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A Régi Magyar Költők Tára 16. századi soro-
zata 2018-ban újabb kötettel bővült. Ez nem-
csak önmagában adhat okot az örömre, ha-
nem azért is, mert ahogy a könyv számozása 
és az előszó is ígéri, hamarosan újabb kötet 
fogja követni. A  legutóbbi darab a sorozat-
ban 2004-ben jelent meg, ezt követte most 
Bogáti Fazakas Miklós munkái nagy részé-
nek sajtó alá rendezése. De nem csupán ez a 
tizennégy év volt a várakozás ideje. Magam 
az Orlovszky Géza által sajtó alá rendezett 
XII. kötet megjelenésének idején folytattam 
egyetemi tanulmányaimat. Akkor hallottam 
a Bogáti Fazakas által írt munkák ős-kritikai 
kiadásáról, mely egyszer már elkészült, ám 
ahogy az új kritikai kiadás előszava is meg-
jegyzi (12), 1945-ben Budapest bombázása 
során a kiszedett, Varjas Béla által sajtó alá 
rendezett, két kötetet kitevő betűhív kiadás a 
nyomdát ért találat miatt megsemmisült. Az 
új kiadás szerkesztői azonban nem csupán a 
Varjas által soha be nem fejezett munkát pó-
tolták, hanem egy eddig munkái által kevésbé 
ismert szerző gazdag életművének egy jelen-
tős szeletét adták az olvasó kezébe, mintegy 
háromszáz oldalnyi átírásban. A könyv másik 
felét kitevő gazdag jegyzetanyagban és mel-
lékletekben emellett a szerkesztők és szer-
zők a világháború óta eltelt évtizedek során 
felgyűlt, Bogáti Fazakas életével és műveivel 
kapcsolatos újabb adatokon, elveszett és fel-
tételezett kiadásokon, a közben ismertté vált 
töredékek történetén, s az unitárius szöveg-
hagyomány és radikalizálódó antitrinitárius 
irányzatok problematikus pontjain is végig-

kalauzolják az olvasót, tanulmányokkal ki-
egészítve a jegyzet apparátust. 

A  nagy formagazdagságú, számos tör-
téneti és oktató jellegű munkát felvonulta-
tó korpusz jó néhány különleges részletet is 
tartalmaz, utóbbiak közül egyik legbravú-
rosabb talán a Bogáti Fazakas által használt 
akrosztichon-versek sora. A figyelemre méltó 
klasszikus műveltséggel bíró Bogáti Fazakas 
forrásai között a Biblia mellett leggyakrab-
ban Lukianosz és Plutarkhosz jelenik meg, 
de használja ezek mellett például Ovidius és a 
szofista Ailianosz műveit, vagy a Zrínyi által 
is olvasott Marin Barleti humanista történet-
író munkáját. A  kutató számára végtelenül 
érdekes az a folyamatos bizonytalanság, mely 
az egyes darabok szerzősége körüli vitákban 
felveti, megindokolja (majd később esetleg 
elveti) Bogáti Fazakas nevét. Olyan darabok-
ra is rátalál az olvasó, melyek a kutatás mai 
állása szerint talán még mindig a nem telje-
sen igazolt szerzőségű művek közé sorolha-
tók, így például az Ester dolga. Ennek a mű-
nek a korpuszba való beemelését egy Bogáti 
Fazakashoz köthető különleges szóhasználati 
egyezésen alapuló teória készítette elő. A szer-
kesztők meggyőzően érvelnek amellett, hogy 
az argumentatív akrosztichon és egyéb stí-
lusjegyeken túl a szövegben szereplő, székely 
területekről ismert hopol ige („A zsinagógnak 
padait hopolják”, 84) az attribúciót alátá-
masztó bizonyítékként használható (332, 341), 
hiszen az Bogáti Fazakas 78. zsoltárparafrá-
zisában és az Énekek éneke szövegében is 
felbukkan („Lefogának, igen meghopolának”, 
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197, 408). Ugyanígy tisztázzák a Szenterzsébeti 
Bogáthi-kódex mózesi szövegparafrázisainak 
szerzőségét, melyet a szakirodalom sokáig 
nem fogadott el, újfent a „nyelv-, szűkebb érte-
lemben szóhasználat” vizsgálatából kiindulva 
(10, 412–413), olyan jegyzetekkel megtámogat-
va a szövegkiadást, melyek meggyőzően iga-
zolják az attribúció helyességét.

Maga az életrajzi rész is tartogat érdekes-
ségeket és újdonságokat. Az alapos összeg-
zésben („Bogáti Fazakas Miklós életének főbb 
eseményei”, 433–470) Szentmártoni Szabó 
Géza részletesen kitér a Bogáti Fazakas bir-
tokában volt Eber-féle kalendárium bejegy-
zéseire, az egyes éveknél pedig nem csupán a 
művek keletkezését mutatja be, de megismer-
jük Bogáti Fazakas magánéletének részleteit 
is, így házasságkötésének történetét Csipkés 
Katalinnal, vagy gyermekeinek különös ne-
veit: Casta, Lamachus, Aspasia, Pasiphilus, 
secundus Pasiphilus Pelides, Pentesilea (vagy 
becézve Ruhama), és Páltiel. Szentmártoni 
Szabó a fejezetben listázza (sajnos néhol csak 
görögül: 439) és magyarázza Bogáti Fazakas 
könyvbejegyzéseit, valamint az unitárius 
egyházzal, saját teológiai nézeteivel, a napi 
politikával vagy magánéletével kapcsolatos 
feljegyzéseit is. Megtudjuk, mikor és milyen 
könyveket szerzett be, kivel találkozott, dol-
gozott együtt, kinek a hatását érezhetjük mű-
vein, és az ő későbbi hatása hol kimutatható. 
Az életrajz kísérletet tesz arra is, hogy a Bogá-
ti Fazakassal kapcsolatban felmerült 1598-as 
évszám okán kitolja az író halálozási idejét, 
az eddig 1592-re tett dátumot lecserélve, akár 
a 17. század elejéig is (458–460); ám e felvetés 
komolyabb bizonyítékok híján megmarad 
a lehetőségek szintjén. Noha az előszó és az 
életrajz néhány esetben megfosztja az olvasót 
az idézetek visszakeresésének lehetőségétől, a 
művek és a jegyzetek gazdagon kirajzolják és 
árnyalják e sokszínű írókarakter munkássá-
gának jelentős szeletét. Azonban ami újdon-

sága, az néhol hátrányára is válik a részletes, 
főleg Dán Róbert kutatásaira alapozott élet-
rajznak. Az irodalomtörténeti adatok közötti 
tájékozódást nehezíti, hogy az életrajzi krono-
lógia lineáris, tematikusan nem tagolt, így Bo-
gáti Fazakas magánéletének adatai, valamint 
a korszakra vonatkozó tájékoztató jegyzetek 
összekeverednek egyházi és tanítói működé-
sével, teológiai elképzeléseinek alakulásával, 
illetve a művei megírására vonatkozó ada-
tokkal és az ezekkel kapcsolatos feltevések-
kel. Bár való igaz, hogy Bogáti Fazakasnál 
kitapinthatónak tarthatjuk a munkái és élete 
egyes állomásai közötti szoros kapcsolatot, a 
biográfia kidolgozása nem feltétlenül könnyíti 
meg az olvasó dolgát.

A  kötet gerincét alkotó szövegkiadás 
anyaga alapvetően két nagy részre oszlik. Az 
első rész a históriás énekeket foglalja magá-
ban, itt a következő darabok kaptak helyet: 
Szép história a tökéletes asszonyállatokról, Há-
rom jeles főhadnagyoknak vetélkedések, Ester 
dolga, Szkenderbég históriája, Ez világi nagy 
sok zúrzavarról, Aspasia asszony dolga, De-
meter király históriája. Az átírók között talál-
juk a sorozatszerkesztő Szentmártoni Szabó 
Gézát, aki a históriás énekek, valamint az 
anyaghoz kapcsolódó életrajz, kottamellék-
letek és jegyzetek egy részét is jegyzi. Ács 
Pál, aki a Régi Magyar Költők Tára sorozat 
korábbi köteteihez hasonlóan alapos munkát 
végzett, szintén a históriás énekek anyagán 
és jegyzetein dolgozott. A  második fejezet 
Bogáti Fazakas bibliai parafrázisait tartal-
mazza, itt szerepel az Énekek éneke, a Mózes 
könyveiből vett parafrázisok (Jákob testa-
mentuma, Mózes győzelmi éneke, Beor kútja, 
Az emoreusok éneke és a Bálám és Bálák), vé-
gül pedig Jób könyvének parafrázisa zárja a 
kiadott művek sorát. Ezen a szövegcsoporton 
és a hozzá tartozó jegyzeteken kiváló pécsi 
kutatók, Pap Balázs, Etlinger Mihály és Szat-
mári Áron dolgoztak. A  lektorálást a téma 
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kiváló szakértői, Balázs Mihály és Újlaki-
Nagy Réka vállalták.

A kötetben szereplő szövegek forrásszö-
vegekhez való viszonyának áttekintését és 
elemzését, valamint Bogáti Fazakas köny-
veiben, így az Eber-féle kalendáriumban 
fennmaradt feljegyzések megfejtését és ér-
telmezését nagyban segítette Zsupán Edina 
munkája. Ő külön fejezetben is eligazítja 
az olvasót mind a latin, mind a görög nyel-
vű forrásszövegekkel, mind Bogáti Fazakas 
azokhoz való viszonyával, és a történetek 
krisztianizálásával, átalakításával és interp-
retálásával kapcsolatban. Emellett újra ráirá-
nyítja a figyelmet Bogáti Fazakas nyelvtu-
dására nemcsak az antik munkák esetében, 
ahol kétnyelvű kiadásokkal dolgoz(hat)ott, 
de a bibliai forráshasználat tükrében is, meg-
erősítve a korábbi kutatásokat, miszerint Bo-
gáti Fazakas a Vulgata mellett a Septuagintát 
is forrásként használta. A magyarázatokhoz 
kapcsolódó latin nyelvű akrosztichonszöve-
gek magyar fordítását Petneházi Gábornak, 
míg az elmaradhatatlan kottagrafikákat 
Csörsz Rumen Istvánnak köszönhetjük.

Két, Bogáti Fazakashoz köthető szöveg-
csoport maradt ki a kötetből, ám nem vélet-
lenül. Az első, a világi munkák, ezen belül is 
a történelmi tárgyú históriás énekek sorába 
tartozik a Görcsöni Ambrus-féle Mátyás ki-
rály-históriájának folytatása, Az ötödik része 
Mátyás király dolgainak mind haláláig, mely 
már kiadásra került a sorozat IX. kötetében. 
A második pedig a zsoltárparafrázisok cso-
portja és az Apocalypsis-kommentár, melyek 
reméljük, a hamarosan várható XIII/B kö-
tetben fognak megjelenni.

Már a könyv fejezetei és a kiadott szöve-
gek felsorolása ráirányítják a figyelmet a kötet 
egyik legfontosabb jellegzetességére, mégpe-
dig hogy forrásait, szöveghagyományát és a 
fennmaradt változatok hordozóit tekintve ve-
gyes anyagról beszélhetünk. Bár az unitárius 

szerző neve védjegyként köti össze a verseket, 
mégis színessé és változatossá teszi azokat a 
vegyes történetű hagyományozódás során 
felhalmozódó eltérések sora. Két kivétellel a 
szövegeknek csak egy ismert kiadása van, így 
ebből a szempontból filológiailag egyszerűnek 
tekinthető a korpusz. A kötet első fejezetének 
darabjai egytől egyig megjelentek nyom-
tatásban: Kolozsvárott 1576-ban, 1577-ben, 
1591-ben, 1592-ben, Debrecenben 1587-ben, 
Siczen 1592-ben, Nagyszebenben 1599-ben, a 
második fejezet darabjait pedig egyazon for-
rás, az 1607 és 1608 között egy kéz által má-
solt Szenterzsébeti Bogáthi-kódex őrizte meg 
(Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, 
Kolozsvár, Ms 898). A  nyomtatványok sem 
mind teljes szöveget adó, jó minőségű forrá-
sok, így például Demeter király históriája töre-
dékesen maradt fenn. A  nyomtatványoknál 
azonban jóval nagyobb kihívást jelentettek a 
kéziratos források, a sok helyen elhalványult 
és nehezen olvasható írás miatt. A szövegeket 
a problémás soroknál textológiai lábjegyze-
tek kísérik, melyeket kiegészítenek a Régi 
Magyar Költők Tára sorozatban megszokott 
végjegyzetek részletes forrásismertető, szö-
vegtörténeti leírásokkal, valamint szómagya-
rázatokkal. A  jegyzetek sok helyen kitérnek 
fordítástörténeti részletekre is, és konkrét 
példákon szemléltetik, hogyan interpretálja 
s ülteti át Bogáti Fazakas a magyar közegbe 
forrásait. A  Széphistória az tökéletes asszony 
állatokról például Lucretia történeténél Plu-
tarkhoszt követi, kibővítve annak szűkszavú 
előadását Ovidius Fastijának alapján; Bogáti 
azonban ez utóbbit is kiegészíti, módosítja, az 
olvasói számára ismerősebb közeghez appli-
kálja: az asszony szolgálói nála köpeny helyett 
„bársony dolmánt” készítenek, Ovidius „szol-
gája” (famulus: Fasti, II, 809) Bogátinál „lovász-
legénnyé” válik (320); az átdolgozó keze alatt a 
Jób könyvének Behemótjából elefánt, a Levia-
tánból pedig cet lesz (432).
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A  könyv szerkesztői annak érdekében, 
hogy a kiadott szövegek egységes képet mu-
tassanak, egységes elveket dolgoztak ki az 
átírások elkészítéséhez. Ahogy megjegyzik, a 
kiadvány „minden szövege a mai helyesírás-
ra átírva készült” (12). Helyeselhető törekvés 
ez nemcsak a Régi Magyar Költők Tára Stoll 
Béla által kidolgozott szövegközlései elvei-
nek megújítása szempontjából, de a Bogáti 
Fazakas-kiadások történetében is, hiszen 
például Jakab Elek már 1880-ban ezt jegyzi 
meg az Énekek éneke és a 45. zsoltár átiratá-
nak közlése végén, melyeket a Szenterzsébeti 
Bogáthi-kódexből másol ki: „E közlemények-
nek csak leírási jegyeit változtattam mai he-
lyesírásunk szerint, azért, mert azt hittem, 
hogy a nagy olvasó közönséget az eredeti, kü-
lönös, nehéz s gyakran a tárgyat élvezhetet-
lenné tevő írásmóddal mintegy gyötörni nem 
lett volna helyes.” („XVI. századi költészetünk 
néhány ismeretlen emléke”, Figyelő 9 [1880]: 
19–20.)  Az átírási elveket alátámasztandó az 
új kiadásban hosszú értekezést is olvashatunk 
ennek miértjéről és mikéntjéről (12–14), és azt 
hiszem, az olvasók nagy része üdvözölni fog-
ja a szerkesztők döntését. A szövegkiadás jól 
olvasható, minimálisan (és helyesen) érezhető 
az átírók egyéni stílusa az egyes szövegcso-
portok összehasonlításakor, a szövegkritikai 
megjegyzések és pótlások szakszerűek, meg-
győzőek, az eredeti forrásokkal összeolvasva 
a szövegmegfejtések és a kiegészítések egyes 
helyeken különlegesen szépek. Az átírási el-
veket tanulmányozva azonban szembeötlő 
néhány olyan megoldás, mellyel nem feltét-
lenül értek egyet. Üdvözlendő, hogy az előszó 
többféleképpen interpretálható megfogalma-
zása ellenére a modernizálás csak részleges, 
így az érthetőség szem előtt tartása mellett 
megmarad a szöveg régies karaktere is. Meg-
marad például az egyjegyű nazális olyan eset-
ben is, melyben máshol kétjegyűen szerepel 
(pl. asszon, reméntelen stb.), megmaradnak a 

régies ragozások (pl. szálla, kéváná), marad a 
maitól eltérő magánhangzóhasználat is (pl. kű 
[~ kő], urvosa [~ orvosa], szűvemben [~ szívem-
ben], poffadt [~ puffadt], hertelen [~ hirtelen] 
etc.). A  régiesítő szabályok azonban néhány 
esetben inkább túlzónak, mint hasznosnak 
tűnnek. Így míg az n–m betűpárnál (talán fe-
leslegesen) modernizálnak a szöveg szerkesz-
tői (pl. szántalan – számtalan), egyes régiesen 
írt formák esetében a modernizálásban fél-
úton elakadnak (pl. vadnak helyett vagynak), 
vagy épp visszafelé indulnak el (pl. feleségünk 
helyett feleségink), a magánhangzók vissza-
ékezett alakban kerülnek az átírásba, iga-
zodva ezzel a régiségben feltételezett hosszú 
formához, így jelennek meg a szövegekben 
a hágya, tégyek, elvésze, minémű stb. formák, 
és bár helyesen megmaradnak egyes szavak 
a régiesebb írásmódjukban (pl. csolnakod), sok 
helyen – kétértelmű esetekben – a szavak mai 
szem számára szokatlanabb, régiesebb alakjá-
ra esett a szerkesztők választása (legfeltűnőbb 
ezek közül talán a zúrzavar). Az értelmezés-
nek esnek áldozatul egyes versszakokban a 
bokorrím magánhangzói is, pl. az Ester dolga 
második versszakában, melyben az első sor 
utolsó szava a kiadásban búsítá lesz (71), így 
törve meg a búsíta–sanyargata–kipusztíta–
nyomorgata sort. A  kiadásban követett sza-
bályok közül a legszembeötlőbb az a döntés, 
hogy a régies, latinos, a mai magyar nyelvtől 
idegen betűkapcsolatok legtöbbször moder-
nizált alakban jelennek meg, a feltételezett 
kiejtést követve (pl. Aegyiptus – Égyiptus), 
a szerkesztők az átírás során a latin eredetű 
szavaknál a szavak ortográfiáját a mással-
hangzókra vonatkoztatva is hozzáigazították 
az általuk támogatott kiejtési formához, így a 
magyar szemnek és fülnek is szokatlan, mo-
dernizált szövegkörnyezetben pedig inkább 
zavaróak a Mózses, Ester, Jézsus Kristus, vagy a 
nem ékezett Aman és a nyomtatvány formájá-
ban hagyott Mordokai alakok.
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Itt térnék ki egy, a már említett halálo-
zási dátum kapcsán felmerülő szerkesztői 
megoldásra is. A  Demeter király históriája, 
mint a töredékek általában, nagy feladat elé 
állította a szerkesztőket, melyet nagyon ele-
gánsan oldottak meg. Ahogy utalnak erre a 
jegyzetekben (388), a rongált lapokon fenn-
maradt szöveg olvashatósága érdekében 
nem szerepel kurziválás vagy zárójelezés 
a szövegrekonstrukcióban. És bár a kötetet 
nem vetettem össze sorról sorra az eredeti 
szövegvariánsokkal, kissé elbizonytalanít-
ja az olvasót a szöveggel kapcsolatban épp 
az a két utolsó sor, mely érvként szolgálhat 
Bogáti Fazakas halálozás dátumának kito-
lásához. Ugyanis – noha a szöveg kétségkí-
vül 1598-at említ – a kiadás szövegében (183) 
és a jegyzetanyagban (388) nem ugyanaz a 
szövegváltozat szerepel, utóbbi pedig épp 
a história alapverselésétől való eltérésével 
hívja fel magára a figyelmet („Olvasám ezt 
görögbűl, írám magyar nyelven, / Az ezer-
ötszázkilencvennyolc esztendőben” – illet-
ve: „Olvastam ezt görögbűl, írám magyar 
nyelven, / Az ezerötszázkilencven és nyolc 
esztendőben”). A változtatás okára a sorok-
hoz tartozó jegyzetek nem térnek ki (393).

Bogáti Fazakas kötetben szereplő mun-
kái 1575-től (Szép história az tökéletes asz-
szonyállatokról) datálhatók, egészen az 
ominózus 1598-as (Demeter király históriá-
ja) dátumig. Azoknak, akik nem érik be a 
kötet végén közölt példafotókkal, felhívom 
a figyelmét az egyes munkák jegyzeteiben 
megadott digitális másolatokhoz való el-
érési utakra is, emellett szintén ajánlom az 
OSZK és a Hungaricana felületein online 
elérhető köteteket is, melyek segítségével 
akár több fennmaradt példányt is megnéz-
hetnek. Nagy előnye a digitális példányok 
felsorolásának, hogy rögtön fizikai valójuk-
ban láthatjuk a kiadás mellett a régi nyom-
tatványokat, sőt, ami a legfontosabb, még a 

kéziratos Szenterzsébeti Bogáthi-kódex fény-
képeihez is hozzáférhetünk. 

A kor verselési szokásaihoz képest is vál-
tozatos szótagszámú strófaképletekkel dolgo-
zó Bogáti Fazakas életműve szépen belesimul 
a korszak énekanyagába és bibliai parafrá-
zis-irodalmába, miközben témaválasztása, 
nyelvezete és műveinek száma mind kiemeli 
a század történelmi, szórakoztató és bibliai té-
mákat feldolgozó írói közül, és csak azért nem 
említem hangsúlyosabban a teljes zsoltárfor-
dításának fontosságát, mert az az anyag a kö-
vetkező kötetben fog szerepelni. Noha Bogáti 
Fazakas egyes művei, így az Énekek éneke-
fordítása, Jób könyvének parafrázisa, és egyes 
költeményei már megjelentek a 20. század fo-
lyamán, azt gondolom, hogy az új kiadás hi-
ánypótló és nagy űrt betöltő, a Régi Magyar 
Költők Tára 16. századi sorozatában megszo-
kottan alapos átírásokat adó és jól átgondolt 
struktúrájú, alapos bibliográfiával felszerelt 
kiadás. A  részletes jegyzetanyag számtalan 
kérdésre vonatkozóan mutat új irányokat, ad 
újragondolt értelmezéseket, és kérdőjelez meg 
rég megszokott megoldásokat. Az unitáriu-
sokhoz kapcsolható 16. és 17. századi irodalmi 
szövegek és hagyományozódásuk vizsgálata 
az utóbbi évtizedekben újraéledő figyelmet 
kapott, melynek átlátásához, átértékeléséhez, 
és a korszak kánonjába és kutatási forrásai 
közé emeléséhez nagyon fontos és sok ideje 
várt lépcsőfokot jelent az új Bogáti-kiadás. 
A régi magyar költészettel foglalkozó, lassan 
százötven éve elindult Régi Magyar Költők 
Tára 16. századi sorozata ezzel lassan a végé-
hez közeledik. Így hamarosan hadrendbe áll-
hat a kutatók új generációja, hogy újrakezdje 
azt, amit most befejeződni látunk, és a sorozat 
első, már elavultnak tekinthető köteteit is fris-
sítve, újragondolva és átdolgozva adja ki. Ez 
volna elődeink munkájának méltó folytatása.

Lovas Borbála


