versben írott királyi „genealógiák"-ban.u 

6Vö. a germán népekre vonatkozólag: GOTTHELF, F.: Das deutsche Altertum in den 
Anschauugen des 16. und 17. Jahrhunderts. Berlin 1910. — DANNENBAUER, H.: Germanisches 
Altertum und deutsche Geschichtswissenschaft. Tübingen, 1935. 24. — FRENZEJT, W.: Ger
manienbild und Patriotismus im Zeitalter des deutschen Barock. Deutsche Vierteljahrschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 15 (1937) 203. — WAAL, H,' VAN DE: Drie 
euven vaderlendsche geschied-uitbeelding. 'S-Gravenhage 1952. I. köt. 172—238. 

7 Mausoleum . . . Szapolyai János: Non arguitur dignissimum pluribus Coronis caput: / 
[ti. I. Ferdinándé] damnatur tarnen perduellionis reus livor, cui, quod hodieque pateris, adscribe 
malum, Ungaria! / . . . Caeterum / nae tu ingrata eris Patria 1 / si ultimo Regi tuo Ungaro / 
supremos negaris honores. ( 8 Mausoleum . . . V. László: Perduellionis in hoc ne argue, lector, Gentem: / majora mere-
batur scelus, si Patronum non invenisset. 

9 Mausoleum . . . IL Károly: Discite, sacrilegi Regnorum praedonesl / Et, si haec antiquiora 
sunt, / recentiorum, dum publice non licet, / privatim mementote. \ . , : 10 Mausoleum . . . II. Endre: Hic ille hactenus maximus morbus fűit, / ex qua saepe peri-
culose decumbebat Europa: / Malle exterioribus membris, quam cordi parcere; / Barbaro 
potius, quam suis indulgere. 

11 Mausoleum... IL Endre: etiam hodie in suorum vivát cordibus. — VÖ. BAKSCHAY, A.: 
Chronologia de Regibus Hungaricis . . . Krakkó 1567. RMK III. 559.; SOMMER, J.: Reges 
Hungarici . . . Wittenberg 1580. RMK III. 4809.; SAMBUCUS, J.: Reges Hungáriáé.. i Meg
jelent a Bázelben 1568-ban kiadott Bonfini-kötet függelékeként, RMK III. 570.; LISZTI L.: 
Reges Hungáriáé . . . Bécs 1563. RMK I. 869. Liszti e művét egyébként a magyar irodalom
történet kézikönyve minden alap nélkül a Mausoleummal hozza kapcsolatba. A magyar 
irodalom története 1600-1772-ig. Bp. 1964. 200. 
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A nemzeti erények közül a katonai bátorság dicsőítése az egész szöveget végigkíséri, de Örs 
vezérrel kapcsolatban a „magnanimitas Ungarica" alatt két oldalról jövő támadás elleni hősies 
ellenállást kell értenünk.12 Ebben megint a keletkezés korában aktuális gondolatra történik 
utalás, amelyet legvilágosabban Zrínyi Miklós fogalmazott meg. 

A szerző katolikus szemlélete nemcsak a rendi és vallási elemeket összeolvasztó Szentkorona
tan átvételében mutatkozik meg, de a Mária-kultusz gyakori felbukkanásában is. Érdekes 
azonban, hogy a protestáns történetfelfogás nyomát is megtaláljuk a szövegben, éspedig a 
magyar és zsidó nép történetének párhuzamba állításában. Szent Lászlóval kapcsolatban a 
Mausoleum szerzője szerint „nehéz eldöntenünk vajon Dávid király használt-e többet Izrael
nek vagy László a magyar népnek".13 Természetes, hogy a magyar és zsidó történelem „pár
huzamos" jelenségei, az elkövetett bűnöket követő büntetés megokolásában és leírásában a 
XVI. századi protestáns szerzőnél, Farkas Andrásnál a vallási elem dominál és a Habsburg-
ellenesség sokkal nyíltabban jut kifejezésre.14 

Felmerül ezek után a kérdés, hogy ki írta a Mausoleumnak a magyar rendiség felfogását 
tükröző és a XVII. századi újlatin stílus erényeit és hibáit mutató eredeti, latin szövegét, 
amelyben a nyelvi nyersanyag rutinos kezelése, a szavakkal való játék gyakran a tartalom 
rovására burjánzik el. Magában a könyvben e kérdésre hiába keresünk feleletet. Sem a címlap, 
$em az előszó, sem maga a szöveg nem nevezi meg a szerzőt. Egyedül a kronosztichonnal 
1663-ra datált, az ország rendjeihez szóló és a kortársakat a pusztuló Trójából menekülő Aeneas 
példájával az ősi dicsőség ápolására buzdító ajánlást kíséri gróf Nádasdy Ferenc aláírása. Ez az 
adat a XVIII. századtól kezdve úgy jelentkezik a tudományos irodalom egy részében, mintha a 
hét évvel később tragikus véget ért országbíró a Mausoleum szövegének szerzője lett volna.15 

Ezzel szemben le kell szögeznünk, hogy Nádasdy ugyan élénk érdeklődést mutatott a magyar 
történelem iránt és politikai gondolatait erőteljes, korszerű stílusban tudta kifejezni.16 de ide-

"Mausoleum. . . Örs: Illinc validissimo saepe Graecorum impetu, / potentissimo hinc 
Romanorum robore, pressus, / nee tarnen oppressus, / docuit, quid possit, vei inter angustias, / 
magnanimitas Ungarica. 

13 Mausoleum . . . I. László: Unctus igitur pro novo Saulé novus David, / Ungarico prae-
ficitur Israeli: / Eo Reipublicae bono, / ut merito dubites, an plus Israeli David, / an Ungariae 
praestiterit Ladislaus. 

14 FARKAS A.: A zsidó és magyar nemzetről. Kiadta: SZILÁD Y A.: Régi magyar költők tára. 
II. köt. Bp. 1880. 13—24.. 249—50. sor: Egyfelől vereté pogán törökökkel, Másfelöl némettel 
és ah sok pártolókkal. 

16AMAEANTHES (J. Herdegen): Historische Nachricht von deß löblichen Hirten- und Blu-
men-ordens an der Pegnitz . . . Nürnberg 1744. 156—7. — JÖCHER, C. O.: Allgemeines Gelehr
ten Lexikon. 3. köt. Leipzig 1751. 802. hasáb. — HORÁNYI, A.: Memoria Hungarorum et pro-
vincialium scriptis editis notorum. Pars IL Viennae 1776. 667—8. Horányi Nádasdy Ferenc 
egy érdekes levélrészletét idézi a Mausoleum kiadásával kapcsolatban: „se multum vigiliarum 
exhausisse, usque dum Ducum & Regum vitas tenebris obsitas, publica luce donaret." — WAL-
LASZKY, P.: Conspectus Reipublicae Litterariae in Hungária. Posonii et Lipsiae 1785. 165. — 
TITTMANST, J.: Die Nürnberger Dichterschule. Göttingen 1847. IL — BISCHOFF,TH.— SCHMIDT, 
A.: Festschrift zur 250 jährigen Jubelfeier des Pegnesischen Blumenordens. Nürnberg 1894. 
522. — SITTE A.: Gróf Nádasdy Ferenc művei és könyvtára. Magyar Könyvszemle. 1902. 
146—7. — SITTE, A.: Aus den Inventarien des Schlosses zu Pottendorf. Berichte und Mittei
lungen des Altertums-Vereines zu Wien. XL(1906)66. — TROSTLER J.: Magyar elemek a XVII. 
század német irodalmában. Klny. a temesvári Állami Főreáliskola 1913 — 1914. évi értesítő
jéből. Temesvár 1914. 24. — SCHOEN A.: Nádasdy Ferenc pottendorfi képtára. Ars Una. I 
(1923) 54. — ANGYAL E.: Nicolaus Avancinus és Nádasdy Ferenc. Egyetemes Philologiai 
Közlöny. LXIV(1940) 93. - H. TAKÁCS M.: A sárvári vár. Bp. 1957. 14. 

16 VERESS E.: Nádasdy Ferenc Oratio-ja az ország négy rendjéhez. Történelmi Tár. 1896. 
101 — 112. — Az Elmélkedések szövege: Hon 1868. évf. 203-213. sz. Az Elmélkedések szer
zőjét Markó Árpád (Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. Bp. 352—6.) nyomán az újabb irodalom 
Vitnyédy Istvánban látja. Vö. A magyar irodalom története 1600—1772-ig. Bp. 1964. 276 — 
7. Nem veszik azonban figyelembe, hogy Pauler Gyula egy megjegyzése szerint a bécsi titkos 
levéltárban Nádasdy műveként szerepel és ő ennek értelmében módosította korábbi attri-
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gen volt tőle a nyelvi kifejezés eszközeivel való öncélú játék, amelyre a Mausoleum szövege gaz
dag példatár, és amely inkább literátus gyakorlatra vall.17 

Egy XVIII. századi forrás alkalmas kiindulópontul kínálkozik a Mausoleum szerzőjének 
meghatározásához. A jezsuita Szörényi Sándor (1664 —1718) Pannónia docta című, 1717-ben 
Nagyszombatban befejezett és ránkmaradt kéziratos összeállításában azt állítja, hogy a latin 
szöveg rendtársa, Lanzmar Ferenc (1623 — 1658) műve, aki nagyszombati tanárkodása előtt 
Nádasdy udvari papja volt és az ő bíztatására fogott volna hozzá a munka megírásához. 
Lanzmar korai halála után a kézirat Nádasdy birtokában maradt, aki azt — Szörényi szavai 
szerint — saját neve alatt adta volna ki.18 Lanzmar szerzősége mellett szólna minden esetre az a 
körülmény, hogy a Mausoleum szövegében szó esik a jezsuiták Magyarországra telepítéséről.19 

Másrészt azonban az I. Lászlóról szóló elogiumban, amikor Nagyvárad régi nagysága kerül 
szóba, egyszerre „árulásról", valamint „friss sebről" olvashatunk, ami csak úgy érthető, ha a 
város 1660. augusztus 28-án történt kapitulációjára vonatkoztatjuk, amely a vasvári békével 
együtt a magyar rendi sérelmek legfontosabbjai közé tartozott.30 A Gyula vezér halálával 
kapcsolatban erőskezű utódért sóhajtó mondat szavaira nyilván II. Rákóczi György 1660. 
június 6-án bekövetkezett halála ihlette a szerzőt.21 Forrásaink szerint azonban Lanzmar 
1658-ban meghalt, másrészt a Mausoleum stílusa teljesen egységes, beszúrások, törések nin
csenek benne, el kell vetnünk tehát azt a feltevést, mintha a szöveg mai formájában Lanzmartól 
származnék, akinek irodalmi munkásságáról különben sem tudunk semmit. A magyar törté
nelem és a korabeli viszonyok alapos ismerete alapján viszont esetleg arra gondolhatunk, hogy 
Nádasdy intenciói szerint Lanzmar gyűjthette össze a könyv nyersanyagát, azaz kiválogathatta 
a forrásokból az adatokat és kijelölhette az aktuális vonatkozásokat a szövegezés számára. 
A halál azonban megakadályozta a befejezésben. 

Egy másik, már a Mausoleum megjelenése előtt nyomtatásban napvilágot látott, de eddig 
kellő figyelembe nem vett adat további támpontot nyújt számunkra a szerző-probléma meg
oldásához. Révay Péter De Monarchia című és Nádasdy által kiadott műve I. Lipóthoz szóló 

bucióját. PAULER GY.: Wesselényi Ferenc és társainak összeesküvése. Bp. 1876. 192. 1. 1. 
jegyzet. Lásd még: ACSÁDY L: Magyarország története I. Lipót és I. József korában. Bp. 
1898. 245-6 . és VÉRTESY J.: Nádasdy Ferenc mint író. Száz. XXXVI 11(1904) 51. 

17A Mausoleum XVIII. századi említéseiben homályos utalásként többször felbukkan a 
könyvvel kapcsolatban Nádasi János, a rendtörténeti és hitbuzgalmi munkáiról ismert tudós és 
szorgalmas jezsuita szerzőségének gondolata, nyilván a magyar királyokról szóló és akkor még 
hozzáférhető munkája alapján. Vö. RMK II. 514. sz. — KAPRINAI, S.: Hungária diplomatica. 
Pars I. Vindobonae 1767. 333. — HORÁNYI, A. i. h. Sajnos azonban Nádasi könyve nem maradt 
ránk és így ennek és a Mausoleumnak kapcsolatára vonatkozólag nem tudunk végleges ítéletet 
mondani. 

18 Szörényi kézirata a budapesti Egyetemi Könyvtárban: Stephani Kaprinai Collectaneo-
rum Msc. B. Tomulus XLIX. 93—4. — Másolata az Országos Széchényi Könyvtár Kézirat
tárában: Quart, lat. 2741. 200 — 1. f. Ezt követik: KAPRINAI, S. i. h. — KATONA, S.: História 
eritica. Tom. XVIII. Ord. XXXVI. Budae, 1805. 1782. 1. - FEJÉR, G., História Académiae 
Scientiarum. Budae, 1835. 32. — STOEGER, J. N.: Scriptores provinciáé Austriacae Societatis 
Jesu. Viennae-Ratisbonae, 1856. 204—5. — BACKER, A. DE - SOMMERVOGET,, C: Bibliothéque 
de la Compagnie de lésus. Tome IV. Bruxelles—Paris, 1893. 1511. h. — SZINNYEI J.: Magyar 
írók. VII. köt. Bp. 1900. 790. h. - A magyar irodalom története 1600-1772-ig. Bp. 1964. 
158, 259. 

19 Mausoleum . . . I. Ferdinánd: primus in Germaniam & Ungariam / auxiliatrices Sociorum 
Jesu copias advdeavit. 

20 Mausoleum . . . I. László: Subsiste hie Viator, si per Tyrannum licet! / & vide, Orbi 
quodam spectabilem Europaeo, veterem Varadini faciem, / . . . at jam luctuosam doloris mate
riem, / quam decimi lugeant Nepotes. / Causam perditionis ne quaere: / Prodere, recentis vul-
neris vetat dolor. 

21 Mausoleum . . . Gyula vezér: Date superi, / unum his terris, post tot alios, / Gyulám Vindi-
cem! Rákóczi és Nádasdy kapcsolatára vonatkozólag lásd: SZILÁGYI S.: Rajzok és tanulmá
nyok. Bp. 1875. II. köt. 1 - 2 0 . 



ajánlásában a kiadást gondozó Casparus Jongelinus ciszterci apát magát „Regni Hungáriáé 
Historiographus Regius"-nak nevezi és a magyar nádorok és országbírák általa függelékül 
összeállított felsorolásához írott külön előszavát mecénása, Nádasdy bécsi házából keltezi.22 

Jongelinus 1605 körül született Antwerpenben. A ciszterci rendbe lépve Németországba köl
tözött s először Disenburg, majd a speyeri egyházmegyéhez tartozó Eu§serthal apátja lett. 
A protestánsoknak a harmincéves háború végén elért katonai sikerei következtében Bécsbe 
kellett menekülnie, III. Ferdinánd támogatásával megkapta az Eszterházyaktól a kismartoni 
plébániát, ahol 1650 és 1659 között működött. 1657-ben ő vezette a kismartoniak zarándokla
tát a Nádasdy kegyurasága alá tartozó Lorettornba, majd 1659-ben már mint győri kanonok 
vett részt a lorettomi templom felszentelésén. Szorgalmasan publikált, írói tevékenysége 
főleg népszerű rendtörténeti kompilációk összeállításából állott.23 

Jongelinus a Révay-féle munka már idézett ajánlásában azt írja, hogy amennyiben a csá
szár munkásságát figyelmére méltatja, ez őt további tevékenységre fogja ösztönözni, s legköze
lebb a magyar történelem Annalesét szándékozik sajtó alá bocsátani a királyok képmásával 
és genealógiájával illusztrálva.24 A királyok képeit tartalmazó kötetre vonatkozó kitételt 
csakis a Mausoleummal hozhatjuk kapcsolatba, mivel más hasonló jellegű könyvet az egész 
XVII. századból nem ismerünk. Bél Mátyásnak ugyan igaza van, amikor azt állítja, hogy a 
Mausoleum szövegének semmi köze sincs az annales és a história műfajához, de tekintetbe 
kell vennünk, hogy itt még csak a munka tervéről van szó, s a pontatlan meghatározást ez a 
körülmény kielégítően megmagyarázhatja.25 Nádasdy e szerint a jó latinista hírében álló Jon-
gelinust is be akarta vonni a Mausoleum előkészítésébe, talán rá akarta bízni a Lanzmar-
féle adatok alapján a latin szöveg végleges megfogalmazását. Emellett a Révay-kiadásban 
megjelent nádorr és országbíró-jegyzékkel kapcsolatban Jongelinus felszólítja olvasóit, hogy az 
esetleg birtokukban levő ismeretlen dokumentumokat juttassák el hozzá, mivel erről a témáról 
is nagyobb kötetet készít elő.26 Az apát azonban nem tudta ígéreteit beváltani, mert a rendel
kezésünkre álló adatok szerint 1660-ban visszatért hazájába, ahol még 1669-ig élt. A Mausole
um szövege nem származhat tőle, mivel a már említett, Nagyvárad átadására vonatkozó adat 
alapján a szövegnek 1660 augusztusa után kellett íródnia. Legfeljebb arra gondolhatnánk, 
hogy a királyok uralkodási idejét feltüntető rövid listát állította ő össze a kötet végén. Ebben 
ugyanis több eltérés mutatkozik az egyes elogiumok adataitól, feltehető tehát, hogy a kétféle 
szöveg két szerzőtől származik.27 

írott forrásainkból eszerint nem nyerünk határozott választ arra a kérdésre, hogy ki írta 
a Mausoleum szövegét. A jezsuita rendre vonatkozó utalásból csak annyit sikerült valószínű-

22RMK III. 2058. 
23 Jongelinusra vonatkozólag lásd: VISCH, C. DE: Bibliotheca scriptorum Sacri Ordinis 

Cisterciensis. Coloniae Agrippinae, 1656. 118—9. — PATTÍER GY. i. m. I. köt. 30. — BEDY V.: 
A győri székeskáptalan története. Győr 1938. 4. 

24 Az ajánlás megfelelő részének szövege: „brevi publici juris faciam annales Rerum Hungari-
carum duobus voluminibus, una cum Serenissimorum effigiebus ac Genealogüs, que propediem 
proelo commissurus." 

25 SCHWANDTSTBR, I. G.: Scriptores Rerum Hungaricarum. Tom. II. Pars. I. Vindobonae, 
1746. Bél Mátyás előszavából: „In earn me sententiam trahi passus fuissem, vt et mihi persu-
asissem, et aliis, Mausoleum . . JONGELINUM spopondisse Hungaris, quod uno post lustro, 
quam hac promittebat noster, Norimbergae, in lucem prodiit, et inde, ab ea aetate, Comitis 
Francisci de Nádasd nomen atque praefacionem praefert: nisi ipse Jongelinus, labores hos suos, 
Annales Rerum Hungaricarum, in duos tomos distributos, adpellavisset. Sed cum Mausoleum 
illud, nihil cum Annalibus et História habet c o m m u n e . . . " 

26 „ut magno Volumine (quod ne illis elucubro, & propediem publici juris faciam) citius 
fruamini." 

27 Például az elogium szerint III. István fél évig uralkodott, míg a lista a valóságnak meg
felelő dátumokat tartalmazza. 
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sítenünk, hogy a szerző a rendhez tartozhatott. Most II. Lajos elogiumának szövegében ehhez 
egy másik támpontot is sikerült találnunk. A szerző itt vérbe, illetve könnybe mártja tollát, 
hogy Magyarország tragédiáját leírhassa.28 A következő sorokban mintha egy barokk dráma 
programját olvasnánk. A darab címe: A szeretet és gyűlölet harca, témája: A magyar nap 
gyászos lenyugvása vagy A király és a nép tragikus közös katasztrófája. A színhely a mohácsi 
amfiteátrum, a főszereplők a csata résztvevői a királlyal az élükön.29 Első olvasásra úgy tűnik, 
mintha itt egy, a mohácsi csatával foglalkozó és elveszett dráma nyomaival volna dolgunk. 
Mivel azonban ilyent a XVIII. századnál korábbi időből nem ismerünk,30 arra kell követ
keztetnünk, hogy a szerző, akinek drámaírói gyakorlattal kellett rendelkeznie, az elogium 
írása közben vette észre a témában rejlő drámai lehetőségeket és stílusa élénkítésére élt velük. 

A jezsuitákra vonatkozó utalásból és a drámairodalommal mutatkozó kapcsolatból kiindul
va vizsgálódásunk körét erősen leszűkíthetjük. Ilyen módon a megoldás szinte kínálkozik. 
Az újlatin irodalom egyik fontos alakja, a jezsuita Nikolaus Avancini (1611 — 1686) össze
gyűjtött drámáinak első kötetét 1655-ben Nádasdy Ferencnek ajánlotta, tehát már ebben az 
időben szoros kapcsolatban kellett állniok egymással.31 Avancini,a jezsuita rend osztrák és né
met székhelyein pedagógiai tevékenységet folytatott, 1676 körül ausztriai rendfőnök lett, 
majd 1682-ben Rómába nevezték ki német asszisztenssé és ott is halt meg nagy elismeréstől 
övezve,32 A nevéből képzett avancinizmus a gongorizmushoz és marinizmushoz hasonlóan 
a barokk irodalom egy stílusirányzatának meghatározására szolgál, néha pejoratív értelemben. 
Avancini darabjait Magyarországon is játszották, Jézus életéről szóló munkáját Illyés András 
fordította magyarra, s még a XX. században is megjelent. Sokoldalú és a maga korában rend
kívül nagy hatású költői munkásságának méltatása az irodalomtörténetírás feladata. Nekünk 
most csak egy művével kell foglalkoznunk, amely tartalma és külső formátuma, műfaji sajá
tosságai és keletkezési ideje révén szoros kapcsolatban áll a Mausoleummal. 1658-ban a bécsi 
egyetem egy folio formátumú, „lapidáris stílusban" írott, latin elogiumokat és ódákat tartal
mazó kötetet ajánlott a jubiláns I. Lipótnak császárrá választása alkalmából, amely az ötven 

28 Itt ugyan még gondolhatnánk egyszerűen a barokk irodalomban népszerű „theatrum" 
kép jelentkezésére, de a szerző a következőkben a képet a részletekben is továbbfejleszti. Vö.. 
ANGYAL E.: Theatrum mundi. Bp. 1938. I. Lipót és a német barokk dráma kapcsolata: 130. 

29 Mausoleum . . . II. Lajos: funestam Ungariae scripturusTragaediam. / . . . longam Synopsi 
complectere luctus seriem. / Praefige titulum: / Bellum amoris cum furore, j Argumentum esto: 
/ Luctuosus Ungarici solis occasus;/ sive, /Tragica Regis pro populo, populi pro Rege / Catast
rophe: / In Amphitheatro Mohachiano/ ad plausum Tyrannorum, ad Iachrymas Christianorum, 
/ ludis Martialibus exhibita. / Actoribus praecipuis, / Potentissimo Ungariae Rege Ludovico 
II, / Ladislao Zalkano Archiepiscopo Strigoniensi, / Paulo Tomori Archiepiscopo Colocensi, / 
Francisco Pereny Episcopo Varadiensi, Philippo More Episcopo Quinque-Ecclesiensi, / 
Francisco de Chakoly Episcopo Chanadiensi, / Georgio de Palvia Episcopo Bosnensi, / Georgio 
de Zápolya Comite Scepusiensi, altero belli Duce, / Joanne Dragfio Judice Curiae Regiae, / 
Francisco Orzagh, Cubiculariorum, / Petro Korlatköy, & Andrea Tropkä Janitorum, / Simone 
Horváth, Pincernarum Regalium Magistris. / Adde, cum sexcentis aliis, seu Illustrissimis seu 
Nobilissimis nominibus, / vicena equitum peditumque millia: / qui omnes, cum optime / for-
tissimos & Regis & Patriae vindices egissent, / ad ultimum suis quique personis exuti, / lugu-
brem sui memóriám, flebiles posteris exuvias, / funestam Theatri faciem reliquerunt. Másik 
jellegzetes, a színházi világból vett hasonlat a Mausoleum szövegében Ottónál: „ . . . Dixisses, 
illum comicum in theatro Principem agere . . . / Ut quoties liberet, Regem se spectatoribus 
exhiberet; / Circumforaneo virisimilior comaedo, quam Principi, / omnes Regni per vicos specta-
culum factus." 

30 R É D B Y T . : Mohács emléke költészetünkben. Mohácsi emlékkönyv. Bp. 1926. 319. 
31 ANGYAL E.: Nicolaus Avancinus és Nádasdy Ferenc. Egyetemes Philologiai Közlöny. 

LXIV (1940) 9 3 - 5 . 
8*STOEGER, J. N. i. m. 17 — 8. — BACKER, A. DE — SOMMERVOGEL, C. i. m. I.k öt. (1890) 

668-680. h. - TAKÁCS J.: A jezsuita iskoladráma. II. köt. Bp. 1937. 7. 
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német-római császár képmását tartalmazza Nagy Károlytól Lipótig.33 A könyv első kiadása 
ugyan névtelenül jelent meg, de az 1663-as második kiadásban Avancini már szerzőként 
szerepel. A mi Mausoleumunkkal stílusban és külső formájában is megegyező kötetben az 
uralkodó-képmások, Gerard Bouttats gyengén sikerült rézkarcai ugyan csak mellszobrok 
formájában állítják elénk az ábrázoltakat, a dolog természetétől következik azonban, hogy a 
két kötetben több azonos személy is szerepel. Érdekes eredményre jutunk, ha a Bécsben meg-
jelent Imperium, Avancini hiteles müve és a Nürnbergben kiadott Mausoleum azonos uralko
dókról írott elogiumainak szövegét összehasonlítjuk. 

IMPERIUM MAUSOLEUM 

Zsigmond 
Hungáriáé Regnum, / Quod dotale adveni-
ebat SIGISMUNDO, / Viribus & armis occu-
pandum f ű i t . . . 
Imperij suscepta Corona / Magnificas statim 
DEI ac religionis ei curas ingessit; . . . Maluit 
publico Patrum ac Principum Concilio: 
quod sciret, / Communi consensu firmari 
pacta, pactis pacem. / At Concilij ne vacilla-
rent decreta, / Id Constantiae indixit. / 
. . . Hic communi Paírum consensu Bene
dictes XIII. Gregorius XII. & Joannes 
XXIII. / Abrogato Pontificatu in ordinem 
redacti, / Solium & potestatem Martino 
V. cesserunt. / Eodem conventu Joannes 
Huss, & Hieronymus Pragensis, / . . . In 
ignem conjecti, nec emolliti, / Obscuri 
homines in publica luce perierunt. 

Ungariae sceptra, quae illi in dotem offerebat 
amor, / non sine Marté obtinere potui t . . . 
Romanorum Imperator ab Eugenio corona-
tus, / quasi novo vinculo Ecclesiae immuni-
tati obligatus, / Concilii Constantiensis 
author fuit: / Ut, quod ä tribus particulari 
affectu in diversa trahebatur / divinioris 
Imperii fastigium, / bonorum omnium voto, 
sanctiore Caesaris consilio, / communi Pat
rum consensu, Martino V. cederet. / Eodem 
Senatusconsulto Johannes Hus, / decreta 
rogo victima, / flammis traditus. . . 

/. Ferdinánd 

Densa Turcarum nubes in Hungáriám effusa, / 
Formidanda tonitrua & fulmina minabatur, / 
Sed Laureato capiti nec excusserunt vires, 
nec incusserunt metum. / Pervasit tarnen illa 
Austriam, & Viennae incumbens, / Gloriam, 
quam quaerebat, probro terminavit. / Solo 
audito FERDINANDI adventu, / VMen
tions veluti afflatu venu in fugam actam / 
Austriacum coelum serenavit... Advocavit 
Socios JESU ad defensionem fidei, / Qui ex 
sacro IGNATII igne / Vel accenderent 
facem populo, qui sedebat in tenebris; / 
Vel Septentrionale frigus Germanorum 
animis arcerent. . . Cum mortem sibi vici-
nam persentisceret, Principis, Regis, Caesa
ris, ac Majestatis titulos abhorrens / Solo 
jussit FERDINANDI nomine se compel-
lari. . . 

Densa Turcarum nubes in Austriam effusa, / 
Viennae imprimis exitialia minabatur ful
mina, j omnibus circum urbibus forrnidan-
dam tempestatem: / solo audito Ferdinandi 
adventu j violentioris velut afflatu venu in 
fugam acta, f Austriacum coelum serenavit.. . 
Et ne tarn solus aggrederetur opus, / primus 
in Germaniam & Ungariam / auxiliatrices 
Sociorum Jesu copias advocavit... 
Sed cum innubes aliis redderet dies, / ipse 
in umbras mortis incidit: / In quibus Augusti 
splendoris velut oblitus, / nec Caesar amplius, 
nec Rex audire voluit, / solo contentus no
mine Ferdinandi, f quo nempe ä Morte com-
pellatus ad tumulum vocabatur . . . 

33 IMPERIUM / ROMANO-GERMANICUM, / A / CAROLO MAGNO . . . AD AUGUS-
TISSIMUM ET INVICTISSIMUM/ ROM. IMPERATOREM/ LEOPOLDUM/ HUNGÁRIÁÉ 
BOHEMIAEQUE/ REGEM . . . VIENNAE AUSTRIAE,/ In OfficinaTypographica Matthaei 
Cosmerovij . . . M.DC. LVIII. Vö. MAYER, A.: Wiens Buckdruckergeschichte. Wien 1883. 
1384. sz. JÜGEI/T, K-H.: Hungarica—Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena. 
Weimar 1961. 190. sz. - Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek. Berlin 1965. 2. 
kiadás. Da 23. sz. 
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Cüm multa gloriose, hoc eliamprodigiosé prae-
stitit, / Quöd ita vixerit IMPERATOR, f Ut 
credatur sine lethali macula decessisse. 

ita enim vixit Imperator, / ut credatur sine 
lethali macula decessisse. 

Miksa 

Fremebat adhuc Joannes Sigismundus 
Transylvaniae Princeps; / Et cum propriae 
vires non satis obsequerentur furori, / 
Thraciae Lunae cornibus minabatur . . . Uno 
impetu, par decennio causa est decisa, / 
Ejectus maié possessis Hungáriáé praesidijs 
Joannes, / Praesidium unicum ä fuga accepit. 

quia male in Ungaria acquisita, pessimé 
perdidit; / Seipsum perditurus, / nisi post 
amissa tot praesidia j ultimum in fuga 
praesidium invenisset; / Relinquens palmam 
Ungariae, / quam quia sole Maximiliano 
favente admisit, / ad Thracicae Lunae faces 
confugit; 

Rudolf 

In vasta Hungáriáé planitie campum Mar-
tium sortita, / Omnes arbores Lauros <& 
Palmas fecit, / Agriam terruit, Budam con-
cussit, / Albam caesorum sanguine purpura-
vit; / Strigonium extorsit, Jaurinum ad 
deditionem coegit, / Sinanem Bassam saepé 
fudit, saepius confudit, saepé fugavit. / 
Mahometen afflixit, Ibraimum attrivit: 
Valachos & Tartaros ad juramentum fideli-
tatis adduxit: / Botscaium Hungáriáé & 
Austriae praedonem, / Ad pacis petendae 
necessitatem constrinxit. 

Et tarnen Barbarorum terror auditus. / 
Ungariae contra Mahometem saepius vindex, 
/ contra Valachos & Tartaros formidabile 
tonitru, / contra Ibraimum fulmen, / contra 
Botscaium Patriae Pater & Servator. 

/ / . Mátyás 

Hungáriám felici sidere ingressus, / Malig-
num Turcarum astrum sua luce sepelivit. / 
Magnanimitatem CESARIS admiratae / 
Novigradum & Strigonium, / Inclinarunt in 
obsequia turres, / Quae erexerant in odium 
propugnacula. j Budam, Regni Solium, 
strinxit, / Commaromium obsidione Turcica 
liberavit; / Fuso ad Albam Regiam centum 
barbarorum millium exercitu, / Campum 
omnem caesorum cadaveribus implevit; 
/ Muratem & Mehemetem copiarum Duces 
ad Orcum, / Sinanem Bassan / Turpissima 
fuga ad Thraciae Tyrannum transmisit. / 
Ipsum demum Regni caput, Albam Regalem, 
Iniquo possessori ereptam restituit Hun
gáriáé, Hungáriám sibi. 

Expone mysterium, Ungaria! / cujus Solem 
eclypsatura Thracica Luna, / tarn propé 
accesserat: / ut inter tot gloriosa olim Chris-
tianitatis propugnacula, / vix unum tibi cum 
Uyvarino superesset Commaromium. / At 
brevi Sole Matthia sepultum Tyrannidis 
astrum: / quia eo vel gubernante vel reg-
nante, / restitutum Ungariae cum Strigonio 
Novigradum, / redditum cum Vacia Hatva-
num, / recuperatum cum Tata Jaurinum,/ 
recepta Alba Regia, / ejectus ad tenebras 
exteriores cum Murate Méhemet; / turpissimá 
salutem fuga Sinan Bassa / quarere coactus, / 
felicitati Matthiae, & campo cessit & urbibus. 
/ Non negamus Rudolphi temporibus hanc 
gloriam: / Matthiae tarnen virtutibus debetur 
palma. 

II. Ferdinánd 

Ita eo ipso die, quo invisa Friderico Ecclesia 
cantabat: j Reddite, quae sunt Caesaris 
Caesari, & quae sunt DEI DEO: / Bohemia 
Caesari ac DEO est restituta . . . 
Malle se cum Conjuge ac Liberis, solo scipi-
one instructum, / Ire in exilium, ac solo pane 
& aqua vitam trauere,. . . Quam injuriam 
DEO & Ecclesiae per Haereses illatam / 
In sibi subditis Provinces tolerare ... Quae 

Quando eo ipso die, j quo invisa perfidiae 
Veritas cantabat: j Reddite quae sunt Caesa
ris, Caesari, & quae sunt Dei, Deo / Bohemi-
am Mars Caesari, Caesar Deo reddidit,. . . 
Non deseret / paratum, priüs fasces & coro
nas ponere, / pane solo & aqua vitam trauere, / 
cum conjuge ac liberis, scipione pro sceptro 
instructum, / . . . quam ullam Deo Ecclesiae 
que injuriam tolerare ... 
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dilaudavit vei hostis Bethlenius, / Cum Gustavus in tanta sua fortuna, / unam sibi 
diceret; / Extra naturam exeundum esse, formidini Caesaris esse virtuteni, fatetur. / 
ut pugnes cum FERDINANDO, / Qui Bethlemius in tanto rerum successu, / diffi-
plausus & convicia, / Victorias & clades eile ac dubiae aleae plenum opus esse, / 
eodem vultu audiret. / Cujus animum nec pugnare contra Ferdinandum, / quern nec 
adversa deficerent, nec prospera elevarent. / adversa dejicerent, nec prospera extollerent. / 
Quae sola in blandientis fortunae affluxu Murtazano, Barbarorum in Christianos ful-
terruerint Gustavum, / Ut diceret; / Unam mini, / Ferdinandus sanctus est; / Deus cum 
sibi inter amores fortunae terrori esse / FER- Mo est, & cum Mo pugnat. 
DINANDI virtutem: /Quae demüm äTur-
carum. Principe id extorserunt elogium. / 
FERDINANDVS Sanctus est: / DEVS cum 
Mo est, & pro Mo pugnat. 

III. Ferdinánd 

Saeculo suo Regum Salomon . . . Salomone major fuerit sit necesse . . . 

IV. Ferdinánd 

Quo die Rex electus est, matutina Iris appa- . . . ipso electionis die arcum iride erigere 
ru i t ; . . triumphalem: / attraxit mortualem,. . . 

Sta hie, si sine tremore licet, Viatorl / & vel 
Si cor adhuc habes Viator, hoc verbum ad tantos fatorum motus / trepidare disce, / 
eripiet / MORTUUS EST FERDINANDUS ad quos nec ipse sine casu stare potuit / 
AMABILIS. aMablLIs Deo In terrls Caesar. 

Formai hasonlóságaik ellenére a két könyv keletkezési körülményeiben lényeges eltérések 
mutatkoznak, főleg a rendeltetést és a megrendelőt illetően. Ott az udvarral közvetlen kapcsolat
ban álló bécsi egyetem, itt az uralkodóházzal szemben gyakran ellenzéki állásfoglalása magyar 
rendek nézeteit képviselő főúr a megrendelő. Ott a mű célja az élő császár dicsőítése a korábbi 
uralkodók sorának ünneplése révén, itt az ősi magyar dicsőség és nagyság példaként való 
felidézése olyan időben, amikor idegen származású király Ül a trónon. A keletkezési körülmények 
különbözősége természetesen meghatározta az azonos témájú, ugyanarról az uralkodóról szóló 
szövegek koncepcióját, megfogalmazását is. A két könyvben ennek ellenére a szó szerinti 
egyezések és azonos gondolatok átalakított formában való kifejezései, a beépített idézetek 
szeszélyes és szétbogozhatatlan módon keverednek össze. Lényeges, hogy az egyezések éppen 
azonos témáknál, ugyanazon uralkodókról szóló elogiumokban jelentkeznek. Elsősorban arra 
gondolhatnánk, hogy a Mausoleum szerzője felhasználta Avancini korábban megjelent munká
ját. De az egyes elogiumok kompozíciója eltérő, az átvételek kisebb részletekre korlátozódnak. 
Nem lenne indokolt, hogy aki az egészben önálló, az egy idézet alkalmazásában, egy-egy ha
sonlatban idegen mintát kövessen, gyakran szó szerint. Közös forrás feltételezésének ellene 
mond, hogy a tartalom közvetlenül a könyvek keletkezési idejét megelőző korszakig terjed. 
A párhuzamokat legegyszerűben úgy magyarázhatjuk meg, ha a két mű szerzőjének azonos
ságát tételezzük fel. Nádasdy és Avancini szoros kapcsolata, a két mű megjelenésének gyors 
egymásutánja, s végül a szövegegyezések alapján, további adatok felbukkanásáig, Nikolaus 
Avanciniben, „a Ferdinándok udvari költőjében" jelölhetjük meg a Mausoleum latin szöve
gének szerzőjét. Nem lényegtelen az a körülmény sem, hogy a már említett Adam Widl 1676-
ban az elogium műfaj legnagyobbra tartott művelői között Avancinit is megemlíti.34 

34WidI-t idézi SCHEID, N. i. m. 40. — Lásd még: SCHEID, N. P. Nikolaus Avancini S. J., 
ein österreichischer Dichter des 17. Jahrhunderts als Dramatiker. XXII. Jahresbericht des 
öffentlichen Privatgymnasiums an der Stella Matutina zu Feldkirch. Feldkirch 1913. 1 -^-52. 
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A bécsi udvarral szoros kapcsolatban álló ünnepelt jezsuita író számára a neki idegen ma
gyar történelmi anyagot — amennyiben forrásainknak hitelt adhatunk, Lanzmar munkáját 
Jongelinus átdolgozásában — megrendelője, Nádasdy Ferenc országbíró készen szállította. 
Ha elfogadjuk Avancini szerzőségét, akkor a Mausoleumban a szerzőnév elhallgatása is érthető
vé yálik. Az I. Lipótnak szánt és az osztrák uralkodókat aulikus szemszögből dicsőítő könyvé
nek megjelenése után alig hat évvel semmi esetre sem volt ajánlatos ezzel a meglehetősen 
ellentétes irányzatú művével dicsekednie. 

A megírás kezdete.a már említett és Nagyvárad elvesztésére vonatkozó adat segítségével 
1660-ra tehető. Befejezési idejét viszont Nádasdynak a XVII. századi német irodalom ünnepelt 
alakjához, a Nürnbergben működött Sigmund von Birkenhez (1626—1681) intézett és a Mau
soleum fordítására vonatkozó levelei alapján 1662-ben tudjuk meghatározni.35 Nádasdy koráb
bi kapcsolatukra hivatkozva felkéri a fordításra, majd örömét fejezi ki afelett, hogy Birken 
a fordítás munkájában előrehaladt és nemsokára az egész kéziratot nyomdába adja. Egyéb
ként a fordítás stílusával elégedett, fontos, hogy a fordító a történeti részleteket korlátozza és 
a latin szöveget a korszerű, modern német költői stílushoz alkalmazza.36 

Nádasdy levele nemcsak mint a Mausoleum keletkezéstörténetére vonatkozó forrás értékes 
számunkra. Megtudjuk belőle azt is, hogy írója otthonos volt kora irodalmi életében, de azt 
is elárulja, hogy Birken, a csehországi Wildensteinből származó evangélikus lelkészfiú, akinek 
a westfáliai béke alkalmából írott művéért III. Ferdinánd nemességet adományozott, a kato
lizált Nádasdy révén került kapcsolatba Magyarországggal. Igaz ugyan, hogy egy udvari meg
rendelésre készülő könyvének előmunkálatai során már 1660 óta foglalkozott a magyar tör
ténelemmel,37 de az semmiesetre sem lehet véletlen, hogy éppen 1664-ben jelent meg Jakob 
Sandrart rézkarcaival illusztrált, zsebben hordozható ügyes dunai „útikalauza". Ennek fő 
részében Magyarország földrajzának és történetének ismertetésére vállalkozott, igaz ugyan, 
hogy nem saját kutatásai, hanem nyomtatott források, főleg Martin Zeiller munkája alapján. 
Amint számtalan újabb kiadása és fordítása bizonyítja, a könyv kielégítette a külföldi olvasók 
igényeit és alkalmas volt a Magyarország iránti érdeklődés felkeltésére.38 Birken számára Nádas
dynak a Mausoleum fordítására vonatkozó megbízatása további ösztönzést adott a magyar 
témákkal való foglalkozásra, s ezzel hozzájárult írói hírnevének még szélesebb körben való 
elterjesztéséhez. 

Az 1664-i nürnbergi kiadás 59 rézmetszete, valamint az azokhoz utólag készült, de ebben a 
formában mégis egyenrangú latin és német szöveg pontosan azt nyújtotta, amit a korabeli 
magyar nemesi közönség igényelt. Nádasdy a kiadással kettős célt valósított meg. A feltevéseink 

35 Nádasdynak két Birkenhez írott levele maradt fenn a nürnbergi Germanisches National
museum levéltárában: Peg. Bl. O. Sig. 3/2. Az első 1662. január 14-én, a második ugyanezen év 
július 15-én kelt. Vö. SPAHR, B. L.: The Archives of the Pegnesischer Blumenorden. University 
of California. Publications in Modern Philology. Vol. LVII. Berkeley and Los Angeles, 1960. 
100. TROSTLER J. — Amaranthes nyomán — csak a másodikat közölte, i. m. 24. — Birkenre 
nézve lásd: JÖCHER, C. G. i. m. I. köt. 1102. h. — BISCHOFF, TH. — SCHMIDT, A. i. h. — Mittei
lungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. Heft 18. 1908. 

36 A német fordítással kapcsolatban nem érthetünk teljesen egyet Nádasdyval. A német 
szöveg meglehetős szolgai módon ülteti át előzményét. így például az Örs vezér nevével való 
szójáték (Eurs-ursus) a németben teljesen értelmét veszti. Máshol a fordító saját vallását 
nevezi eretnekségnek — igaz, hogy a latin szöveg katolikus felfogását kellett pontosan vissza
adnia (I. István, I. Ferdinánd). — Egyébként jellemző Johann Ristnek a fordításról 1666-ban 
leírt véleménye: „Das Hungarische Mausoleum betreffend, so mus Ich bekennen, wen mein 
liebwertester Herr Gesellschafter sonst nichts nützliches oder lobenswürdiges der Welt hette 
nachgelassen, dise einzige, herliche Arbeit genug were, den Edlen Herren von Birken unster
blich zu machen." SPAHR i. m. 21. 

37 Spiegel der Ehren des Erzhauses Österreich . . . Nürnberg, Endter 1668. 
38 A Donau-Strand kiadásaira és fordításaira vonatkozólag lásd: RÓZSA GY.: Budapest régi 

látképei. Bp. 1963. 43/b-f, 19, 43/h számokat. Az első kiadás címlapjának reprodukciója: 
Szu R.: Várpalota látképei. Bp. 1963. 27. 
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szerint eredetileg tudományos illusztrációkul szánt királyképek elterjesztésével jelentősen 
befolyásolta a magyar uralkodók ikonográfiájának alakulását. Hatásuk olyan széles körű és 
tartós volt, hogy külön részletes vizsgálatot igényel. A szöveg a magyar középkorra vonatkozó 
és nehezen hozzáférhető történeti munkák tartalmát olvasmányosabb formában, a legszéle
sebb körök közkincsévé tette. Népszerűségét több kiadása és fordítása bizonyítja.39 A vállal
kozás sikerének legékesenszólóbb bizonyítéka, hogy a felvilágosodás sem tudta elavulttá tenni. 
Batsányi János A' magyaroknak vitézsége című fiatalkori összeállításában — többek között — 
a Mausoleum szövegének felhasználását is sikerült kimutatni.40 A királyképek másolataival 
pedig még századunkban is találkozunk.41 

I 

György Rózsa 

LE MAUSOLEUM DE NÁDASDY ET NIKOLAUS AVANCINI 

En 1664, ä Nuremberg fut publié le volume intitule «Mausoleum Potentissimorum ac 
Gloriosissimorum Regni Apostoliéi regum et primorum militantis Ungariae ducum . . . » aux 
frais du comte Ferenc Nádasdy. Le livre contient les images des chefs nuns et hongrois gravées 
sur cuivre de mérne que celles des rois hongrois suivies des éloges se rapportant aux personnages 
représentés, en langue latiné et allemande. Les images ont été gravées entre 1619 et 1632, 
Nádasdy ne les a utilisées que ultérieurement dans son livre, mais les textes doivent leur publi
cation directement á lui. D'aprés le témoignage des lettres subsistantes de Nádasdy la traduc
tion allemande était l'oeuvre de Sigismund von Birken. Maintenant, nous avons réussi ä 
trouver l'auteur du texte original latin dans la personne du jésuite Nikolaus Avancini qui 
avait dédié á Nádasdy le premier volume de ses drames recueillis en 1655 et qui avait fait 
paraítre en 1658 ä Vienne un volume d'éloge illustre, pareil au Mausoleum de Nádasdy, sous 
le titre de »Imperium Romano-Germanicum . . . » en l'honneur de Leopold I. La comparaison 
des deux ouvrages dönt les textes parlent des mémes souverains prouvent l'identité de l'auteur 

39 Kiadások: Pottendorf, 1667, Verdussen: RMK III. 2297. 1752-ben Budán Landerer Lipót 
Ferenc, 1758-ban Egerben Royer Ferenc Antal jelentették meg, mindkét kiadás liber graduá-
lisként is megjelent; Vö. Országos Széchényi Könyvtár katalógusának Mausoleum és Nádasdy 
Ferenc címszavait. Fordítások: OSzK Kézirattár, Fol. Hung. 1074. Felvinczy Györgytől 
1697 körül. Vö. STOLL B.: Felvinczy György versei. ItK 1954. 224-227. - Egy állítólag 1661-
ből származó, a vezérek életrajzára terjedő fordításával Vargha Imre foglalkozik. — MAGYAR 
ORSZÁGNAK - . - / HATALMAS ÉS DITSÖSÉGES / KIRÁLYAINAK / ÉS ELSŐ VITÉZ
KEDŐ / KAPITÁNYAINAK / EMLÉKEZTETŐ KOPORSÓ ÉPÜLETE, / . . . Deákból 
Magyarra fordíttatott, / HORÁNYI ELEK ÁLTAL / BUDÁN, Nyomtatott Landerer Mara-
déki Betűivel. Címképe az eredeti 1664-es kiadás címképe nyomán Binder János Fülöp réz
metszete. Vö. PATAKY D.: A magyar rézmetszés története. Bp. 1951. 85. — Megjelenési éve 
helyesen 1773, amin ezt HORÁNYI, A.: Scriptores Piarum Scolarum, Budae, 1808—9. Schedius 
Lajostól származó bevezetéséből kiviláglik. 

40 Batsányi János összes művei. II. Prózai munkák. I. köt. Sajtó alá rendezte KBRBSZ-
TUEY D. és TARNAi A. Bp. 1960. 426. 

41 Többek között Dolinay Gyula Történelmi arcképcsarnok című népszerű kötetének külön
böző kiadásaiban. 
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