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ÁCS PÁL
A SZENT MAKKABEUSOK NEVEI
(Pseudo-Josephus mint Sztárai Mihály, Bornemisza Miklós és Zombori Antal
forrása)

A bibliai históriákat nem szokás a régi magyar epika remekei közé sorolni.
A szerény igényű kidolgozás mellett a művészi invenció teljes hiánya s a nem is
rejtett propagandisztikus szándék az, ami távol tartja tőlük a mai olvasókat.1 Kár
pótolhat azonban bennünket a versek történeti jelentésrétegeinek gazdagsága. Fo
kozatosan nyílnak ki előttünk e primitívnek ható szövegek, ahogy keressük a
közösség életében betöltött eredeti funkciójukat, követjük e szerep változásait,
megértjük szimbolikájukat és megismerkedünk a mögöttük rejlő asszociációs bá
zissal.
A 16. században három magyar bibliai história is feldolgozta ugyanazt a törté
netet: Eleázár zsidó papnak és hét ifjú hitvallónak anyjukkal együtt elszenvedett
mártírhalálát IV. Antiokhosz Szeleukida uralkodó zsidóüldözésének idején.2
IV Antiokhosz, akit Epiphanésznek, 'testet öltött istennek' is neveztek, második
egyiptomi hadjárata után (i. e. 168 nyarán) - immár másodízben - a zsidókra
támadt, azt követően, hogy a rómaiak megalázó körülmények közt végleg kipa
rancsolták őt Egyiptomból. A tulajdonképpeni zsidóüldözések (héber nevezettel
gezérot) a következő év végén kezdődtek el, amikor Antiokhosz rendeletben til
totta meg a zsidók vallásgyakorlását. 3
Sztárai rövidebben, Bornemisza Miklós részletesebben, Zombori Antal pedig
már kétezernél is több verssorban beszéli el a kilenc vértanú szenvedéseit: hogyan
1

A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964, 352-353.
SZTÁRAI Mihály, Régen ó törvényben vala Jeruzsálemben, 1546, kiad. RMKT XVI/2, 317 (Repertoire de
la poésie hongroise ancienne..., publ. par Iván HORVÁTH, Paris, 1992 [a továbbiakban: Repertoire], No.
1194); BORNEMISZA Miklós, Majdan nektek mondok jeles nagy csudát, 1568, kiad. RMKT XVI/8, 22-36
(Repertoire, No. 852); ZOMBORI Antal, Sok históriát tudom, hallottatok már sokszor, 1582, RMNy I, 526
(Repertoire, No. 1255). Ez utóbbi vers az RMKT XVI. századi sorozatának készülő 11. kötetében jelenik
meg. - A három szerző háromféle protestáns felekezethez tartozott. Sztárai evangélikus volt, Zombori
Antal paksi református pap (FÖLDVÁRY László, Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez,
I, Bp., 1898, 64), Bornemisza Miklós pedig az unitarizmussal rokonszenvezett; az itt tárgyalt verset az
ungvári vár tiszttartójaként, a várban fogva tartott Egri Lukács támogatására írta (BOTTÁ István,
Bornemisza Miklós, Lelkipásztor, 1988, 527-537).
3
1 . e. 169 őszén Antiokhosz győztes hadjáratot vezetett Egyiptom ellen, s hazatérőben kifosztotta
a jeruzsálemi templomot (IMak 1,21-25). I. e. 168 nyarán, sikertelen második egyiptomi hadjárata után
Júdeát dúlta föl. Jeruzsálemben ekkoriban pártharcok dúltak a hellenizálás igenlői és ellenzői között,
Szíria Szeleukida királya voltaképp ezekbe avatkozott be 168-ban (IMak 1,29-^0; 2Mak 5,11-21;
Josephus Flavius, A zsidók története, XII, 5, 2-4). A zsidóellenes dekrétum kihirdetésére és a templom
megszentségtelenítésére i. e. 167 végén került sor. Ekkor, Kiszlév hó (kb. nov.-dec.) 15-én a király nagy
pusztítást tétetett az égőáldozati oltárnál, s tíz nappal később, Kiszlév 25-én, saját születésnapján (2Mak
6,7) sertésáldozatot mutattatott be a zsidó oltár mellett emelt pogány oltáron (Josephus, i. m., XU, 5,
4). Ez az aktus az Olümpiai Zeusszal azonosított szíriai Baál-Samin kultuszának hivatalos bevezetése
volt Jeruzsálemben. Maga Antiokhosz ebben aligha látott vallásgyalázást, hiszen felfogása szerint
Zeusz azonosítható volt a helyi istenséggel, Jahvéval (IMak 1,41-54; vö. Victor TCHERIKOVER, Hellenistic
Civilization and the Jews, Philadelphia-Jerusalem, 1959,175-203). Három évvel később Júdás Makkabeus jelképesen ugyanezen a napon tisztította meg az oltárt: ennek emléke a zsidó hanukka ünnepe (2Mak
10,5).
2
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próbálja őket a zsarnok eltéríteni Mózes törvényétől, miként igyekszik szép szó
val, majd fenyegetésekkel rábírni őket arra, hogy disznóhúst egyenek, s amikor
ők ezt egyenként megtagadják, milyen válogatott kínzásoknak veti alá őket, míg
mindnyájan meg nem halnak. Utolsóként a zsidó ifjak anyját vezetik a király elé,
lehetőséget adva neki, hogy legkisebb fiát megmentse a kinhaláltól, s rávegye a
gyermeket a hit megtagadására. Ám az asszony inkább bátyjai példájának köve
tésére buzdítja a fiút - s ezután mindkettőjüket kivégzik.
Forrásként mindhárom szerző a Makkabeusok második könyvének 6-7. fejeze
tét jelöli meg, ahol a mártírtörténet valóban meg is található. E bibliai könyv még
sem lehetett a históriák kizárólagos forrása, mivel a három versben elbeszélt tör
ténet számos lényeges ponton eltér a Biblia szövegétől.
Zombori például ismerni véli a kivégzések helyszínét, ezekre szerinte Antiokhosz Epiphanész „tartomaniaban", „Susandron neuü varos"-ban került sor,
vagyis Szíriában.4
Eleázár papot mindhárom vers az ifjak édesapjaként ismeri.5 így említi őt
egyébként Dézsi András is a Makkabeus-lázadásról szóló énekében/ de ugyanezt
a hagyományt követi a 17. században Kecskeméti Alexis János is.7
Bornemisza Miklós8 és Zombori úgy tudják, hogy az anyát a következőképpen
gyilkolták meg:
„Ezec vtan mingiarast az kiralnac hoheri,
Solomona asszonnac ruhaiat le szagatac,
Ket kezeit nekie erössen meg kötözec
es igen meg czufolac,
Kegietlenül meg veruen ket emleiet ki meczek,
serpeniöben meg fözec."9
(Zombori Antal)
Zombori „Machabeusok" nemzetségéből valónak nevezi az ifjakat, anyjukat
pedig „Machabeának".1"
Mindhárom magyar énekszerző ismerni véli a vértanúk anyjának és maguknak
a mártír ifjaknak a neveit. Sztárai írja:
„Salűmana neve az gyermekek anyjának,
Makabeus neve vala az első fiának,
Aber, Makir, Akaz, Aret, ludas, Iakob nevek hét fiainak."11

4

1081. sor.
Sztárai énekének 45. versszakában, Bornemisza Miklós énekének címében, Zombori Antal
versének 1300. sorában: „Az Eleazar papnac, mi ven édes attianknac".
6
Repertoire, No. 539; kiad. RMKT XVT/5, 31, 72. sor.
7
KECSKEMÉTI ALEXIS János, Dániel próféta könyvének magyarázata, kiad. SZUROMI Lajos, előszó
GOMBÁNÉ LÁBOS Olga, Bp., 1974 (RMPE, 3), 791. - Szuromi Lajos ezt a helyet egy meg nem nevezett
„régi egyházi hagyomány"-ra hivatkozva magyarázza.
* 413-420. sor.
9
1939-1944. sor.
111
A vers rímében és akrosztichonjában.
11
Sztárai énekének 46. versszaka. Bornemisza és Zombori jelenetről jelenetre haladva egyenként
közli a neveket.
5
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Mindezen neveknek, a helyszín megjelölésének, Eleázár és az ifjak rokonságá
nak és a történet számos más fontos részletének nyoma sincsen a Makkabeusok
második könyvében. A magyar versekben a kínzások és a kivégzések módozatai
is különböznek a Bibliában leírtaktól.
Ezek a különös szövegeltérések Horváth János és Dézsi Lajos figyelmét is fel
keltették, mindketten felismerték, hogy az énekszerzők „a bibliai szövegen kívül
más forrást is" használtak, melyben benne voltak a fiúk nevei.12 A két irodalom
tudós megfigyelései Katona Lajos 1909-10-es egyetemi előadásainak anyagára
támaszkodnak. 13 Az előadások jegyzeteiből kiviláglik, hogy Katona Lajost erősen
foglalkoztatta a Makkabeusoknak nevezett zsidó mártírokról szóló magyar elbe
szélések eredete, kereste is a forrásokat, de nem találta.
Tökéletesen tisztában volt a téma hagiográfiai fontosságával. Tudta, hogy nem
akármilyen mártírtörténetről van itt szó, hanem minden vértanúság mintaképéről, a
kínzások elszenvedésének, a mártírheroizmusnak az irodalmi sablonjáról.14 Erre
„szabattatnak az irodalmi termékek ezrei, sőt százezrei", ez a mese a „martyr-aktáknak az őse, irodalomtörténeti értelemben vett típusa".15
Katona Lajos tehát a bibliai históriák kapcsán felvetődő filológiai kérdést a
vallástörténet, a hagiográfia és az ikonográfia módszereivel kívánta megoldani,
egyúttal rávilágított arra a furcsaságra, hogy a magyar reformáció epikus költé
szetének e karakterisztikus darabjai - tematikájuk révén - a keresztény szentkul
tusz eredetproblémáihoz kapcsolódnak. Dolgozatunkban ezt az irányt követjük,
abban a reményben, hogy rátalálunk a versek forrására, egyszersmind értelmez
zük a „Makkabeus" mártírok történetének az egyetemes keresztény hagyomány
ban betöltött kiemelkedő szerepét.
A Makkabeus-történet magyar hagyományozódását Katona Lajos hasonlónak
vélte a Jefta históriájához. (Tudjuk, hogy Balassi16 és Illyefalvi17 nem a Bibliából,
hanem George Buchanan parafrázisából dolgoztak.) Katona a Makkabeus vér
tanúk története mögött is egy hasonló „közbenső szerkezetet" vélt felfedezni:
„Hogy melyik lehetett ez a közbenső szerkezet, azt nem állapíthatom meg hatá
rozottan, de annyi bizonyos, hogy olyan középkori hagiographikus latin előadás,
amely a bibliai szövegből csak kiindult, és azt keresztény martyrologiumoknak
stílusában dolgozta fel. Az eltérés leginkább abban nyilvánul meg, hogy a Mak
kabeusoknak nevezett vértanúk meg is vannak egyenkint nevezve."18

12
HORVÁTH János, A reformáció jegyében, Bp., 19572, 446; DÉZSI Lajos Bornemisza Miklós énekéhez
írott jegyzetei közt: RMKT XVI/8, 450.
13
KATONA Lajos, A magyar elbeszélő költészet a XVI. században, jegyezte ifj. Kiss Gyula, Bp., 1909-1910,
II, 10-46. (A kőnyomatos jegyzetnek csak az egyik kötetét találtam meg az OSZK-ban. Megvan viszont
az eredeti kézirat: OSZK, Quart. Hung. 3180.)
14
Hippolyte DELEHAYE, Les legendes hagiographiques, Bruxelles, 19554.
15
KATONA rámutat arra, hogy az ótestamentumi szentéletű férfiak (Tóbiás, Jób, Dávid is) csak
annyiban lehettek keresztény kultusz tárgyai, amennyiben Krisztus a lymbusba való alászállásakor
kegyelemben részesítette őket. Kivételt azok képeztek, akik elsősorban vértanúk voltak, vagyis a Szent
Makkabeusok, az Aprószentek és Keresztelő Szent János. Ez utóbbiak is ószövetségi alakok, hiszen az
Újszövetség nem az incarnatióval, hanem a megváltással kezdődik: i. m., II, 36-37.
16
BALASSI Bálint Összes művei, I, kiad. ECKHARDT Sándor, Bp., 1951, 267 (Repertoire, No. 3209).
17
ILLYEFALVI István, Jephta tragoediája, kiad. VARJAS Béla = Balassi Bálint és a 16. század költői, II, Bp.,
1979, 775-837 {Repertoire, No. 189).
18
KATONA, i. h. A történet 17. századi unitárius versfeldolgozása nem tartalmaz neveket (A hét ifjak
históriája, 1618 = RMKT XVII/4, 54. sz.).
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Ezt a mártírneveket is tartalmazó „közbenső" hagyományt keressük tehát - előbb
a vértanúk és ereklyéik kultuszának történetében, majd a kultuszhoz kapcsolódó
irodalmi emlékek között - abban a reményben, hogy a nevek elvezetnek a bibliai
históriák forrásához.
Kiindulópontként a bibliai elbeszélés helyszínét kellene meghatározni. A Makkabeusok II. könyve erről hallgat, a magyar históriák viszont Szíria felé mutatnak.
Némely teológus ma is vitatkozik azon, vajon a kivégzések Jeruzsálemben19 vagy
Antiochiában történtek-e. Ám ezt a kérdést helyesebb úgy feltenni, hogy hol és
miért alakult ki a Makkabeusnak nevezett mártírok kultusza. Jeruzsálemben ilyes
miről nem tudunk, annál inkább Antiochiában, a hellenisztikus világ egyik fővá
rosában.21 Emellett az elképzelhető helyszín mellett szól az is, hogy a zsidóellenes
dekrétum publikálását követően Antiokhosz már nem ment többé Jeruzsálembe,
sőt rövid időn belül Szíriából is távozott. A kivégzéseknél való személyes jelenléte
nem több, mint mese. Az egész mártírtörténet igazából az üldözések idején vagy
nem sokkal később keletkezett zsidó nemzeti-vallásos propagandamű. 22
A zsidók az üldözéseket apokalipszisként élték meg. Az üldözők - Antiokhosztól Hadrianusig - a „végső ellenség"-et formázták, a lázadók pedig - Júdás Makkabeustól Bar Koszibáig - a Messiás király harcosaiként léptek fel. Ebben a drámá
ban sajátos szerep jutott a hit szent mártírjainak. A vértanúk tisztelete a legszoro
sabban összefügg a messiási kor közeli eljövetelével kapcsolatos várakozással. A
zsidók általában nem hittek a halhatatlanságban, ám a vértanúk lelkének mégis
öröklétet tulajdonítottak. Az ő haláluk nem végleges, azért pusztulnak el, hogy
„megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig".23 A zsidó irodalomban ez
a felfogás Antiokhosz üldözöttéivel kapcsolatban jelentkezik a legkorábban. Renan
klasszikus megfogalmazásában: „a hét ifjú vértanú és anyjuk erőt lelnek a gondo
latban, hogy ők fel fognak támadni, míg Antiochus nem támad fel".24 Róluk mondja
a Bölcsesség könyve, hogy „ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük
tele volt halhatatlansággal. [...] Nemzetek fölött ítélkeznek majd és népeken ural
kodnak; s az Úr lesz a királyuk mindörökké".25 A mártírok jutalma tehát a feltáma
dás és megdicsőülés, ezer évig tartó országlás a Messiás királyságában.
A késő antik korban Antiochiában egyfajta zsidó szentkultusz alakult ki a Makkabeus mártírok körül, mely ebben a halhatatlanság-hitben gyökerezett. Tény,
hogy a tetemeket ismeretlen helyről a város Kerataion nevű zsidónegyedébe, a
zsinagógába szállították. A sírok a zsidó tisztasági törvények értelmében érinthe
tetlenek voltak, mégis egy válaszfal vagy egy üres helyiség közbeiktatásával a szent
halottakat megközelíthetővé tették a hívek számára, akik éppúgy könyörögtek
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Max MAAS, Die Maccabäer als christliche Heilige, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft
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hozzájuk és esedeztek közbenjárásukért, mint a keresztények.26 A posztbiblikus
héber források ismerni vélik a vértanúk anyjának nevét: pl. a Josephust parafrazeáló Joszippon „Hannah"-ként / a rabbinikus iratok pedig „Tanchum lánya Miriam"-ként emlegetik.27
A 4. században a zsinagógát a keresztények elfoglalták,28 a hely fölé keresztény
templomot emeltek, s a szentek sírjainak közös martüriont alakítottak ki.29 Kérdés,
hogy milyen ábrázolások díszítették azt. Egy korai Makkabeus-ciklus létezésére
abból a mártírjelenetet ábrázoló 5-6. századi freskótöredékből következtethetünk,
amelyet 1938-ban tártak fel Antiochia közelében.3" Az antiochiai templomot Szent
Salamonáról31 (Asmunit) nevezték el, s kriptájában láthatók voltak Eleázár (Ezra),
Asmunit és a hét fiú sírjai.32 Szent Salamona nevét egyébként a Ménologion néven
ismert görög legendárium is tartalmazza.33 Név szerint megemlékeznek róla a
szláv, az arab, a szír, a kopt stb. egyházak naptárai.34
A 6. századi szörnyű antiochiai földrengések után az ereklyéket Konstantinápolyba vitték át, ahol a mai Galata kerületben, a Szent Makkabeusok templomá
ban helyezték el.35 Nem sokkal később Justinianus császár a relikviák egy részét
(a hét ifjú csontjait és hamvait) I. Pelagius pápa idején Rómának ajándékozta,
Eleázár és Salamona csontjai viszont Konstantinápolyban maradtak. A mártírokat
tehát mindhárom nagyvárosban egyidejűleg tisztelték. A hét ifjú a San Pietro in
Vincoliba került; sírjukat 1875-ben tárták fel a templom kriptájában, az oltár alatt,
egy frígiai márványtáblákkal hét részre osztott ókeresztény szarkofágban.3* Bilincses (Vasas) Szent Péter ünnepének és a Makkabeusok emléknapjának egybeesése
(augusztus 1.) nyilvánvalóan összefügg ezzel a ténnyel.37 A Rómában élő görög
szerzetesek által használt Santa Maria Antiquában ma is látható a Szent Salamonát

26
JEREMIÁS, i. m., 127-137; Theodor KLAUSER, Christlicher Märtyrerkuli, heidnischer Heroenkult und
jüdische Heiligenverehrung, Köln und Opladen, 1960,34. - Vö. pl. Tóbiás könyvével: „Tedd a kenyeredet
és öntsd a borodat az igazak sírjára és ne add a bűnösöknek" (4,17).
27
A zsidó vértanúk krisztianizálásának történetéről és a Szent Makkabeusok emléknapjának
(augusztus 1.) a zsidó gyásznappal (áb hó 9.) való kapcsolatáról lásd BACHER Vilmos kitűnő, ám a
nemzetközi szakirodalomban ismeretlen tanulmányát, amely sajnos csak dolgozatom nyomdába
adásakor került a kezembe: Zsidó vértanúk a keresztény naptárban, IMIT Évkönyv, 1901, 18-35; ua. BACHER Vilmos, Szentírás és zsidó tudomány, szerk. KŐBÁNYAI János, Bp., 1998, 51-62; illetve az
Encyclopaedia Judaica (CD-ROM Edition, Jerusalem, 1997) Antioch, Maccabees, Hannah and her seven sons,
ill. Josippon címszavait. - Téved tehát BOTTÁ István, amikor úgy véli, hogy Bornemisza Miklós
„posztbiblikus héber irodalmi hagyomány alapján" iktatja be versébe a mártírok neveit (í. m., 529).
28
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hivatkozva idézik Szent Ágoston és Aranyszájú Szent János nyilatkozatait az antiochiai zsidók és
keresztények küzdelmeiről és a zsinagóga elfoglalásáról.
29
Mindezt az antiochiai görög történetíró, Malalasz krónikája beszéli el. Vö. KLAUSER, Í. m., 34, 26. j .
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119 skk.
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és fiait ábrázoló 7. századi, görög feliratos freskó „Salomone" és „Eleazar" nevei
vel - a fiúk nevei nincsenek ott.
A régi görög naptárakban viszont mind a hét vértanú nevét feljegyezték. Nicolaus Nilles Kalendárium Manualéjában olvassuk, hogy „in Menaeis [vagyis a kalen
dáriumokban] graecis memorantur ss. Machabei sub nominibus propriis: Abeim,
Antóniu, Guria, Eleazaru, Euszebóna, Akheim, Markellu."39 Apróbb eltéréssel ugyan
ezen neveket találta Augustin Calmet 17. századi bencés bibliamagyarázó egy
spanyolországi kódexben,40 s pontosan ezek a nevek állanak egy mártírjeleneteket
ábrázoló 9. századi párizsi kódexben, mely Nazianzoszi Szent Gergely Makkabeusokról szóló homiliáit illusztrálja.41
A zsidó mártírok tehát keresztény vértanúkká váltak.42 Nazianzoszi Szent Ger
gely Szent István protomártírral, az első keresztény vértanúval állítja egy sorba a
Szent Makkabeusokat. 43 Hogyan volt lehetséges ez? Úgy, hogy a korai keresz
ténység lényegében változtatás nélkül átvette a zsidó apokaliptikát. Krisztus má
sodik eljövetele és a millennium adott célt és értelmet a szenvedéseknek.44 Érdekes
módon, ahogy „Isten országa" egyre inkább késlekedett, s ahogy a Róma ellen
acsargó apokalipszisek időszerűtlenné váltak, a velük szorosan összefüggő már
tírkultusz megerősödött. Mint részben az egész, ebben élt tovább a keresztény
apokaliptika kezdeti lendülete.
*
Ennyit sikerült megtudni a mártírneveket is tartalmazó keleti keresztény
hagyományról. Láthattuk, hogy ez a tradíció nyugaton sem volt ismeretlen. Ezek
a nevek azonban nem egyeznek a magyar bibliai históriák szereplőinek neveivel.
A vértanúereklyék transla hónak nevezett folyamatos feldarabolása, szétosztása,
utaztatása, elajándékozása révén a híres keleti szentek ereklyéi Európa távolabbi
vidékeire is eljutottak.
A Szent Makkabeusok azonban másképp kerültek el keletről nyugatra. Legko
rábban a Rhone völgyében alakult ki tiszteletük, Lyonban és Vienne-ben. Galliá
nak ezekben a kisázsiai, görög alapítású keresztény kolóniáiban45 a Makkabeusok
kultusza összekapcsolódott a 177-ben Lyonban kivégzett 48 mártír46 tiszteletével.
Az augusztus l-jén, a Makkabeusok emléknapján meggyilkolt helyi vértanúkat
„a nép a Makkabeusok nevével ruházta fel",47 s Lyon és Vienne régi templomait
a Szent Makkabeusoknak szentelték. A „valódi" Makkabeus mártírokat sohasem
38
Richard KRAUTHEIMER, Roma: Profilo di una cittä, 312-1308, Roma, 1981, 130; Hans BELTING, Bild
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vitték át Dél-Franciaországba. Ez esetben tehát nem ereklye-, hanem névátvitel
történt, s könnyen lehet, hogy Vienne Makkabeus-katedrálisában nem az Antiochiában kivégzett testvérek, hanem a Makkabeusoknak nevezett lyoni vértanúk
hamvait őrizték. Ezeken a dél-franciaországi helyeken azonban mára már a Makkabeusok emlékezete is régen elenyészett.
Fennmaradt viszont Kölnben. A 10. századi kölni Gero-kódex szerint a Makkabeusok emlékünnepét már ekkor megülték a városban, 1150-ből pedig feljegyzések
tanúskodnak egy helybeli „Makkabeus utcá"-ról (piatea Machabeorum). A kölni
történeti hagyomány mindenesetre úgy tudja, hogy a Makkabeusokat a Három
királyok csontjaival együtt Reinald von Dassel érsek hozta a városba 1164-ben
Milánóból, Barbarossa Frigyes császár ajándékaként. Ám semmi nyoma a Makkabeus-ereklyék Milánóba való átvitelének.49 Valószínű tehát, hogy a Háromkirá
lyok relikviáinak átvitele a Rhone mentén történt, s voltaképpen a „Makkabeu
soknak" is nevezett lyoni vértanúk kerültek Vienne-ből Kölnbe, ahol idővel a
Szent Makkabeusokról elnevezett bencés apácakolostor templomának birtokába
jutottak.50
Kora újkori hírük-nevük ebből a kolostorból terjedt szét, s jutott el érdekes
kacskaringókon át Magyarországra is.
A benedekrendi kongregációk a 15-16. század fordulóján Európa-szerte a meg
újulás, a reform korszakát élték. Nálunk Tolnai Máté,51 Németországban Johannes
Trithemius állt az átalakulás élén. A német humanisták összehangolt rendtörté
neti kutatásokat folytattak azzal a céllal, hogy megismerjék és újrateremtsék a
rend védőszentjeit övező kegyes hagyományokat. A Makkabeusok tiszteletének
16. század eleji fellángolása egy lelkes kölni szervezőegyéniség, Helias Mertz ne
véhez fűződik.52
A kolostor 1462-ben csaknem egészen leégett, de a Makkabeus-templom épen
maradt. 1491-ben Helias Mertz lett az apácakolostor érseki megbízottja. 1504-ben
- sok évszázados forgatókönyv szerint - sort kerített az ereklyék „feltalálására",
melyek a főoltár megbontásakor nyolc vászonzsákban kerültek elő. Mertz ekkor
alapítványt hozott létre a mártírok ereklyetartójának megalkotására. A késő góti
kus műremek hosszú éveken át készült, de 1527-ben, Mertz halálakor már bizo
nyosan készen állt.53
Az ereklyetartó a közösségnek szánt kegyes gesztus volt, mely védelmet, a
szentek pártfogását ígérte.54 Elkészítése átfogó historiográfiai, ikonográfiái és iro
dalmi program keretei közt zajlott, ezt a programot teljes egészében Mertz szer
vezte. Sokkal inkább volt ez hagyományteremtés, mint a hagyomány felelevení
tése. A templom régi freskóin ekkor még látható mártírjeleneteket faliszőnyege48
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ken és hímzett függönyökön is újraalkották. 1507-ben Mertz kinyomtatott egy
hosszú, alnémet nyelven írt költeményt a mártírok szenvedéseiről. 55 1517-ben je
lent meg - Cervicornus kiadványaként - reprezentatív latin antológiája, mely a
vértanúk életére vonatkozó irodalmi alkotásokat gyűjtötte egybe szinte a teljesség
igényével.56 Mindkét kötetet fametszetek díszítik, melyek összhangban állnak az
ereklyetartó reliefjeivel. A könyv voltaképpen az ereklyetartó teológiai program
ját tartalmazta. 1525-ben pedig már elkészült az a nagy értékű, miniált pergamen
kézirat, melyet búcsúkor az ereklyetartó fölé helyeztek - ma a kölni dóm kincstára
őrzi.57 Mind a latin nyomtatvány, mind a pergamenkézirat tartalmazza a szentek
ünnepi felolvasásra szánt passióját.
Ez a passió - a Szent Makkabeusok személyéhez illendően - egy hellenisztikus
zsidó irodalmi alkotás az i. sz. 1. századból: a Makkabeusok apokrif IV. könyve.58
Ez a mű a magyar bibliai históriák forrása. De nem abban a formájában, ahogyan
egykori alkotója megírta, hanem abban, amelyet Helias Mertz gondoskodása foly
tán magára öltött.
A Septuaginta részét képező, görög nyelven írt könyv retorikailag gondosan
kimunkált szépirodalmi mű. „A szerző büszkeséggel és hittel telt zsidó volt, ám
egyúttal görög is, már ami szépérzékét és formaalkotó tehetségét illeti. Hűséges
híve a zsidó vallásnak, egyszersmind érzékeny a görög filozófia és a görög reto
rika iránt" - írja a könyv monográfusa.59 Ma ezt kissé tárgyszerűbben úgy mon
danánk, hogy a m ű a sztoicizmus és a judaizmus keveréke: igazi hellenisztikus
alkotás. Ez az apokrif irat a Makkabeusok II. könyvéből jól ismert tárgyat, a Makkabeus-fivérek és szüleik vértanútörténetét egyetlen sztoikus filozófiai téma köré
csoportosítja: a hitvallók tettei azt bizonyítják, hogy a szilárd meggyőződés és az
értelem uralkodni tud az érzelmek felett. Az ismétlődő, visszataszítóan véres je
leneteket lelkesült beszédek, ellenbeszédek és kitérők kísérik, a zsarnok és áldo
zatai egymástól homlokegyenest különböző költői nyelven szólnak: mindez reto
rikai eszközökkel teszi hihetővé a hihetetlent, vagyis hogy a vértanúk legyőzték
a halált: „Akik Istenért halnak, azok Istenben élnek".60 Erre utal a könyv címe is:
Az uralkodó értelemről. Éppen e rációfelfogás által válhatott ez az elbeszélés a ke
resztény mártírtörténetek típusává.61
55
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Ahogyan a zsidó vértanúkból problémamentesen lehettek keresztény mártírok,
úgy a szent Makkabeusok kegyes tisztelői számára e mű keresztényi ihletettsége
sem volt kétséges, holott teljesen nyilvánvaló volt számukra, hogy a szerző zsidó.
A Makkabeusok szóban forgó negyedik könyvét már az ókeresztény egyházatyák
- tévesen - Josephus Flaviusnak tulajdonították, elsőként Euszébiosz Egyháztörté
nete.61 A könyvet még a késő antik korban és a korai középkorban számos nyelvre
lefordították,63 többek közt latinra. Ez a Passió SS. Maccabeorum címmel ismert,
feltehetően 4. századi fordítás sokban eltér a Septuagintától, meglehetősen szabad
átdolgozása, itt-ott félreértése a görög textusnak: keresztény interpretáció.64 Szö
vegét nagyon sok középkori kézirat megőrizte - ezek közül azonban egyik sem
tartalmazza a Szent Makkabeusok neveit.
Ennek a szövegnek egyetlen olyan változata van, amely közli a vértanúk neveit,
mégpedig az, amely a Mertz által kiadott antológiában és a kölni dóm kincstárá
nak pergamen-kéziratában olvasható. A Pseudo-Josephus-műnek ezt a variánsát
Helias Mertz kérésére Rotterdami Erasmus rendezte sajtó alá. Az 1517-es Cervicornus-nyomtatvány a következőképpen kezdődik: „Flavius Josephus zsidó fér
fiú 'peri autokratoros logismu', azaz az uralkodó értelemről és a hét Makkabeus
testvér s bátor anyjuk, az isteni Solomona nevezetes haláláról szóló könyv, melyet
Rotterdami Erasmus tüzetesen átnézett és kijavított".65
Nos, ez a szövegforma Sztárai, Bornemisza Miklós és Zombori Antal verseivel
megegyező módon tartalmazza a Szent Makkabeusok neveit. Sőt, túl ezen, a ma
gyar feldolgozások mindenhol az „erasmusi" redakcióval megegyező módon tér
nek el a latin és a görög textustól.66
A Szent Makkabeusok neveit Calmet is a „vetus versio latina" alapján ismerte
ti/ 7 s a bollandisták is a Pseudo-Josephus-műből idézik: „In Josephi de hoc argumento Latina per Erasmum versioné, post jam dictum Machabeum primogenitum, secundus ordine, vocatur Aber, tertius Machiri, quartus ludas, quintus Achas
sextus Areth, septimus Iacob".68
Erasmus szövege valahol középen áll a kiadás és a parafrázis között, s minden
nehezen érthető helyet gondosan körülír.69 Forrásáról nem ejt szót. Arról sem,

62

63

EUSZÉBIOSZ, in, 10, 6.

Lásd pl. a szír fordítás kritikai kiadását: The Fourth Book of Maccabees and Kindred Documents in
Syriac, ed. R. L. BENSLY, Cambridge, 1895.
64
Kritikai kiadása: Passió SS. Maccabeorum: Die antike lateinische Übersetzung des IV. Makkabäerbuches,
hrsg. Heinrich DÖRRIE, Göttingen, 1938.
„Flavii Iosepi [!] viri iudaei peri autokratoros logismu. Hoc est de imperatrice ratione, deque
inclyto septem fratrum Macabaeorum, ac fortissimae eorum matris diuae Solomonae martyrio liber, a
D. Erasmo Roterodamo, diligenter recognitus ac emendatus..." Air.
66
Ilyen jellegzetes szövegeltérés a „párduc-csoda". 4Mak 9,28. a hóhérokat „párduchoz hasonló
bestiáknak" nevezi. Az ókori latin fordító ezt a helyet félreértette, s ezen félreértés köré az „erasmusi"
változat egy egész történetet kerekített (Dlv). Ezt fordítják le a magyar versszerzők: „Nag' rettenetes
vadat, pardus neuö allatot / Ö testere hozanac, / Ueret szegen ifiunak ez rettenetes vaddal / hogi ük
ki sziuattatnak... Verben fetrengő ifiat ez nagi kegietlen pardus / semmi kepén nem bánta" (Zombori
Antal, 1406-1416. sor). Vö. DÖRRIE, i. m., 6.
67

CALMET, i. m.,

818.

68

Acta Sanctorum, Aug. 1., I, Velence, 1750, 5. - A mártírnevek kérdésében a bollandisták Redanus
nevű társuk („noster Redanus") könyvéhez utasítanak (6. 1.), aki a kérdést részletesen tárgyalja „in
grandi suo apparatu a pag. 45.; 48.". (Pierre REDAN, Commentaria in libros Machabeorum canonicos,
historica, aetiologica, analogica..., Lyon, 1651.)
69

DÖRRIE, i. m., 5.
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hogy honnan származnak azok a betoldások, amelyek a latin szöveg egyetlen
kéziratában sincsenek meg - többek közt a nevek.
A kézirat elkészültének körülményeit elég érzékletesen leírja maga Erasmus
Helias Mertz-hez írott levelében: „Egy napig tartó munkácskát örömmel áldoz
tam neked, feddhetetlen atyám, átvizsgálva, s ahogy lehetett, kijavítva Josephus
könyvecskéjét a hét Makkabeus testvér és bátor anyjuk mártiriumáról. Bár
még jobban eleget tehettem volna kérésednek! Most, mivel görög kódex nem
volt kéznél, néhány dolgot, nem túl sokat javítottam ki, a latin alapján következ
tetve a görögre/' 70
Szerintem komolyan kell vennünk Erasmusnak azt a kijelentését, hogy csak
nagyon rövid időt, egy napot dolgozott ezen a könyvön. Az is igaz lehet, hogy
csupán átnézte azt a kéziratot, amit már lényegében készen kapott. Az interpolá
ciók valójában Mertztől származhattak. Ezt bizonyítja Mertz német költeménye
is, melyben - 1507-ben - először tűnnek fel a mártírok nevei - tíz évvel a PseudoJosephus-könyv „erasmusi" szövegváltozatának keletkezése előtt. Nagyon való
színű, hogy a vértanúk neveit mint betoldásokat Erasmus vette át Mertztől.71
A nevek egyébként egytől-egyig valós héber nevek, melyek különböző helye
ken megtalálhatók a Bibliában.72 Két név (Aber és Achas) feltűnően hasonló a már
ismertetett szíriai eredetű névsor egy-egy nevéhez, a többi azonban nem. Roswi
tha Hirner feltételezi, hogy ismeretlen, régebbi kölni hagyománnyal van dol
gunk.73 Ám az is meglehet, hogy hagyományteremtésről van szó. A név szerint
ismert védőszent megfoghatóbb, mint a névtelen. Mindenesetre a szóban forgó
nevekről a Mertz fellépte előtti időkből nincs tudomásunk.
Valószínű, hogy Erasmus nem annyira a munkáját, mint inkább a nevét adta a
kölniek vállalkozásához, amelynek szellemiségével bizonyára rokonszenvezett.
Erasmus közreműködése mindenesetre megalapozta a Pseudo-Josephus-könyv
népszerűségét. Mertz 1517-es antológiája nyomán Erasmus Helias Marcaeushoz
címzett ajánlásával együtt a mű bekerült a latin nyelvű Josephus-összkiadásokba,
ezeket Cervicornus első kiadása után (1524) a kor leghíresebb könyvkiadói adták
ki, mégpedig sokszor: Frobenius, Gryphius, Feyerabendt stb.74 Német, lengyel stb.
fordítások is készültek. így történhetett, hogy a könyvnyomtatás korát a mű ókori
latin fordításának számos kézirata közül egy sem érte meg, az „erasmusi" szöveg
viszont páratlan népszerűségnek örvendett, s a 16. századtól a kora romantikáig

7(1

Alv (Madas Edit fordítása).
HIRNER szerint (130. j.) a neveket Mertz vette Erasmus Pseudo-Josephus-„fordításából". Ez
azonban csak akkor lenne lehetséges, ha az „erasmusi" szövegváltozat már 1507 előtt elkészült volna,
ám erre semmi nem utal. - A kölni dóm kincstárának pergamenkézirata egyébként tartalmaz még egy
olyan - mindmáig kiadatlan - Makkabeus-passiót, mely nevükön nevezi a mártírokat. Ez Johannes
Cincinnius lippstadti humanista latin nyelvű műve: Machabeorum Martyrum Agones. Ennek az 1520-ban
írott szenvedéstörténetnek a szerzője már mind Mertz, mind Erasmus írásait ismerhette (HIRNER, 29-30,
187-188). A kézirat fotómásolatát Roswitha Hirner volt szíves elküldeni.
72
Machirnak (Makir) hívták József unokáját (Gen 50,23), Achas (Áház) pedig Júda 13. királya volt
(2Kir 16,1-20), vö. Augustin CALMET, Dictionnaire historique et critique de la Bible, Paris, 1722-1728.
71

73

74

HIRNER, i. m., 130. j .

Bibliográfiájukat DÖRRIE állította össze: i. m., 118-120. - A görög szöveg először a strassburgi
Septuaginta ül. kötetében jelent meg 1526-ban: FREUDENTHAL, i. m., 127. Ezt követően egyre nyilvánva
lóbbá váltak az eredeti és az „erasmusi" szövegforma különbözőségei. Emiatt a Frobenius-nyomda
1567-ben új fordítást készíttetett, ez azonban nem tudta kiszorítani az „erasmusit", melyet még a 17.
században is többször újranyomtak.
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termékenyítőén hatott a német drámairodalomra. 75 A Makkabeus-vértanúk törté
netének irodalmi feldolgozásait még nem gyűjtötték egybe, s a források kérdése
sem tisztázott. Kétségtelen, hogy a 16. században a Makkabeusok IV. könyvét
Erasmus tekintélyével alátámasztott hiteles Flavius Josephus-szövegként fogad
ták el. Ezzel a Helias Mertz teremtette helyi, kölni tradíció bekerült a leghíresebb
humanista szövegek nemzetközi körforgásába.
*
A Makkabeus-mártírok történetének első magyar megverselője Sztárai Mihály
volt. Zombori Antal később az ő példája nyomán nyúlt ismét a témához, s mind a
metrum megválasztásakor, mind pedig a kolofonban Sztárai énekeihez kapcsoló
dott.76 Meglehet, hogy Sztárai érdeklődését Eleázár mártíromsága iránt Erasmusnak a Pseudo-Josephus-könyv körüli bábáskodása keltette föl. Többek közt a Cranmerus-históriából is tudjuk, hogy Erasmus milyen nagy becsben állt Sztárai előtt miként erre Esze Tamás rámutatott.77 Sztárai és a történet többi magyar átdolgozója
nyilván a nagy európai kiadók Josephus-kiadásainak valamelyikét vették alapul;
ezekben a Makkabeus-nevek nemcsak a szövegben szerepelnek, hanem széljegyzet
formájában is végigkísérik a textust - miként az 1517-es kölni első kiadásban. Zom
bori Antal elbeszélése apróbb részleteiben is megegyezik ezzel a könyvvel. Tartal
mazza például „az uralkodó értelemről" szóló filozófiai fejtegetést is, melyről a
könyv a címét kapta - persze igencsak leegyszerűsítve.78 Mind Bornemisza Miklós,
mind Zombori abban a formában beszélik el a vértanúk anyjának mártírhalálát,
amely kizárólag az erasmusi szövegváltozatban olvasható.79
A három magyar Makkabeus-históriát részletesen ismerteti Horváth János.
Zombori művéről azt is megállapítja, hogy „felekezeti (vallási) ellentétek és erő
szakosságok idején a Makkabeusok rendíthetetlen hithűsége fölöttébb alkalmas
lehetett ellenállásra buzdító példának". Ennek némiképp ellentmond az a Zom
bori énekére vonatkozó megállapítása, hogy „felekezeti szín semmi sincs rajta".80
Ha ez így lenne, nehéz volna megmagyarázni a történet páratlan népszerűségét
a protestánsok körében. Föl kell tennünk a kérdést: miként lett egy eredendően
zsidó filozófiai mű jellegzetesen katolikus, hagiografikus, középkori átdolgozásá
ból hamisítatlan protestáns példázat?
A válasz a história sajátos szimbolikájában található. Freudenthal a történet
allegorikus értelmezését idézi a Tarmudból. Eszerint a vértanúk anyja Júdea föld
jét jelképezi, a fiúk pedig a mózesi törvényeket.81 A példázat tehát a végveszélybe
került közösség és Isten kapcsolatát summázza. A középkori keresztény felfogás
szerint a Makkabeusok a mártírok összességét, s az általuk védelmezett közösség
75
DÉZSI Lajos Hans Sachs, Zacharias Werner és Otto Ludwig Makkabeus-drámáit említi (RMKT
XVI/8, 450). A British Museumban egy flamand nyelvű verses drámafeldolgozás is megtalálható: De
martele der seven Machabéen, van hunne Moeder Salamoné ende Eleazar (Treurspel), Brüsszel, 1697.
76
Zombori nótajelzése Sztárai Mihály Cranmerus-históriájára (Repertoire, No. 1020) vonatkozik. Zom
bori kolofonjának toposza („Dunának mentében, egy nyomorult kis helyben", 2042. sor) szintén Sztáraitól,
az Athanasius-históriából (Repertoire, No. 1016) ered. A metrumválasztás és a kolofon tehát az eszmei
tájékozódás irányát, a 16. századi hódoltságbeli protestáns művelődés bizonyos kontinuitását jelzi.
77
ESZE Tamás, Sztárai Gyulán, Debrecen, 1973 {A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Könyvtárának Közleményei, 83), 124.
78
4Mak 6,31 skk.; Zomborinál az 1225-1248. sor.
79
D8r.
80
81

HORVÁTH, i. m., 447-448.
FREUDENTHAL, i. m., 94-98.
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egészét szimbolizálják, a Legenda Aurea szerint a testvérek hetes száma „numerus
universitatis"82. Más értelmezések szerint a hetes szám azt a hét egyházat jelenti,
akikhez a Jelenések könyvét címezték.83 Ezek a jelképek is egy végső megpróbál
tatás előtt álló közösség és Isten kapcsolatáról beszélnek. Más szavakkal úgy
mondhatjuk, hogy ez a történet a kezdetektől fogva összekapcsolódott a zsidó és
a keresztény apokaliptikával.84
Antiokhoszt mint a „végső zsarnokot"85 a középkori kódex ábrázolások az An
tikrisztus képére formázták, áldozataiban pedig az utolsó ítéletet váró egyház, az
Ecclesia jelenik meg.8í> Ez a megfontolás részét képezte a kölni ereklyetartó prog
ramjának is. Mertz 1507-es verse „Antiochus Endekrist"-ként emlegeti Anti
okhoszt.87 Jacobus Magdalius Gaudensis,88 Mertz barátja írja az 1517-es nyomtat
ványban Antiokhoszról: „ha ugyanis kegyetlensége nem lett volna ily hatalmas,
nem terjedt volna el róla, hogy úgy viselkedett, mint az Antikrisztus". 8 Vele szem
ben áll a szentek, e „legyőzhetetlen bajvívók kitartása", akik anyjukkal együtt
megteremtették a „keresztény passió archetípusát". Mártíromságuk késő közép
kori szimbolikáját tömören foglalja össze a kölni ereklyetartó lábazatának felirata:
„A HÉT SZENT MAKKABEUS TESTE ÜDVÖZÍTŐNK SZENVEDÉSÉNEK ELŐ
KÉPE. ANYJUK, SZENT SALAMONA FÁJDALMAI MÁRIA FÁJDALMAIT JE
LENTIK."911 Könnyen átlátható, hogy Helias Mertz és humanista barátai a Makkabeus-passió keresztény interpretációját a németalföldi devotio moderna és Erasmus
szellemében, az imitatio Christi eszmekörében fogalmazták meg.91 A szentek akiknek lelke Istennél, teste viszont teljes valójában a közösség tulajdonában van92
- védőburkot vonhattak a hamvaikat birtoklók köré.
A kölni ereklyetartó programja tehát nem csupán interpretatio Christiana. Több
ennél: válasz a Rajna-vidéket ekkoriban lázba hozó apokaliptikus víziók keltette
kihívásra. Tudott dolog, hogy Johannes Lichtenberger nevezetes jóskönyve éppen
1517-re ígérte a „nagy megújhodást". A Prognosticatio szerint (Heidelberg, 1488)
ekkor a törökök császára mint Antikrisztus egészen Köln városáig vonul, ahol
83
A Legenda Aurea (cap. CIX [104] De Sanctis Machabeis, augusztus 1.) Petrus Comestor História
scholasticaja és Johannes Beleth alapján értekezik a témáról. Vö. KATONA, II, i. h.; HIRNER, i. m., 46-47.
- DÖRRIE, i. m., 9. számos hagiográfiai párhuzamot idéz a hetes számmal kapcsolatban, pl. Szent
Felicitas és hét fia (július 10.), Szent Symphorosa és hét fia (július 18.), a Hétalvók (július 27.), Liberatus
és a hét szerzetes (augusztus 17.).
83
La Bible moralisée, publ. par A. De LABORDE, Paris, 1921. Idézi HIRNER, i. m., 114. j .
84

85

VERMES, i. m., 1997, 71-72.

Mind az evangéliumok, mind Szent Pál az Antiokhosz idején történtek megismétlődését jövendölik
az utolsó időkre: ismét felállítják majd Jeruzsálemben az „iszonyatos bálványt" (Mk 13,14; Mt 25,15), s
megjelenik „a veszedelem fia", „aki maga ül be mint Isten az Isten templomába" (2Thessz 2,3-4).
8
HIRNER (i. m., 62) bemutat egy 12. századi illusztrált zsoltároskönyvet, melyben Antiokhoszt
egyértelműen az Antikrisztus képére formázták. Vö. Bemard MCGINN, Antikrisztus, ford. KŐRÖS László,
Bp., 1995, 40-46.
87
SCHADE, i. m., i. h., a vers 70. sora.
88
A németalföldi Gouda, ahonnan fráter Magdalius Jacobus származott, a devotio moderna egyik
fellegvára volt, maga Erasmus is ott lépett be az Ágoston-rendbe.
89
A2r. - Cincinnius ugyanígy jellemzi Antiokhoszt Makkabeus-passiójának első fejezetében (vö. a
71. jegyzettel).
9

" Euw, i. m., 28.).; HIRNER, i. m., 17.

91

HIRNER, i. m., 144, 260-261. j . - A devotio moderna khiliazmusának magyarországi hatásáról lásd
TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik": Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., 1984,
103-155.
92
Peter BROWN, A szentkultusz, ford. SÁGHY Marianne, Bp., 1993, 26.
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azonban vereséget szenved, s kezdetét veszi Krisztus ezeréves országlása. Ettől a
jóslattól nem függetlenítette magát sem Luther, sem Helias Mertz, aki ráadásul
baráti kapcsolatban állt rendtársával, Trithemiusszal, a híres okkultistával.93
A Makkabeus-kultuszt felújító 1517-es nyomtatvány tehát a Lichtenberger-jóslat
keltette apokaliptikus várakozás hangulatában keletkezett. A jóskönyvet egyéb
ként a magyarok is ismerték. A „nagy kolóniai jövendőmondást" Heltai Gáspár
beillesztette Krónikájába: „Eddig jön fel török császár az ő erejével, és itt, e kápol
nánál elveszti az ő fejét."94
Rendkívül érdekes, hogy a Pseudo-Josephus-szöveg révén éppen a mártírok
ereklyetartója öröklődik át a protestáns utókorra.
*
Tudjuk, hogy Európa milyen heves világvége-várakozásokkal telve lépett az új,
a 16. századba.95 Mind Luther, mind Melanchthon különös érzékenységgel értel
mezték az Ó- és Újszövetség apokaliptikus könyveit. Nem csoda, hogy a Makkabeus-történet szimbolikája élénk érdeklődésre talált a reformátoroknál is. Antiokhosz Epiphanész is azonnal megtalálta helyét a protestáns apokaliptikában. %
Antiokhoszt népszerű metszeteken ábrázolták mint a négy „tyrannus" egyi
két.97 A „wittenbergi" történetfelfogást összegző Carion-krónika szerint „Antiochus typus Antichristi", mely egyaránt jelenthette a pápát és a törököt.98 A fogsá
gában Melanchthonnal levelező Perényi Péter, Sztárai patrónusa az 1540-es évek
ben ebben az apokaliptikus szellemben említi a Makkabeus fivérek mártíromságát
a Biblia párhuzamos helyeiből összeállított „konkordanciájában".99 Körmendi Frá
ter Gáspárnak A pogány Antiokhus királyról szóló históriájában Antiokhosz halála
Attila királyéhoz hasonló, tipikusan protestáns történelmi példázattá kerekedik:
„Istennek ostorát hogy rajta értöttem" - írja.KX1
93
HIRNER, i. m., 26, 50. j . ; vö. Jean-Claude MARGOLIN, Pouvoir occulte du langage et écritures secretes
aux 16e et 17e siécles: Trithéme, Vigenere, Kircher - Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmányok Klaniczay Tibor
emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Bp., 1994, 304-333.
94
Kolozsvár, 1575 (RMNy I, 360), 143. - Heltai Vitéz János ebédlőtermének soha nem létezett
„prognosztikonos" képeit értelmezi. Heltaitól veszi át e jóslat szövegét Ibrahim Pecsevi, a magyaror
szági oszmán történetíró. Minderről lásd FODOR Pál, Az apokaliptikus hagyomány és az „aranyalma"
legendája: A török a 15-16. századi magyar közvéleményben, Történelmi Szemle, 39(1997), 47-48.
95
Aby WARBURG, Pogány-antik jóslás Luther korából, ford. ADAMIK Lajos, Bp., 1986, 32 skk.; André
CHASTEL, AZ Antikrisztus a reneszánszban = A. Ch., Fabulák, formák, figurák, ford. GÖRÖG Lívia, Bp., 1984,
70-80.
96
„Antiokhoszt ugyanis az Antikrisztus példányképének mondják [...]; ezért őt látva megismerjük
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A Magyarországon ekkoriban elterjedt lutheri-melanchthoni történetfelfogás
ban Antiokhosz Epiphanésznek kiemelkedő szerep jut: ő uralkodik a harmadik
világbirodalom vége felé, ő a „kis szarv", a „bősz tekintetű király", aki előáll „a
bűnök tetőfokán".101 Bukása tehát az utolsó világkorszak kezdetének előjele. En
nek végét, az utolsó ítéletet, miként az közismert, a 16. századi protestáns feleke
zetek saját korukra várták, a Vizsolyi Biblia pl. kimerítő részletességgel kommen
tálja Dániel jóslatait - de ugyanilyen hosszú fejtegetések olvashatók már Luther
Dániel-könyve fordításának előszavában is.1"2 Oda kell figyelnünk arra, hogy a
„gyalázatos" Antiokhosz Epiphanész zsarnoki vallásüldözését és a mártírok
helytállását, a „Felséges szentjeinek" szenvedését ez a bibliai könyv is „megjöven
döli".103 Márpedig ez a könyv döntő hatással volt a reformácó történelemszemlé
letére. Többek közt ez szolgáltatott érveket a birodalom átszármazásának (translatio imperii) gondolatához.
Nem érdektelen az sem, hogy Dániel próféciáját, Antiokhosz példáját maga
Melanchthon is Magyarországra vonatkoztatja: „Nem az evangélium szava csa
logatja Magyarországra a törököket, hanem a hosszú ideje tartó mérhetetlen bál
ványimádás és más förtelmek" - írja Dániel-kommentárjaiban.105 A magyar pro
testánsok számára a „pogány Antiokhus" egyértelműen a „testi Antikrisztust", a
törököt jelképezi.106 Bornemisza Miklós éppen így értelmezi saját Makkabeus-históriáját: [Isten] „Nem hagy azért minket az pogán kézben",107 Szegedi Kis István
szintén a törökre érti „Antiokhus király" példáját Szánja az úristen híveinek romlását
kezdetű versében:
„Antiokhus király zsidókat háborgatá,
Bálványimádásra hajtania akará,
Kit szörnyű halállal Isten halálakor
Elveszte és elronta.
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1993 (RMPE, 10), 431, 759-766, 781. - mindkét kötet a téma bőséges bibliográfiáját nyújtja.
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A szentek példáját életünkben kövessük,
Istennek ostorát tőlünk el ne taszítsuk,
Mert Isten országát háborúság nélkül
Semmiképpen nem nyerjük. "m
A szentek kultuszáról példájuk követésére, az ereklyékről az exemplumra he
lyeződik a hangsúly.1"9 Helias Mertzhez írt levelében már Erasmus is arra figyel
meztette a kölnieket, hogy a bátor Makkabeusok erényeinek követése legalább
olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a testek birtoklása.110 A protestánsok persze
nem imádkoznak hozzájuk, nem kérik közbenjárásukat többé - de belehelyezked
nek szerepükbe, eggyé válnak velük. Az egész „Isten ostora" alá vetett közösség,
az egész ország ily módon a mártíromság útjára lép. A törökkel szemben egyelőre
nem Júdás Makkabeus harcos elszántságát, hanem a hét mártír Makkabeus pél
dáját tartják követendőnek.111 A bátor zsidó ifjak részint azért válhattak „protes
táns szentekké" Magyarországon, mert a középkorban - a nyugat-európai gya
korlattal szemben112 - nálunk semmiféle kultuszuk nem alakult ki.113
Mindhárom bibliai história megtartja a passió szoros keresztény interpretációjának
hagyományát. Horváth János is felfigyelt rá, hogy a középkori gyakorlatnak megfe
lelően Zombori Antal keresztyéneknek tekinti és szólítja a zsidó hősöket.114 E didak
tikus jellegű megfogalmazás általánossá vált a protestáns irodalomban, Magyari Ist
ván is Antiokhosznak a „zsidó keresztyéneken tört kegyetlenségéét hangsúlyozza.115
Zombori zsidó hősei Krisztus „drága véréért" szenvednek.116
A protestáns közhelynek számító zsidó-magyar párhuzamba a Makkabeusok
példázata is beletartozik - már pusztán Josephus Flavius révén.117 Nemcsak a Zsidó
háborút, Jeruzsálem pusztulását, hanem a vértanúk helytállását is önnön sorsukra
értették a magyarok. Mindenütt maguk körül látták az „idők jeleit": „Isten osto
ra", Antiokhosz dühöngése azt sugallta, hogy már az utolsó idők következtek el.
Azt olvasták az evangéliumban, hogy „akkor nyomorúságra adnak benneteket,
és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt... De aki mindvégig
állhatatos marad, az üdvözül".118
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Ebben a helyzetben a „kiválasztottak"" 9 számára a halálra kínzott zsidók pél
dája, a Makkabeusok követése kínált magatartásmintát - mint láttuk, számukra
ez egyúttal Krisztus követése volt. Ahhoz, hogy ez a gondolat formát öltsön, egy
„renegát zsidó"-nak, Josephus Flaviusnak tulajdonított könyv kínált szavakat.
S a végveszély kifejezésének szavai, a szavakból felépülő szövegformák s a mö
göttük rejlő magatartásformák rendkívül életképesek maradtak.
Képek
1. Helias Mertz 1517-es nyomtatványának címlapja
2. A kölni dómban őrzött Makkabeus-kódex egyik lapja
3-7. Az 1517-es nyomtatvány fametszetei
3. „nieluet hamar ki meczek" (Zombori Antal, 1561. sor)
4. „Hamar ütet meg niuzac, mint oktalan allatot" (1382.)
5. „Szantalan nagy sok kinzast szegen Machabeuson / ackoron ük töuenec"
(1337-1338.)
6-7. ,,eg' rez fazékban vetek" (1620.)
8. Dombormű a Makkabeusok kölni ereklyetartóján a Szent András-templom
ban. Az osztott mezőjű reliefen alul Szent Salamona, felül Krisztus halálát ábrá
zolták
Pál Ács
LES NOMS DES MACCHABÉES
(Pseudo-Joséphe comme source de Mihály Sztárai, de Miklós Bornemisza et
d" Antal Zombori)
Au XVT6 siécle trois histoires bibliques hongroises traitérent la mérne histoire, celle du martyre du
prétre juif, Eléazar et de septs jeunes personnes ayant fait acte de foi, ainsi que de leur mére lequel
avait eu lieu lors de la persecution des Juifs sous la régne d'Antiochos IV, l'été 168 av. J.-C. Dés le
début, cette histoire fut liée aux apocalyptiques juive et chrétienne. Comme source, les trois auteurs
hongrois se référaient au livre II des Macchabées, or les vers contiennent des elements ne figurant pas
dans ce livre du Bible. Ce qui est le plus frappant comme difference, c'est que dans ces vers figurent
les noms des martyres alors qu'ils ne figurent pas dans le Bible.
Nous cherchons les traces des noms des martyres juifs christianises, nommés ä partir du IVe siécle
les „Saints Macchabées", d'abord dans l'histoire du culte de leurs reliques, ensuite parmi les vestiges
littéraires y lies, tout cela dans l'espoir de trouver les sources des histoires bibliques.
Le culte des saints parti de l'Antioche passant par Constantinople, par Rome et par le sud de la
France se répandit jusqu'ä Cologne oü il reprit ses forces grace ä l'activité de l'humaniste local Helias
Mertz. Celui-ci fit une fondation pour faire le reliquaire des Saints Macchabées. IIjpublia le programme
théologique et littéraire du chef-d'ceuvre de la gothique tardive en 1517. Le IV livre apocryphe des
Macchabées attribué ä Josephe Flavius en fait partié. Le texte fut classé et ordonné aux fins de
publications par Erasme, dans l'esprit des traditions de Cologne. Cette tradition présumait connaitre
les noms des martyres que, suivant les intentions de Mertz Erasme intégra dans le texte. L'ceuvre de
pseudo-Joséphe De imperio rationis fut intégrée dans les ceuvres completes de Josephe et eut une grandé
popularité aupres des réformateurs de Wittenberg. C'est ainsi qu'elle fut amenée en Hongrie par la
suite.
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