
KÖZLEMÉNYEK 

A Hess-féle Chronica legrégibb kéziratos másolata (1481). A Régi Magyarországi Nyomtat
ványok App. 3. szám alatt egy eltűnt Chronica Hungarorum című műről kimutatja, hogy 
az kézirat volt. Ugyanis Michael DENIS egy lábjegyzete alapján sokan tévesen azt gon
dolták, hogy Hess 1482-ben (!) kiadott még egy krónikát, amelynek Michael (!) MANES-
TORFFER bécsi orvos volt a szerzője.1 A ÜESS-féle Chronica Hungarorumról 1481-ben 
készült bécsi kéziratról történt HEVENESI Gábor-féle másolat2 alapján már FITZ József 
megcáfolta az ilyen nyomtatvány létezését.3 

Pécsett a püspöki könyvtár 1778 és 1838 között készült katalógusaiban szerepel ez 
a bécsi kézirat, amelyet azonban FITZ már nem talált. A katalógusok adatai szerint ez 
15. századi, negyedrét alakú papírkódex lehetett, amely a MENESTARFFER-féle kéziraton 
kívül SZT. ISTVÁN okleveleit is tartalmazta — írta FITZ. 

1971-ben magánhagyatékból egy 27 X 20,5 cm nagyságú kódex került a budapesti 
Eötvös Kollégium Könyvtárába. A kötetben 37 levélen 73 számozott lapot tölt be kéz
írással a Chronica Hungarorum, amelynek tükre 21,5 X 13,5 cm. A krónikát egy hat 
számozatlan levélből álló füzet előzi meg, ahol a 18. századra tehető kéz az lr-ra 
— kissé nehézkes írással — mintegy címként írta fel: Chronica Hungarorum cum prae-
fatione ad propositum Budensem, cui praemittitur Diploma Sylvestri ad S. Stephanum. 
A 3r-ra és a 3v-ra egy másik, gyakorlottabb kéz — ugyancsak a 18. századból — 
a szóban forgó diploma szövegét másolta le Diploma Sylvestris II. Pontificis Maximi, 
ad S. Stephanum, e Duce Hungarorum primum regem, et Apostólicum noncupatum; cujus 
exemplar originale, inter Cimelia Regni Hungáriáé, penes Sacram ejusdem Coronam asser-
vatur bevezetéssel.4 A kötet végén öt számozatlan üres levél áll. A krónika végén a másoló 
magát is és forrását is megnevezi: ,,finita Wienne per Johannem Menestarffer Artium 
doctorem decretorumque Licentiatum: die Lune décima mensis Septembris Anno domini 
M • CCCC • LXXXm0 primo : sed impressa fuit Bude Anno domini M • CCCC • LXXIII 
in vigilia penthecostes per Andreám Hess. 

Ez tehát az 1473-ban Budán Andreas H E S S által nyomtatott krónika első ismert 
kéziratos másolata, amelyet már oly régóta hiába kerestek Pécsett. A másoló, Johannes 

1 Az RMNy-ben BORSA Gedeon foglalta össze az eddigi irodalmat. E cikk megírása 
során nyújtott sok és szíves segítségéért ezúton is köszönetet mondok. 

2 Budapest, Egyetemi Könyvtár Kézirattára, HEVENESi-gyűjtemény, 50. köt. 203— 
284. 1. 

3 Közlemények a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Könyvtárából, 3. Pécs, 1931—32. 
1—6. 1. 

4 A diploma ebben az időben már nyomtatásban is hozzáférhető volt. 1644-ben adta ki 
Rómában Melchior INCHOFER (Annales ecclesiastici regni Hungáriáé, 256—7. 1.) Egyéb 
kiadásait ismerteti GOMBOS F. Albin: Catalogus fontium históriáé Hungaricae III. Buda
pest, 1938. 2129. 1. 
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MENESTARFFER nem magyar származású, ahogy ezt korábban gondolták. A bécsi egyetem 
matrikuláiban ez a vezetéknév mindig az alsó-ausztriai Weitten helységből származó 
személyt jelöl.5 

FITZ megállapítása szerint HEVENESI 1702-ben másoltatta le ezt a MENESTARFFER-féle 
kéziratot. A fekete tintával, négy kéz által készített másolatot barna tintával feltehetően 
maga HEVENESI ellenőrizte („nihil deest" bejegyzés és őrszavak az egyes kezek közt) és 
javította. A másolás menetére a kódex jelen állapotából lehet következtetni. A krónika 
számozott lapjai ma 1—16, 39—62, 17—38, 63—73 sorrendben követik egymást. A két 
kézirat összevetése a következő képet nyújtja: 

A lapszám 
HEVENESinél MENESTARFFERnél 

1. kéz 203—230 1—18 
2. kéz 231—250 19—38 
3. kéz 251—273 39—62 
4. kéz 275—284 63—73 

Másoláskor a kódexet tehát négy füzetére bontották szét, hogy a négy kéz egyszerre 
dolgozhasson. Ezért találhatók az egyes kezek közt üres helyek, sőt a harmadik és negye
dik kéz közt üres lap is. A másolás után 1702-ben (1. alább) bekötötték a kéziratot, de 
hibásan, mert a második és a harmadik füzetet felcserélték, és az első füzet utolsó levelét 
— a krónika 17. és 18. lapjával — a második elejére ragasztották. Ekkor kötötték hozzá 
a „címet" és a Sylvester-bullát tartalmazó füzetet, valamint a krónika után levő öt 
üres levelet is. 

A ÜEVENESi-féle másolat pontosan követi MENESTARFFERét, csak rövidítési rendszeré
ben mutat eltérést. De a másolók jól tudtak latinul, és a szöveget így is hűen adták vissza. 
A kevés szövegbeli eltérés — főleg az első kéz esetében — szinte lényegtelen. így a hun 
történetben 

HEVENESlnél (205. 1.) MENESTARFFERnél (3. 1.) 

Multiplicati sunt ut aréna — Multiplicati sunt in scitia ut aréna 
Bele filio Thele Zemeyn oriundo — Bele filio Thele de genere Zemeyn oriundo 
. . .occidentales regiones invadere — . . .occidentales regiones mundare 

decreverunt6 decrevemnt 

MENESTARFFER rövidítési rendszere erősen eltér HESsétől. Például az ajánlás és a prológus 
szövegében (HESSnél 29 sor) közel 70, a De coronatione regis Mathiae című utolsó fejezet
ben (ÜESSnél 23 sor) közel 60 az eltérés. MENESTARFFERnél a 28. lapig a fejezetek kezdetén 
üres rubrikák találhatók ott, ahol HESSnél is külön rubrika van. Az utolsó a De corona
tione, vita, et morte regis Andrée című fejezet kezdő , ,P" betűjének a helye. Ettől kezdve 

5 Die Matrikel der Universität Wien II. 1451—1518/1. Register der Personen- und 
Ortsnamen, bearbeitet von Willy SZAIVERT, Graz—-Wien—Köln, 1967. 460. 1. —Voltak, 
akik Michael MANERSTARFFERrel azonosították a másolót, szerzőként beszélvén róla. 
Michael MANERSTARFFER a bécsi egyetemen rektorként szerepelt 1476-ban: „venerabilis 
et egregius artium liberalium et medicine doctor Mag. Michael Manesdorffer ex Wienna". 
1451—1518/1. Text, Graz—Wien—Köln, 1967. 156.1. — A másoló személye nem azonosít
ható az 1488-ban bejegyzett Joannes MAENESDORFFER ex Weittennel sem, időbeli el
tolódás miatt. Uo. 197. 1. 

6 HESSnél az „invadere" szerepel! 
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M E N E S T A R F F E R a sor e lőt t , lapszélre k iemel t be tűkke l jelöli az iniciálékat . A M E N E S T A R F -
FERnél üresen m a r a d t iniciálék helyei t a HEVENESi-féle máso la t készítői u g y a n ú g y ki
h a g y t á k . 

H o g y kié vol t a kódex , mie lő t t Pécsre kerül t , arról eddig semmi a d a t sem volt . A jelen
legi zöld színű, bőrből készül t kö t é s t áb l ába a következő b e t ű k e t ill. évszámot prése l ték : 

C.S .K.D. 
K.S .C.R. 
M.C.A.T. 

1702 

E n n e k feloldása F A L L E N B Ü C H L Zol tán szíves közlése a lap ján : 

Cornes Samuel Ká inok i D e 
K ő r i s p a t a k Suae Caesareae Regiae 
Majesta t is Cancellarius Aulicus Transy lvan icus 

K Á L N O K I Sámuel (1640—1706) erdélyi főúr, 1694-től a lkance l lá rként szervezte m e g az 
erdélyi udva r i kancel lár iá t . 1697-ben I . L I P Ó T grófi r a n g r a emel te ; 1703-tól E r d é l y kincs
t a r tó ja . 7 Tör téne lem i rán t i érdeklődósét m u t a t j a , h o g y 1702-ben Bécsben ő j e l en t t e t t e 
m e g P E T H Ő Gergely Rövid magyar krónika-ját.8 A m ű a ján lásában erre négy indoko t 
h o z o t t fel: 1. • „ . . . az egész m a g y a r n e m z e t ü n k b e n egy m a g y a r h is tór ia s incsen" , 2 . 
, , . . . ez a k ibocsá tandó P e t h ő Gergely His tó r i á jának nevez t e t e t t m u n k a , m e l y is m a j d 
teljességgel, s anny i r a elfogyott vala , h o g y ma jd n e m is l á t t a t o t t a m a z dicsőséges vitéz
séggel örök emlékezetre k i te r jede t t nagyh í rű Zrínyi Miklósnak! k inek u d v a r á b a n lak
t a m ! tu la jdon c s iná lmánya . . . " , 3. , , . . . hogy pé ldá t ad jak mindeneknek , és k e d v e t 
csináljak az h is tór iák í r á sá ra" , 4. „ . . . kötelességem pedig, és szere te tem az t hoz ta , 
h o g y ahol azon his tór ia végződöt t , u g y a n o t t fölvegyem, és con t inua serié m i n d e n eszten
d ő n k é n t lehozzam, éppen az e lkezdődöt t új saecu lumig" . „ I r a m a bécsi szál lásomon. 
Die 10. Octobris 1702. . . . Gr. Ká lnok i Sámue l " . E sorai ellenére mindössze h á r o m évvel 
t o l d o t t a m e g P E T H Ő króniká já t , kiegészítve az t 1629-ig, B E T H L E N fejedelem halá lá ig . 
Sajnos a Ká inok iak könyv- és l evé l tá rának n y o m a veszet t . 9 K Á L N O K I Sámuel krónika-
t e rve sem valósul t meg . A m o s t k ö n y v t á r á b ó l előkerül t H E S S - f é l e Chronica Hungarorum 
1481. évi bécsi máso l a t a ú j abb adalék a Hevenesivel kapcso la tban álló főúr tö r t éne lem 
i rán t i érdeklődésének a b izonyí tására . 

S Z E L E S T E I N . L Á S Z L Ó 

A Barber in i -gyűj temény n é h á n y kódexéről. Nemrégiben jelent meg Sesto P R Ê T E ka ta ló 
gusa a V a t i k á n i - k ö n y v t á r BARBERiNi-gyűjteményének első 150 kódexéről , 1 és ugyancsak 
n é h á n y évvel ezelőt t o l v a s h a t t u k R O S I V A C H J . Vincen t t a n u l m á n y á t : Manuscripts of 
Matthias Corvinus in the Barberini Collection.2 Sesto P R Ê T E még n e m i smerhe t t e R O S I V A C H 
t a n u l m á n y á t , u t ó b b i viszont t u d o t t a n y o m t a t o t t ka ta lógusról , de — sa já t megjegyzése 
szer in t — n e m vol t a l ka lma haszná ln i az t . 3 Mindke t t en foglalkoznak n é h á n y o lyan 

7 Magyar életrajzi lexikon, I. Budapes t , 1967. 847. 1. 
8 R M K I . 1645. 
9 K O S Á R Y Domokos : Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I. 

B u d a p e s t , 1970. 685. 1. 
1 Sesto P R Ê T E : Codices Barberini latini. Codices 1—150. Recensu i t . I n Bybl io-

theca Va t i cana 1968. 
2 M a n u s c r i p t a 1971. 177—184. 1. 
3 R O S I V A C H i. m . 178. 1. 2. sz. jegyzet . 
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kódex-szel a BARBERiNl-gyűjteményből, amelyeket egy XVII. századi kéziratos leltár 
corvinaként említ. E kódexekkel kapcsolatban fölmerült problémák közül a magunk 
részéről a kérdésnek csupán azzal a területével kívánunk foglalkozni, hogy a corvina
kutatás szempontjából hogyan értékelhető a két nevezett szerző — illetve elsősorban 
ROSIVACH vonatkozó véleménye, amire az a körülmény is késztetett, hogy nemrégiben 
alkalmunk volt a szóban forgó BARBERiNi-kódexeket eredetiben tanulmányozni. 

Először ismertetjük MORONI XVII. századi katalógusának4 bejegyzését; mely az egész 
kérdést fölvetette: 
,,. . . 
2504. Titi Livij Patavini libri decem priores, fol. membr. hic codex fuit Bibliothecae 

Matthiae Régis Coruini. 
2505. Terentij Comoediae 4° membr. Hic codex fuit Bibliothecae Matthiae Coruini. 
2506. Salustij [! ] bellum Catilinarum et Jugurthinum. 4°. Membr. Hic codex fuit Biblio

thecae Mathiae Coruini. 
2507. M. T. Ciceronis Tusculanae Questiones. Paradoxa. Laelius sive de amicitia. Cato 

maior sive de senectute. 4°membr. hic codex fuit Bibliothecae Mathiae Coruini". 
55 

E bejegyzésből világos, hogy négy kódexről van szó, a későbbiek során azonban — való
színűleg két kéziratnak az 1826-ban történt újrakötésekor történt felcserélése folytán — 
egy ötödik kódex is került ebbe a sorba. Ezek után készült a MORONI—BARBERINI 
konkordancia-jegyzék,5 amely szerint a kódexek jelzetei a következőképpen alakultak: 

Livres: Cod. Barb. lat. 168. olim MORONI 2504. 
TERENTITJS: Cod. Barb. lat. 83. olim MORONI 2505. 
CICERO: Cod. Barb. lat. 73. olim MORONI 1401. [!] 
SAIXTJSTIUS: Cod. Barb. lat. 40. olim MORONI 2506. 
SALLUSTITJS: Cod. Barb. lat. 39. olim MORONI 2507. [!] 

ROSIVACH és Sesto PRÊTE egymástól függetlenül állapította meg, hogy tévedésen 
alapszik a Cod. Barb. lat. 73. azonosítása a MoRONi-féle leltár 1401-es tételével, ami azt is 
jelenti, hogy a Cod. Barb. lat. 39. is tévesen kapta utólag a MORONI 2507-es számot. 
Ezt az utóbbit, a 39-et tehát törölni kell a corvina-gyanús kódexek sorából, bár fennállhat 
annak lehetősége, hogy a két SALLUSTius-kódex lapjai újrakötéskor összekeveredtek.6 

A tulajdonosi bejegyzések is világosan mutatják, hogy melyik az a négy kódex, ame
lyeket MORONI összetartozóan mint MÁTYÁS könyvtárából származókat jelölt meg. 
Minthogy a tulajdonosi bejegyzések vizsgálata lényegében eldönti a kérdést, ezekre 
nézve az egyes kódexeket egyenkint ismertetjük.7 

A Cod. Barb. lat. 168. (olim MORONI 2504.) Livius-kódex eredeti, préselt, aranyozott 
bőrkötése nem hagy kétséget afelől, hogy hiteles corvinával van dolgunk. Erről egyébként 
a Magyar Könyvszemle olvasói már 1965-ben tájékoztatást kaptak,8 nem szólva a Biblio-

4 Cod. Barb. lat. 3159. f. 218. 
5 A Vatikáni könyvtár kézirattári segédkönyvtárában. 
6 Erre a körülményre — a téves azonosításra — mindkét idézett mű utal: ROSIVACH 

i. m. 182—183. 1., Sesto PRÊTE i. m. 127. 1. (a 73. sz. kódex leírása végén): ,,. . .puto 
hunc esse de quo C. Moroni monet: 'hic codex fuit Bibl. M. Coruini'. Moroni enim opera 
nostri codicis memorat, numerus autem antiquus a nostro differt (numerus apud Moroni 
est 2507 [nunc Barb. lat. 39.]) ubi tarnen Sallusti opera habentur." 

7 Az említendőkön kívül még más név- és egyéb bejegyzések is találhatók a szóban 
forgó négy kódexben, mi azonban csupán azokkal foglalkozunk, amelyek előbbre vihetik 
a kérdést. 

8 CSAPODI Cs. : A Vatikáni Könyvtár Quintilianus-corvinája. Magyar Könyvszemle 
1965. 219—221. 1. Nevezett szerző csak a MARUCCHI A. műve (Stemmi di possessori di 
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theca Corviniana c. kötet kiadásairól, amelyekben nemcsak a kódex leírása, de a kötés 
reprodukciója is benne van.9 E kódex f. I r-ján szerepel ,,Lucae Vingardj", a f lv-n pedig 
, ,0 Lindrj Vrodj" vagy ,,Vnedj". 

A Cod. Barb. lat. 83. (olim MORONI 2505) TERENTius-kódex f. Iv-ján és l r-ján ugyanez 
a két név szerepel, de itt még ezekhez járul a f I r-n „Augeri Busbequij" — Augerius 
BUSBECQ1 0 bejegyzése is. 

A Cod. Barb. lat. 73. (helyesen: olim MORONI 2507.) CiCERO-kódex f l r-ján „O Lindrj 
Vrodj" (vagy: ,,01indi Vrodi") és BuSBECQé szerepel. 

A Cod. Barb. lat. 40. (olim MORONI 2506.) SAULUSTius-kódexnól sem Sesto PRÊTE, 
sem ROSIVACH nem vette észre, hogy a f 71v-n olvasható görög nyelvű bejegyzés végén 
,,A. B . " szigla van, ami minden bizonnyal BUSBECQ tulajdonosságát jelzi. Sesto PRÊTE 
katalógusában az egész görög szöveget közli, de a sziglát minuszkulával adja vissza,11 

pedig az eredeti bejegyzésben nem így van. 
Így tehát a négy kódex közül három (83., 73., 40.) egy időben BUSBECQ tulajdonában 

volt, kettő (168. és 83.) „Vingardj" és három (168., 83., 73.) „O Lindj Vrodj" tulajdoná
ban. 

ROSIVACH tanulmányában annak a véleményének ad kifejezést, hogy két kódexet 
(168. és 83.) BUSBECQ hozott el Konstantinápolyból, és mivel mindkettőnek címlapja is 
hiányzik, valószínűnek tartja, hogy a TERENTIUS is corvina volt. A konstantinápolyi 
eredetnek azonban egyik kódexben sincs semmi nyoma. Ezt ROSIVACH azon az alapon 
feltételezte, hogy a British Múzeum HORATIUS-corvináját is BUSBECQ hozta Konstanti
nápolyból, így a LIVIUS-corvinát is csak ő hozhatta onnan, noha nevével az utóbbiban 
nem találkozunk. ROSIVACH megállapítja, hogy BUSBECQ neve a HoRATius-corvinában 
sem szerepel. Hogy mégis a flamand humanista könyvgyűjtőnek tulajdonítja a HORATIUS-
kódex elhozatalát, az a korábbi magyar corvina-kutatás egy sajnálatos tévedésén alap
szik, melyet ROSIVACH egyszerűen átvett. A HoRATius-kódex első ismertetője csupán 
mint feltételezést említette meg, hogy a kódex talán BUSBECQ által került Konstanti
nápolyból előbb Flandriába, azután Londonba.12 Ez a feltételezés FÓGEL jegyzékében 
már befejezett tényként szerepel,13 természetesen minden alap nélkül. A HORATIUS-
kódex bejegyzése csak arra vonatkozik, hogy VERANCSICS Antal ajándékozta „konstanti
nápolyi barátjának".14 VERANCSICS másokkal együtt követtársa volt BusBECQnek és 
rajta kívül még sok „barátja" lehetett. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy nem 
BUSBECQ volt az egyetlen, aki Konstantinápolyban európai kódexeket vásárolt,15 sem 

manoscritti conservati nella Bibi. Vol., Mélanges E. Tisserant, Vol. 7. Città del Vaticano 
1964. Studi e testi 237.) alapján felismert QuiNTiLiANUs-kódexről (Cod. Régin. lat. 1715.) 
szól részletesen, a Cod. Barb. lat. 168. Livius-t csak említi, ugyanabból a forrásból. 

9 A kötetnek csupán legújabb angol nyelvű kiadására hivatkozunk: CSAPODI C S . — 
CSAPODINÉ GÁRDONYI K.: Bibliotheco, Corviniana. New York—Washington, Praeger, 
1969. 121. sz. leírás, LXXXI. sz. tábla. 

10 BUSBEQUIUS Augerius Gislenius humanista könyvgyűjtő és diplomata, 1522— 
1592-ig élt. 

11 Sesto PRÊTE id. m. 56. 1. 
12 KROPF L.: A British múzeum Korvin-kódexe. Magyar Könyvszemle 1896. 3—4. 1. 
13 FRAKNÓI V.—FÓGEL J.: Biblioteca Corvina. Budapest 1927. FÓOEL korvina-jegy

zékében, a mű 69. lapján, a 91. tételben olvashatjuk: „Egykorú bejegyzések szerint 
1556 körül Verancsics Antal pécsi püspök vásárolta [!] Konstantinápolyban és egyik 
barátjának adta ajándékul. Ogier Ghiselin de Busbecq a kéziratot Konstantinápolyból 
Hollandiába hozta." 

14 A HoRATius-kódexben található bejegyzés szövege a következő: „Ex bibliotheca 
regis Mathiae dono reverendissimi episcopi Quinqueecclesiensis domini Antonii Verantii 
amici honorandissimi Constantinopoli". 

15 Erre több példát is felhozhatunk: a firenzei Laurenziana MACROBius-kódexébe 
(Plut. 65. Cod. 36.) bejegyezték, hogy a francia követ vásárolta Konstantinápolyban és 
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azt, hogy ugyancsak ő hosszú ideig élt Bécsben és Franciaországban, ahol nyilván nem 
hagyott fel könyvgyűjtő szenvedélyével, bár saját munkájában olvashatjuk, hogy 
Konstantinápolyban vásárolt mintegy 240 görög kódexet a bécsi császári könyvtárnak 
ajándékozott.16 Azonban sem a londoni HORATIUS, sem a Barberini LIVITJS-corvina 
esetében nem kell szükségképpen BTJSBECQ közvetítő szerepére gondolnunk, sőt a Livius-
nál egyáltalában semmi nem bizonyítja, hogy ez a kódex megjárta volna Konstanti
nápolyt. Következésképp nem lehet a HORATIUS-, a Livius- és a TERENTius-kódex „azonos 
sorsa" alapján arra következtetnünk, hogy az utóbbi kódex is corvina lett volna, amire, 
sajnos, semmi egyéb körülmény sem mutat. 

A nehezen olvasható és nem egyértelműen leírt , ,0 Lindj Vrodj", akinek a tulajdoná
ban a négy közül három kódex volt (168., 83., 73.) számunkra rejtély maradt, bár ROSI
VACH megemlíti annak lehetőségét, hogy flamand eredetű névvel lehet dolgunk.18 A 
magunk részéről inkább valamilyen szláv nemzetiségű személyre gondolunk, de hogy 
melyikre, azt közelebbről nem mernénk megjelölni. 

Másképpen áll a helyzet a ,,Vingardj" névvel. ROSIVACH ennél is említi, hogy esetleg 
flamand eredetű lehet.19 A magunk részéről azonban kétségtelennek tartjuk, hogy i t t 
a magyar VINGÁRTI GERÉB-család egy tagjának tulajdonosi bejegyzésével van dolgunk. 
Ez a család elég nevezetes történelmünkben, tagjai részben a „Geréb" elhagyásával 
pusztán a VINGÁRTI nevet használták.20 Volt a családnak egy korábbi, erdélyi ága is, 
de a XIV. században élt az a VINGÁRTI Miklós, akinek fia János, HUNYADI János mellett 
az ország alkormányzója volt, felesége pedig SZILÁGYI Zsófia, HUNYADI Jánosnó SZILÁGYI 
Erzsébet testvére. Így a VINGÁRTI-család a legközelebbi rokonságban állt magával 
MÁTYÁS királlyal ós VINGÁRTI János fiai is magas móltóságokat töltöttek be: Mátyás 
szlavón és horvát bán (1483—1490), Péter hadvezér, országbíró, majd később nádor 
(1499—1504). László Olaszországban tanult, MÁTYÁS udvarában alkancellár volt, majd 
erdélyi püspök, később kalocsai érsek lett, 1484-ben pedig VIII . INCE pápa pápai követté 
nevezte ki.21 

Sajnos, a családnak Lukács nevű tagjával az irodalomban eddig nem találkoztunk. 
A tulajdonosi bejegyzés időpontjára a két kódexben az írásból következtethetünk a 
XVI. század első felére. A latin névalak VINGÁRTI Lukács latin iskolázottságát is elárulja. 
így ha nem is tudjuk elfogadni ROSIVACH J. Vincentnek azt a feltételezését, hogy a 
Cod. Barb. lat. 83. jelzetű kódex is corvina lehetett, VINGÁRTI Lukács személyében 
mégis egy eddig ismeretlen magyar és — feltehetően tudós műveltségű — könyvgyűjtő 
személyét kell látnunk, aki megszerezte — legalábbis egy időre — könyvtára számára 
azt a két kódexet, amelyek közül az egyik valóban corvina volt. 

Hogy hogyan kerülhetett a négy kódex együtt a MoRONi-féle jegyzékbe mint corvina, 
erre a kérdésre ez idő szerint nem tudunk kielégítő választ adni. A magunk részéről fel
tételezünk egy számunkra ismeretlen olyan tulajdonost, akitől egyidejűleg szerezték 

1544-ben elküldte Pier Francesco Riccio-nak. — Ugyancsak Konstantinápolyban vásá
rolta H. LILLO angol követ 1608-ban azt a SENECA-corvinát, amelyet ma az Oxford-i 
Bodleiana-ban őriznek. 

16 Vö.: Augerii Gislenii Busbequii D. legationis turcicae Epistolae quatuor. Hannoviae 
1605. 295. 1. 

17 ROSIVACH i. m. 180—181. 1. és passim. 
18 ROSIVACH i. m. 179. 1. 
19 ROSIVACH i. m. 179. 1. 
2 0Vö.: KŐVÁRI L.: Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvárt 1854. 96—-98. 1.; NAGY 

Iván: Magyarország családai. Pest 1858. III—IV. k. 367—369. 1.; BOJNICIC Iván: Der 
Adel von Kroatien und Slavonien. Bearbeitet v. . Nürnberg 1899. 51. 1., 37. t. 

21 Vö.: SZINNYEI J.: Magyar irók élete és művei. Bpest 1894. I I I . k. 1144—1145. 1. 
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meg a BARBERINI gyűjtemény számára a négy kódexet, amelyeket tévedésből vagy 
szándékosan egyaránt MÁTYÁS király könyvtárából származónak mondottak. 

így ha újabb korvinával nem is, de VINGÁRTI Lukács személyében egy újabb magyar 
könyvgyűjtő nevével lettek gazdagabbak ismereteink. 

CSAPODINÉ GÁRDONYI K L Á R A 

Sylvester Újszövetségének nyomdai és filológiai hátteréhez. A sárvárújszigeti nyomda 
mindkét ránk maradt terméke (RMNy I. 39; 49) őrzi az első magyar „homo trilinguis", 
SYLVESTER János humanista forrásokból táplálkozó filológiai érdeklődésének bizonyí
tékait. Az 1539-ben kiadott Grammatica Hungarolatinából, majd az 1541-ben megjelent 
magyar nyelvű Újszövetségből kitetszik, hogy a kor tudományos felfogásának megfelelően, 
büszkén használja héber és görög ismereteit.1 

A Grammatica héber betűs szövegrészleteit Johannes STRTTCIUS, SYLVESTER famulusa 
fadúcokra faragta. A görög betűs példák és idézetek kinyomtatását a STRUCiusszal 
Sárvárra került, egykor matricákról öntött típusok tették lehetővé.2 E görög betűkészlet 
előtörténetéről eddig érdemben nem nyilatkozott a szakirodalom. Talán nem tévedünk, 
ha egyes speciális vonalvezetésű jelek alapján feltételezzük, hogy az elhasznált ütött-
kopott görög betűk Párizsból vagy Bázelből származtak Sárvárra.3 

Az Újszövetségben már nem találkozunk héber betűs szöveggel és két görög betű ki
vételével görög szedéssel sem. Pedig SYLVESTER a kötet végére csatolt kis tanulmányaiban 
számos héber és görög szót, fogalmat magyaráz. SYLVESTER korábbi és későbbi kiadvá
nyainak ismeretében meglehetősen feltűnő, hogy e fejtegetésekben csupán translitérait 
formában adja ki azokat. Még feltűnőbb, hogy az Újszövetségben talált a-ák és co-ák 
nem a Grammaticából megismert típusból valók, annál lényegesen nagyobbak és egymás
hoz viszonyított arányaikban is bizonytalanok.4 

Az Apokalypsis 1/8, 11, 21/6, 22/13 mondataiban kaptak helyet a kétségtelenül házilag 
előállított tü-ák. Az itt szereplő En vagyok az alfa és co formula használata klasszikus 
humanista hagyomány, amelynek eredete a skolasztikusokig nyúlik vissza — amire 
BÁN Imre volt szíves felhívni a figyelmet.5 SYLVESTER nyilván ehhez ragaszkodott. A szó
magyarázatok között visszatér e kitételre, és ott a magyarázat fontos tartalmi kelléke 
a görög betűk használata. Más helyeken, az űrmértékek, pénznemek, betegségek elemzése
kor csupán a kiadvány eleganciáját emelte volna az eredeti héber ós görög szavak ki
nyomtatásával. Nyilvánvaló, hogy ezekről is csak kényszerűségből mondott le, mint-

1 BALÁZS János: Sylvester János és kora. Bp., 1958., DÁN Róbert: Humanizmus, refor
máció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Bp. 1973. 37—46. 

2 VARJAS Béla: A sárvárújszigeti nyomda betűtípusai. I t K 1958. 140—151. A fába 
faragott héber betűkről DÁN i. m. 39—42. 

3 SCHOEDERER, V.: Greek printing types. 1465—1927. London, 1927. Kb. 50, 1540-ig 
nyomott görög szedésmintájából összesen háromban találtunk megközelítően hasonló 
görög típusokat. Johannes FROBENITJS 1516-ban Bázelban nyomott Újszövetségében; 
Jodocus BADITJS ASCENSITJS párizsi műhelyéből 1521-ben kikerült Grammaticájában, 
majd ennek 1529. évi második kiadásában. 1. uo. no 16, 23, 27. 

4 Az Újszövetségben összesen két görög alfa szerepel. Mindkettő a szómagyarázatokban. 
AA lev. Hatszor nyomtatták ki az ómegát, uo. 137a, 153a, 157b, AA lev. Az alfáknak 
sem a rajzuk, sem a méretük nem azonos. Az ómegák viszonylagos méretarányát a szöveg 
többi betűjével talán az indokolja, hogy e típus dupla w-jéből készülhetett a középső szár 
lereszelésével. 

5 NARDI, Bruno: Saggi e note di eritica dantesca. Milano—Napoli, 1966. 317—321. 
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ahogy szükségmegoldásként kerültek az öntött matricákról készített görög betűk helyére 
a nélkülözhetetlen és ezért házilag fabrikált a-ák és co-ák. 

SYLVESTER ugyanis az Újszövetségben kénytelen volt lemondani hosszabb héber és 
görög szövegek kinyomtatásáról. VARJAS Béla kimutatta, hogy Johannes STRUCIUS az 
Újszövetség 39—57. leveleinek munkálatai közben hagyta el Sárvárt.6 Vele együtt tűntek 
el a készülő kötet lapjairól a Orammaticából ismert kurzívák, amelyekkel a lapszéli 
utalásokat nyomták addig. De nem maradt Sárváron az öntött görög típus sem — ezért 
kellett házilag készíteni a szükséges betűket. Végül STRUCIUS magával vitte azt a lehető
séget is, hogy SYLVESTER héber betűs szövegeket nyomattasson kis tanulmányaiban. 
A STRUCIUS helyére 1540 februárjában belépő ABÁDI Benedek első feladata a főszöveget 
alkotó betűk megigazítása, a nyomdai munkálatok meggyorsítása volt. Úgy látszik, 
csak akkor foglalkozott görög betűk fabrikálásával, ha azokra égető szükség volt. 

A fentiekből arra következtetünk, hogy az Újszövetség munkálatainak megtervezésekor 
és elindításakor, valamikor az 1539. esztendő őszén, SYLVESTER nem számolt STRUCIUS 
távozásával. Bár NÁDASDI Tamással, a nyomda patrónusával folytatott levelezésében 
sűrűn panaszkodott a hanyag, lusta, „homo simplissimus" STRUCiusra, fontos feladatok 
megoldásánál számított rá és betűire. 

Mással nehezen lehetne indokolni, hogy miért kezdték a lapszéli jegyzetek nyomását 
a STRUCITJS tulajdonában levő kurzívákkal. Hiszen SYLVESTER tudhatta, hogy famulusa 
eltávolításával azokról is le kell mondania. SoLTÉszné meggyőzőnek látszó bizonyítással 
igazolta, hogy STRUCiusnak oroszlánrésze volt az illusztrációk elkészítésében.7 Az analó
giák alapján valószínűnek látszik, hogy héber és görög betűire a kötet végén levő tanul
mányokban lett volna szükség. Mindez igazolja, hogy SYLVESTER nem STRUCITJS helyére, 
inkább melléje keresett és talált nyomdászszakembert ABÁDI személyében. STRUCIUS 
pedig talán sórtődöttségből, esetleg bosszúból, de az sem kizárt, hogy korábbi zavaros 
ügyeinek leleplezésétől való félelmében — de mindenesetre saját akaratából — hagyta el 
Sárvárt. Abádinak a kötet végén levő megjegyzése is erre utal: ,,. . .ez könyvet nem én 
kezdettem el, hanem más, kit az jó ur sok ideig nagy költsigvel itt tartott . És mikoron 
elkissen hozzá fogott volna, és ugy látták volna hogy az nehezen irhetne vighit, ugy 
hivata enghemet hozzája hogy ez mennél hamarabb az keresztények kezekbe juthatna." 

* 

SYLVESTER a Máté evangélium bevezetésében egy héber forrására hívja fel a figyelmet: 
„Szent Máthé. . . az Christusnak evangéliumát ira Sidó betükvel, és Sidó nyelven. . . 
Ezt szent Jeronimus irta Szent Mathérul, ós ez evangéliumról. Mü es ez minapon az 
szent evangéliumot Sidó nyelven találván, sok helyen az Sidó nyelvet követők inkább 
hogy nem mint az Görögöt, avagy Római nyelvet. Bűnnek ne vesse azért az keresztény 
ki ezt olvassa, ha egy nihány helyen az Görög és Római nyelvtül láttatunk eltávozni, 
ülik vala, hogy itt az Sidó Írásra niznink inkább, hogy nem mint az Görögre". E nyilat
kozat alapján Kocsis Elemér héber nyelvű Máté-evangélium kéziratot sejtett SYLVESTER 
kezében. És bár szóba hozta Sebastian MÜNSTER Bázelben 1537-ben kiadott Evangelium 
secundum Mattaeum in Lingua Hebraica, cum versioné Latina atque succintis annotationibus 
című munkáját, annak szövegállományát nem volt módjában megvizsgálni.8 

6 VARJAS i. m. és az Újszövetség fakszimile kiadásához írt tanulmánya. Bp., 1960. 31. 
7 SOLTÉSZ Zoltánnó: A sárvár-új szigeti nyomda könyvdíszei. MKSz 1955. 192—211. 
8 KOCSIS Elemér: Milyen héber kéziratot használt Sylvester János a Máté evangéliuma 

fordításához. Theologiai Szemle 1961. 171—173. Középkori héber nyelvű Máté ós Márk (!) 
idézetek irodalmához. 1. A. MARX: Studies inJewish Bibliography. . . in Memory of A. S. 
Freidus. New York, 1929. 271. SCHEIBER Sándor szíves információja alapján. 
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A MÜNSTER-féle héber nyelvű Máté evangélium és a hozzáfűzött kommentárok több 
helyen érintkeznek SYLVESTER magyar fordításával és a könyv végén levő szómagyará
zatokkal, bibliai régiségtanban elmondottakkal. 

SYLVESTER Máté 23/5-ben egy héber szakkifejezést használ: „Nagyon kiszélesitik az ü 
totafotot, és megnagyubbitják az ü felső ruhajoknak sz i lé i t . . . " A „totaf" szóval Az 
nehiz ighikneh magyarságárul. . . című kis összeállításában is találkozunk: „Totaf, avagy 
totafot sidoul, görögül filacterion, homlokon való ikessig vala az Sidóknál, kiket azok 
fejekbe tesznek valahogy el ne feletkezninek az istennek parancsolatirul. Kaldai nyelven 
igy neveztetik Thfilin, mely szóval az Sidók mostan inkább Ülnek, hogy nem mint az 
ünön szavaikval. . ."9 

MÜNSTER Máté 23/5 héberje: „arrnvies ma;: ib*iif\ D.vtiiDsia rút ismv '3" Innét olvas
ta SYLVESTER a „totaf" kifejezést, mert a mondat latin verziójában nem szerepel: 
„Dilabant enim phylaeteria sua et magnifieant fimbrios palliorum suorum". A kom
mentárban MÜNSTER megmagyarázza a „phylaeteria" szót: „Id quod Graeci vocant 
phylacterion id est conservatiorum. Hebraei vocant P-113 ( = totaf) et in plurali rnoBi» 
( = totafot) atque alio nomine P '̂SM ( = tfilin). . . Phylaeteria sunt membranula in qua 
seribunt sententias biblias. . ."1 0 

SYLVESTER Máté 5/22-ben: „ . . .az gehennek igőtüzire. . . " vetettekről beszél. E szó 
magyarázatában elmondja: „Gehen, sidóul, magyarul Hinnomnak völgye, ez hely vala 
Jeruzsálemhez közel, az ki ez helyvei bir vala annak Hinnom vala neve, azirt vigre 
Gehinnomnak szogák ez helyt hinni. Vigezetre Josias király megferteztete ez helyt. . . " 

MÜNSTER e helyhez írt kommentárjában leírja, hogy itt nem a pokolról volt szó erede
tileg: „De vocabulo gehennae non est quod hic multa dicantur cum sit ab hebraico s:n»j 
id est vallis hinnom. . . De quo Jeremiae 7 ac deinde usurpari coepit ab Hebraeis pro 
eterna perditione." Sylvester az itt idézett Jer. 7/31-et kiegészítette I I . Kir. 23/10-zel.11 

Az Újszövetség végére csatolt Az pinzeknek nemirül. . . című kis tanulmányban SYL
VESTER a különféle pénzek egymáshoz való viszonyításának sorában, héber forrásra 
hivatkozik: „Ez nehézsiget az Sidók el akarván távoztatni és az righieknek pinzekrül 
telljes értelmet akarván adni igy irnak: Obolus tizenhat árpaszemet nyom. Drachma 
avagy Dénár hat obulust nyom, avagy kilenczvenhat magot. Siclus nigy Dénárt nyom, 
avagy három száz nyolezvan nigy magot. Libra, avagy Mina husznöt Siclust nyom, 
az az, kilenczezer és hatszáz árpa magot. Talent hatvan Librát nyom, az az öt száz ezer 
és hetven hat ezer árpamagot." A „didrachma" egység magyarázatában hivatkozik 
Máté 17. fejezetére. E szóhoz írt MÜNSTER-kommentárban megtalálható SYLVESTER 
által említett zsidó forrás és annak alapján a SYLVESTER által felállított táblázat: 
„...m-iw »wy tiv b'pvü km rrèapn »D bv nyam nyo ws? ij-rrfi onn riya-s bpv" MÜNSTER itt beszél 
a VESPASIANTJS által kivetett adóról, amire utal SYLVESTER is, majd felsorolja a külön
böző pénznemeket: „habebit igitur denarius seu drachma pondus 96 hordaecorum 
granorum. . ." . MÜNSTER a Máté 25/14—29-hez írt fejtegetésében visszatér a problé
mára. I t t találjuk SYLVESTER szövegének szó szerinti latin eredetijét: „Obolus habet 
16 grana hordeacea. Denarius qui Zúza habet 6 obolus sive 96 grana. Siclus habet 
4 denarios sive 384 grana. Libra seu mina habet 25 siclos id est 9600 grana. Talentum 
habet 60 libros quae continent 576 000 grana hordeacea.". Néhány mondattal később 
MÜNSTER megjegyzi: „Drachma, denarius et zúza unum et eodem valorem".12 

9 Újszövetség 36a, AA iii lev. 
^ MÜNSTER i. m. 126. A héber visszaszorulásáról és az arám elterjedtségéről a zsidók 

között: uo. 149. 
11 Újszövetség 8a, AA ii lev., MÜNSTER i. m. 62. 
12 Újszövetség BB ii lev., MÜNSTER i. m. 104—105, 137. 

8 Magyar Könyvszemle 
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BALÁZS János az Újszövetséghez, csatolt kis tanulmányok forrásvidékeit keresve 
számos helyen kimutatta, hogy SYLVESTER az erasmusi újszövetségkommentárt forgatta. 
Kezében lehettek OECOLOMPADIUS jegyzetei és BTJDÉ pénztani munkája.13 A tudós 
filológus SYLVESTER a fentiektől mindig elkülönítette, ha zsidó kútfőkből idézett. Az 
Az mirő szerszdmokrul. . . című kis dolgozatának egyik részletében e szavakkal zárja 
fejtegetését: „Ezt az Sidók irják az ü mirőjükről. . ." . Forrása ot t Rasi, középkori zsidó 
exegeta, akinek véleményét Münster „Biblia Hebraica" című kiadványából vette át.14 

Az Az pinzeknek nemirül... írt munkájában is jelzi zsidó forrását, amelyet MÜNSTER a 
Kabbalából idézett. 

Mindez pedig egyértelművé teszi, hogy SYLVESTER a Máté evangélium bevezetésében 
MÜNSTER héber nyelvű, latin fordítással ellátott, kommentált Máté kiadására utalt. 

* 

A fentiekben kimutatott forrás ismeretében, új megvilágításba kerülhet a Grammatica 
és az Újszövetség viszonya, másrészt az Újszövetség egyes könyvei megírásának kronoló
giája. 

Tudósunk 1536. június 24-én Sárvárról NÁDASDI Tamásnak írt levelében jelzi, hogy 
rövidesen elkészült Pál episztoláinak fordításával. BALÁZS János ebből arra következ
tetett, hogy magyarításait a négy evangéliummal kezdte valamikor 1534-ben, és ezek e 
levél írásának napján már készen voltak. Másrészt BALÁZS feltételezése szerint SYLVESTER 
a Grammatica magyar nyelvű példáit többnyire ebből emelte ki.15 Kétségtelen, hogy a 
Grammatica az Újszövetség melléktermékeként, annak mintegy előszobájaként jött létre. 
Ajánlásának datálásából az is kiviláglik, hogy 1536. október 15-én már készen volt. 
Összevetve azonban a Grammaticában idézett magyar nyelvű újszövetségi locusokat az 
Újszövetség azonos helyeivel, számos eltérést regisztrálhatunk. Ami meglehetősen vita
tot tá teszi, hogy azok a már elkészült Újszövetségből kerültek volna a nyelvtankönyvbe. 

SYLVESTER a Grammaticában idézi Lukács 15/4-et: „Ha kinek száz juha vagyon. . . , 
az Újszövetség textusában: ,-,. . .az ember kinek száz juha vagyon. . ." . A Grammaticában 
János 2/1: „Menyekező l ü n . . . " , az Újszövetségben: „Menyekező liszen v a l a . . . " . A 
Grammaticában Márk 6/39: „Es paranczola ünekiek, hogy mind le ültetnek üköt egy egy 
lakodalomhelyt osztván mindennek az zöld füvön. És letelepedinek egy egy ülést fog
lalván az zöld füvön százan és ötvenen.". Az Újszövetségben: ,,. . . az zöld pázsiton. . . 
egy egy zöldelő ülisre százankint és ötvenenkint osztatván.". A Grammaticában Apóst. 
Csel. 2/17: „Es liszen az utolsó napokban, az Isten monga, ki fogok őtteni az én lelkemből 
minden testre, és prófétálni fognak az tü fiaitok és az tü leányitok. Az tü ifjaitok látást 
fognak látni, és az tü vineitek álmát fognak látni. És bizonyával az napokban ki fogok 
őtteni az én lelkemből, az én szolgáimra, és az én szolgáló leányim is prófétálni fognak.". 
Az Újszövetségben: „Az isten ezt monga. . . kiőttök az én lelkemből minden testre. És 
prófétálnak az tü fiaitok és az tü l eány i tok . . . " végig jelen időbe áttéve a Grammaticában 
futurumban levő igéket.16 

Egy helyre csoportosítva a Máté evangélium párhuzamos helyeit: 14/21 a Grammaticá
ban: „Továbbá az kik üttenek vala, öt ezerén valának." Az Újszövetségben: „Az kik 
pediglen üttenek vala, valának férfiak ollmint ötször való eze rén . . . " Tanulságos példa 
Máté 20/16; 22/14 a Grammaticában: „Sok az hivatalos, kevés az választott; avagy sokan 

13 BALÁZS i. m. 289—293. 
14 DÁN i. m. 4 2 - 4 3 . 
1 5 BALÁZS i. m. 240, 245. 
16 Grammatica 38—39, 41—42. Újszövetség 107a, 127b, 58b, 166b—167a. 
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vágynak az hivatalosok, kevesen vadnak az választottak". Az Újszövetségben: ,,Mert 
sokan vadnak azok az kiknek hivatalok vagyon, kevesen vadnak kediglen az kik arra 
válnak."17 Végeredményben a Orammaticáhaxi adott újszövetségi példák túlnyomó több
sége eltér az Újszövetség textusától. Figyelembe kell vegyük azt is, hogy a forrásként 
használt MüNSTER-féle Máté kiadás 1537-ben jelent meg. Mindebből arra következtetünk, 
hogy az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei csak 1537—1539 között készülhettek. 

A főszöveggel párhuzamosan kerültek papírra a különféle magyarázó jegyzetek, 
amelyek első formájukban SYLVESTER magánfeljegyzései lehettek. A kötetbe olvasható 
Öt kis értekezésből kettőnek végén szerzőnk mentegetőzik, hogy bővebben nem írhat: 
,,mü nekünk mostan sem üdönk, sem erőnk nincsen, hogy errül sok beszéd vei Írjunk" — 
jegyzi meg az átvitt értelmű igékről írt eszmefuttatás végén. Majd Az betegsigekrül. . . 
című értekezésének feliratában is közli, hogy csak az evangéliumban említett kórokról 
ad tájékoztatást. Az utolsó sorokban még ezt a kört is szűkíti: „Egyéb féle betegsighekrül 
és liszen emlékezet ez könyvben, mellekrül mostan semmit sem írhatunk". 

A további három dolgozatban nincs nyoma a sietségnek. Az nehiz ighiknek magyar
ságárul. . . szóló betűrendes összeállítás az egész Újszövetséget felöleli. Az mirő szerszá-
mokrul. . . értekezve a felirat is jelzi, hogy az „szent Írásban" található mértékekről 
beszél. Az pinzeknek nemirül. . . olyan fizetőegységeket is tárgyal, melyek nincsenek is 
az Újszövetségben. 

HORVÁTH János szellemesen mutatott rá, hogy SYLVESTER saját prózájának korrigá
lása közben vette észre, hogy klasszikus mértékben is lehet magyar nyelven verselni.18 

Következtetéseit az evangéliumok summája után található megjegyzésre alapította, 
amely lényegében ugyanazt mondja, mint amit két kis tanulmányának mentegetőzésében 
olvashatunk. Ennek alapján úgy véljük, hogy e tanulmányok is, úgy mint a verses 
betétek, a főszöveg kinyomtatása után készültek. Innét a sietség. A másik három dol
gozat azonban már 1539 őszén, az újszövetségi könyvek fordításának befejezése után, 
de a nyomtatás megkezdése előtt íródott. SYLVESTER eredetileg talán szerényebb formá
ban képzelte e dolgozatok megjelenítését, esetleg nem is témák szerint, csak folyamatos 
betűrendben. De „az mü nyelvünknek mindenben való nagy nemes voltát" felfedeztében 
önálló témákat emelt ki betűrendes szójegyzékéből és értekezett azokról. A már meglevő 
anyaggal való gazdálkodás magyarázza a számos forrásmunka jelenlétét e kis tanulmá
nyokban, amelyek visszakeresésére a nyomtatás végén aligha lett volna ideje. 

DÁN RÓBERT 

Farkas Imre sopronkeresztúri és csepregi nyomdája (1608 — 1643). FARKAS Imre nyom
dájáról, MANLITTS János utódáról a szakirodalom szinte semmit nem tud. Kitűnő új 
bibliográfiai kézikönyvünk egyedül THTTRZÓ Szaniszlóhoz intézett levelét említi, melyben 
1614. december 3-án nyomdászunk többek között ezt írja: „ . . .Nagyságod az mi nemű 
opus felől izent, hogy kinyomtatnám, azt én az Nagyságod parancsolatjára kinyom
tatom, és az mi költséget Nagyságod küldött, én az(t) recipialtam, és azon leszek, hogy 
az Nagyságodnak szépen kinyomtatom mennél hamarabb lehet és minden dolgaimat 
elhagyom Nagyságodért, véghez is viszem, kibe az Nagyságod neve terjedjen." Nem 
szokták idézni PAYR Sándor cikkét (Soproni Nemzetőr 1908, IX. 6.), sem a két Csepregről 
írt monográfia nyomdászati fejezeteit, ezek azonban úgyis SZABÓ Károly I. és I I . köteté
nek adatait foglalják össze. 

17 Grammatica 37—38. Újszövetség 23a, 31b, 35a. 
18 HORVÁTH János: Tanulmányok. Bp., 1956. 48—60. 
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1972-ben jelent meg Kari SEMMELWEIS: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgen
landes bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1582—1823) Eisenstadt, 1972. — ez FARKASról 
a következő ismert adatokat foglalja össze: MANLITIS tanítványa, mestere halála után 
továbbvezette a nyomdát. Lehet, hogy feleségül vette MANLITJS özvegyét, mivel MANLITJS 
Gergely 1630-ban pereli FARKASt a szuperintendensek konventje előtt örökrészéért. 
1608-tól nyomtatott FARKAS saját neve alatt, a NÁDASDY grófok szolgálatában is állt. 
Különösen fontosnak tartja SEMMELWEIS, hogy FARKAS kinyomta PYTHIREUS-MEKENICH 
Gergely horvát énekeskönyvét 1609-ben és 1611-ben, ezek az első ismert nyugat-magyar
országi horvát nyomtatványok. 1608—1619-ig húsz megjelent nyomtatványát ismerjük, 
ezek részben naptárak, HARTLIEB György kőszegi papnak a soproni tanácsot és más 
vezető soproni patríciusokat dicsőítő Anagrammata-i, LACKNER Kristóf két emblematikus 
munkája, az egyik ezek közül a Florilegus Aegyptiacus című emblémaszótár. A sopron
keresztúri nyomtatványok sorában jelent meg PÁZMÁNY Péter csepregi ellenzékének 
ZVONARITS Imrének és NAGY Benedeknek nagy vitát kiváltó Pazman Peter pironsagi 
(RMK I. 457) c. munkája., és Pálházi GÖNCZ Miklós több magyar nyelvű evangélikus 
kegyességi munkája. 

Felveszi SEMMELWEIS a keresztúri nyomtatványok sorába Kőszegi SZEKÉR Mátyás: 
Epigrammák c. ma már nem ismert munkáját, PAYR soproni egyháztörténete nyomán. 
Mivel PAYR itt forrása, a múlt századi kiváló GAMATJF Gottlieb egyháztörténeti kéziratá
ból merített, SEMMELWEIS feltételes könyvfelvétele is helyes. 

Es ezzel el is jutottunk az elveszett nyomtatványok kérdéséhez. Kőszegi SZEKÉR 
Mátyás soproni magyar tanító majd lelkész, akinek működését mintegy húsz éven át, 
1610—1630 között tudjuk követni Sopronban, két könyvet is nyomatott FARKAS Imrénél. 
Egyiket PAYR is említi GAMATJF nyomán, az Epigrammákat. 

„Hogy mindenek szép rendel es okosson Véghez vitessenek, arrul maszer beösegesben 
irok (ti. a soproni magyar ev. egyházról — írja Kőszegi Szekér. . .) minth mastannis ez 
ón Uraságtok eleiben küldeth Verseimbül némely heliek megh teczenek: Latvan azért 
ezt enis Istennek engedelmibül, es ayandekabul irtani es nyomtattam ez egy nehany 
Epigrammát, kit Urasagtoknak beis kültem, consecraltam, es dedicaltam; kéruen azon 
Urasaghtokat hogy ez en kiczin faratsagomath jo neuen venneie, es jouendöben, ha 
latom ezt Urasagtoktul jo neuen Venni, többül igherem az en erőm szerenth Urasag-
tokath szolgalny: De miuelhogy az titulus tsak egi személyt neuez kihez volnának dedi-
calua az en Verseim, Meltannia ne lenne ez, nemhogy az töb böczületes Uraimath ebben 
megh Vtaltam Volna: . . .Egy Epigramma Vagion kit az tiztes Tanácsban ülő es munkál
kodó Uraimnac dedicalok consecralok, holot az Philosophusok tractalasa szerent az 
Astronomianak inspectioiban, es az Virgilius Poétának Verseiben tizenkéth Planéták 
adatnak élőnkbe, Melliek által az Nap az egeket regalna: így hasonló keppen Duodecim 
Numina Musarum hanc Urbem tempérant; Intelligo duodecim Senatorum amplissimos 
et quinque Nomina in sequenti Carminé sculpta" 

így elveszett vagy lappangó verseskötetünk bizonyos fokig hasonlíthatott Hartlieb 
városi patríciusokat dicsőítő Anagrammataihoz. . . A levél folytatásában minden sená-
tornak egy példányt küld, Lacknernak azonban nyolcat: „Domino autem meo et Fautori 
celeberrimo, cui et haec dedicaui, consecraui, Christophoro Lackner 8 exemplaria cum 
diuotione et submissione offero" „Utollian Uraságtok az en faratsagomatis megh te-
kentse es énfelőlem minden joth Végezzen Uraságtok" , . . . „hogi mas Emberekis éhez 
képest föl sörkenuen Urasgtokat illien Epigrammakkal salutalliak" 

Az, aki újra verseskötettel „salutall" a város vezetői előtt, Kőszegi SZEKÉR Mátyás. 
Ez pedig annyival is fontosabb, mivel most emblémáskötetet nyújt át, melyet színes 
négyszögletes embléma pictúrák díszítenek. . . 1615. október 2-án kelt leveléből idézem 
az emblémáskönyvre vonatkozókat: „Quod ego quoque licet carminum rudem habeam, 
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Mineruam, aliquam Prudentiam in hoc studio Poetiees latere haud ignoranter offero: 
Emblemata Verő quadratis figuris, et coloribus insigniri, Praesertim apud Hispanos ut 
historici traduntur, solentur, sed Cicero etiam arte et nodose eompositas orationes et 
sententias eo Nomine titulauitur, cui ego assentiri videor quod Vestris clarissimis et 
Prudentissimis Dominationibus haec emblemata mea ex veteris scriptis composita, 
rejecta figurarum adjectione, commendaverim. . . oro Vestras amplissimas et Pruden-
tissimas Dominationes ne Nostram eommendationem et opera reyciant sed benignum 
erga nos vultum exhibeantur" A Sopronkeresztúron feltehetőleg 1615-ben megjelent 
emblémáskötet annyival is fontosabb, mivel — ha elveszett, vagy jobbik esetben lap
pangó könyvként — egyetlen önálló képes emblémáskötetünket üdvözölhetjük benne, 
hiszen LACKNER Florilegus Aegyptiacusa is csak emblémaszótár. 

Kőszegi SZEKÉR levele folytatásában a kiadvány nyomdahibáiról szól : ,,Consulueram 
et quidem deliberaram mecum ut Praelo adycerem cum uero Typographum multis 
intricatum laboribus atque lucubrationibus Variis intentum esse. . . " Ezzel elérkeztünk 
a Farkas-nyomda munkáinak minőségi jegyeihez. Beszéljünk először a sajtóhibákról. 
Georgius Hartlieb, a már említett Anagrammatak (RMK II . 335) írója 1613-ban küldi 
csak meg könyvét a város vezetőinek, jóllehet a kötet 1610-ben megjelent. ,,. . .dieses 
werk alberait vor 2 Jaren noch gedruckt worden vnd. . . ich solches lengst gern offerirt 
vnd vberantwortet het t ," — ebben azonban csaknem egyéves betegsége is akadályozta, 
de hibás a nyomdász is. 

,,Zue deme ist an diesem zimblich langen Ver Zug der buochdrucker mehrenthails 
schuldig, welcher wie auch der Corrector er sej wehr er wolle, im drucken so vil V i t i a 
und errores immiscirt vnd eingemengt, das ich solches werk gar Zue vertilgen vnd, 
vngeacht dero mir darauf ergangene müe vnd vnkostens, Zue vnterdrucken, mir gentz-
lichen füergenohmen." 

Ha le is von valamit az illendő szerzői mentegetőzés, mégis hihetően hangzik a szerző 
indulata a nyomdász és a corrector hibái miatt. Találunk szerzői nyilatkozatot a nyomda
hibákról ZVOKARITS Mihály sárvári prédikátor Magyar postulai első kötetének előszavá
ban is. Bár nem élt már a szerző megjelenéskor, de még maga korrigált: ,,Ebben penig 
ugy szorgalmatoskodot, hogy mind az Mennyey látásrul irt Könyvnec utolsó részéig 
még éltében véghez vitte az Sárvári Hivec szent Gyülekezetinec helyén." „Érts meg ezt 
keresztyén Olvasó — írja ZVONARITS Mihály a sárvári esperes — Ebben az Magyar 
Postillánac első részében némely helyeken estenec az nyomtatás közbe némely hibác 
és vétkec, nem czak az Accentusoknac meg változtatásában, az igéknec meg szaggatásá
ban, vagy kettönee oszvefoglalásában, és hasomló esetekben, hanem még az botukbenis, 
ahol t helyet r bôtût, és egyebet. Mely hibác illyen okbul estenec: Mert az corrigálás lett 
hol egyikûnktûls—hol másunktul, hol magátul az Typographustul. Más az hogy ugyan 
nintsis oly világos szemű Lector és Corrector, ki olvasása közbe mindeneket eszébe 
vehetne. Pag. 891. lin. 16. Templom, olvasd Templomi, ibid. lin. 21. valamikor, olvasd, 
való. Ha hol tôb mi efféle hibákat talász, magadtulis könnyen meg corrigálhatod. Az 
Evangeliomi textust penig Magyarul inferáltoc az Visoli forditásbul." 

ZVONARITS Mihály tehát nem túl haragvó, hiszen az olvasó magátul is könnyen meg 
corrigálhatja a textust. Nem úgy HARTLIEB! 

0 még azt is tudta, hogy a nyomdász nem elégedett meg a hamisításaival, „gedachter 
buochdrucker bei solcher verfelschung nicht verbleiben lassen", hanem mint szavahihető 
emberektől hallotta, nem átallotta a Carminákat mint saját munkáját dedikálni! „als 
sein aigene müe vnd arbeit dedicirt vnd ohne mein vorwissen vnd willen überantwortet" 
HARTLIEB és FARKAS esetében tehát az írói tulajdonjog és FARKAS nyomdászi tudatossága 
ütközött, mindegyik bizonyos fokig sajátjának tudta a könyvet! Érthető, a tisztelet
díjat akarta mindkettő így is biztosítani! Az érdekes forrásként szolgáló forrás még egy 
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pletykát is megőriz: a lelkész-költő a nyomdászt rablónak tartja! ,,. . .was mir in seiner 
behausung für schaden widerfahren in dem mir ettliche wehren vnd Sachen so ich vnd 
die meinen bei vns gehab-t, bey nächtlicher weil enttragen vnd weggenuhmen worden 
mit diesem f a c t o welches kainem ehrlichen, aufrichtigen bidersman zuestehet, so hoch 
belaidigt, das ich als ein armer pfarrer noch bis dato solches zue empfinden hab etc." 
Hartlieb levelének zárórésze íratlan kánon szellemében született. Megokolta, hogy a 
hibák rajta kívül álló okból keletkeztek, ,,das ansehen nicht haben möcht, als wann 
ich mich dieser meiner arbeit schamete", bizonyította a nyomdász könnyelműségét — „ér
mei tes buchdruckers hierinnen begangene laichtsinnigkait" — a művét mégis előkelő 
tanácsadók tanácsára átadja, érezzék szándékát és szeretetét, óvja műve a város kor
mányzatát, ők pedig védjék azt! Vajh a poéta laureatus kapott-e és nagyobb tisztelet
díjat kapott-e Kőszegi SzEKÉRnél? Ennek epigramma ajánló levelére ui. csak annyit írt 
a városi jegyző: „Ein Ehrsamer Raht nach Vernehmen des Herrn begeren hat t das also 
verwilligt daz solches usum . . .Gemeiner Stadt freyheiten nicht derogiere." Azaz aján
dékát tudomásul veszik, mert ez a gyakorlat nem sérti a város szabadságait! 

FARKAS Imre nyomdászi módszereire pedig jellemzőnek érzem azt az apró adatot, 
hogy ZVONARITS és NAGY Benedek közös Kalauz refutatio-kísérletét megküldi dedikálva 
a nála műveit is megjelentető Pálházi GÖNCZ Miklósnak: Domino Re verende Nicolao 
Gönc mittit Emericus Farkas. A dedikációt itt a nyomdász tudatossága jelének ós a 
megbízóival kialakított jó kapcsolat jelének is tarthatjuk. . . (Az idézett ajánlás az OSzK-
ban őrzött I . példányon olvasható. RMK. I. 457.) Az idézett Kőszegi SZEKÉR- ÓSHART-
LIEB-levelek nemcsak a nyomdai minőségre (dicsérő és elítélő formában), hanem az el
veszett nyomtatványpéldányokra is utalnak. Hiányzik olyan FARKAS-nyomtatvány, 
melyet a XVIII. században még ismertek, pl. SCHULTZ Jeremiás: A Soproni birodalomban 
leveö Balffi Feredeö mersekletes állapotú termeszetinec, munkálkodó erejenec . . . megirasa c. 
munkáját (Csepreg, 1631), csak tudunk a Csepregi Graduálvól, de pl. nem ismeretes. 
A nyilván sorozatban megjelent naptárak is eléggé hiányosan ismertek, ezek teljes soro
zatban maguk 35 kiadványt jelentenének. FARKAS kiadványaiból pedig jelenleg 20 
sopronkeresztúrit, (1608—1619) és 21 csepregit (1621—1643) ismerünk. Különösen 
figyelemreméltó az a feltűnő hiátus, ami a kiadványok fennmaradt sorozatában 1621 
ós 1625 között jelentkezik. Az 1621-es naptár még 1620-ban készült, de a következő 
huszonegyes évben Boldogasszony havának elején I I . FERDINÁND német, magyar, kozák 
és horvát katonák „Eszterház" zászlai alatt megtámadták a várost, ós a napokon át 
tartó mészárlás után tizenkótszáz embert temettek el. Nyilván évekre megrongálódott 
ekkor a typographia is. A könyvek máglyára hordását a névtelen diák is panaszolja: 

, ,E' helységben való Egyházi emberek, 
Sok s' szép könyveikben nagy kárt szén vetek, 
Sokat elragadtak, némelyet ők elvittek, 

(71. vsz.) De többire láttam, tűzzel megigettek." 

Az 1621-es vandál csepregi pusztítást, s az évszázadokkal együtt járó kopásokat számítva 
a sopronkeresztúri, majd csepregi FARKAS-typográfia bizonyára kihozott száz nyomtat
ványt. 

FARKAS Imre nyomdájáról BODNÁR Zsigmond mellékesen veti oda A magyar irodalom 
története I I . kötetében ZVONARITS és NAGY Benedek vitairatairól szólva: „Farkas Imre 
nyomdája a nyomtatás kezdetleges állapotját mutatja. Nem a XVII. századba, hanem 
a XV.-ikbe való." Az egyes munkák címlapját körülvevő nyomdai cifrák részben már 
MANLITJS címlapjain is feltűnnek. Az 1609-es Calendáriom cifrái pl. már SZALASZEGI 
György Auenarius címlapját (RMK I. 272.) is díszítik, de ugyanez tűnik fel a PAZMAN 
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PETER PI RON S AGI címlapjának keretdíszeként is. Ugyanezt a cifrasort egymással 
a talpa felől szembefordítva kettőzött keretként hasznosítja a nyomdász Georgius HOCH-
SCHILD Cento Ouidianus címlapján 1615-ben. A tulipánszirmokra emlékeztető igényesebb 
cifrasor LACKNER két emblematikus könyvén tűnik fel keretdíszként (RMK II . 373— 
374.), újra megjelenik két év múltán 1619-ben H U B E R Márk teológiai téziseinek címlapján 
(RMK. I I . 388.) és ezzel egy időben Pálházi GÖNCZ Miklós: AZ ROMAI BABYLONNAK 
KŐFALAI címlapján ugyancsak 1619-ben. (RMK. I. 493.) 

Amint a fokozatos kopás nyomai mutatkoznak a címlapok nyomdai cifráin, ugyanez 
még észrevehetőbben lemérhető a naptárak kis hónapokat illusztráló képén. A nyomdász 
egyszerű használati módszere a kis keretképek cserélése. Az a kép, mely 1611-ben szent 
György hava lapját díszítette, 1630-ra Boldogasszony havához került. A kép, mely 
1611-ben szent András havánál volt, láthatóan nyitott csűrt ábrázolt, melyben csépelnek, 
a kép közepén egy paraszt bakon darabol valamit, s a kép szélén a munkásait ellenőrző 
úrnő alakja volt látható. Ebből 1630-ra a sok használat nyomán már csak a női alak ki
vehető. 

Külön kellene beszélni a sopronkeresztúri majd csepregi írói kör tagjairól, ahol sokszor 
a fordítások is eredeti írói egyéniségek erényeit mutatják. Pálházi GÖNCZ Miklós írja 
Az Romai Bábylonnak kőfalai c. fordításának előszavában: „Vgyan által látom aztis, 
melly igen sok fogyatkozásokat, tsontolásokra, bárdolásra, gyalulasra, és simogatásra 
kényszerítő akadáliokat foghianak tsak ez munkátskámbanis nemelly niughatatlanotskák 
találni: fökeppenis pedig azok, kinek gyomrok és belek ezt be nem fogadhattia, hanem 
émelieg tûle, seôt vgyan szörnyű halálos méregnek tartia. Ezeknek nem ez AUTHOR 
irása, sem az en fordításom; hanem az ônnen magok belseô nyavaliája maria és furdallya 
belöket, REIHING JAKAB Jesuuitáual egyetemben." Az előszó keltezésében pedig 
„Költ Pataházán Győr alatt, egy nyomorult falutskában" majd arra emlékezik Pálházi 
GÖNCZ, hogy LUTHER Márton százegy esztendővel azelőtt ,,a Romai Pápának Léleckel 
kereskôdô Indulgentiai ellen az ô irását föl ragasztotta". Idézhetnénk a fordítók műfaji 
vallomásait: „Én pedig ennek fordításában tsak köteles szolga vagyok" — mondja 
szerzőnk. 

Van azonban a csepregi írói körnek fordításon túllépő szerzője a már említett ZVONA-
RITS Mihályon kívül, ez pedig NÁDASDY Ferenc apja, NÁDASDY Pál. ő az, akinek sze
mélye biztosíték volt a protestáns írói központ működéséhez, váratlan ós korai haláláig, 
NÁDASDY Pál 35 éves korában hunyt el, 1633-ban. Idézhetnénk hosszan a naptárak 
FARKAS Imre-féle dedikációit, mely mind azt emeli ki, hogy NÁDASDY birtokán háborí
tatlanul él és terjed az evangélikus vallás. És ez nem volt véletlen. NÁDASDY Pál fiainak 
Ahitatos és Buzgó Imádságoc címmel elmélyült hangú magánájtatossági munkát szerkesz
tet t össze ós részben maga is írta. (Csepreg, 1631, RMK. I . 598.) Az imakönyvíró, négy
szögű reneszánsz udvaros kastélyt építő NÁDASDY Pál (Sopronkeresztúr, 1625-re épült 
fel) protestáns országrésze, melyről a Magyar Postula előszavában a ZvONARiTS-fiúk 
így írtak: ,,. . . igen kevésen vannac, kiknec Jószága az tévelgéseknec ós eretnekségeknec 
mindennemű moczokjátul ugy meg volna tisztítva, mint az Nagyságtoc Jószága. . . " 
(RMK. I. 560.) hamar összeomlott. A fiatal özvegy, RÉVAY Judit ESTERHÁZY Miklós 
közvetítésével 1638-ban az őt feleségül vevő FORGÁCH Ádám kedvéért áttért a katolikus 
vallásra. Ezt a lépést ekkor fiatal gyermeke, NÁDASDY Ferenc is elítélte, majd öt év 
múltán, ESTERHÁZY Júlia kedvéért maga is így tett.) 

Ez az áttérés, melynek értékelésébe most nem bocsátkozhatunk, egy országrészben 
rendítette meg az evangélikus vallást. A protestáns egyháztörténész csaknem 300 év 
múltán is RÉVAY Judit, a hitehagyó NÁDASDY Ferenc édesanyja címmel értekezik, 
Csepreg történetének egyik katolikus összefoglalója egyszerűen megállapítja: NÁDASDY 
Ferenc visszatért a katolikus egyházba. 
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Természetesen mindkét álláspont túl egyszerűsített, mert nem tud elszakadni saját 
felekezeti szempontjaitól. NÁDASDY Ferenc áttérése természetesen a csepregi FABKAS-
nyomda működésének megszűnését is magával hozta. Magának FARKAS Imrének sem 
tudjuk még a halála idejét sem. Egy 1648-as perirat ,,. . .iffiu Horvát János, es eözuegj 
könjvniomtatone azzonj szöleiek között" határozza meg az egyik itteni szőlőskert fek
vését. 

Az özvegy SZEBCSI Borbálya 1678-ban (október 18-án kelt) végrendelete gazdag 
hagyatékot sorol fel, könyvet azonban nem említ. Valószínűleg a nyomdaprésről lehet 
az alábbiakban szó: ,,Negiedszer vagion egy Press, ászt adgiák ell, és fizessenek megh 
belőlö az szakony Szolgálomnak. . . adóssághomat." Ez a nyomdaprés — a hajdani nyomda 
utolsó emléke — azonban már évek óta egyáltalán nem működhete t t . . . * 

KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ 

Debreceni Ember Pál egyháztörténetének kéziratai. (II. bef. rész) 

V 

Mai ismereteink szerint EMBER Pál műve illetékes egyházi főhatóságának jóváhagyá
sával együtt 1708. március végén készen állott a kinyomtatásra. A külföldre juttatásnak 
még lehetett valami akadálya, talán újabb forrásmunkához jutott és azt is bele akarta 
dolgozni, talán még valakivel el akarta olvastatni, nem tudjuk. Csak az a tény ismeretes, 
hogy 1710-ben ugyanannak a pestis-járványnak lett áldozata a megfáradt, sokat vállaló 
prédikátor tudós és két pártfogója, az idősebb és ifjabb DOBOZI István is. Sőt a jótállók, 
ZÁDORÉALVI Márton (f 1710) és Kocsi CSERGŐ János (f 1711) is sorra elmentek egy 
éven belül. A sokszoros tűzből mentett kézirat gazdátlanná vált. EMBER Pál hagyatékát, 
fia nem lévén, még férjhez nem ment leánya, Judit örökölte. 

* Sopronkeresztúr — Németkeresztúr, ma Deutschkreutz — Ausztriában. A Thurzó 
Szaniszlóhoz írt levél Pálházi Göncz Miklós: Gyermetskék Credo ja c. evangélikus gyermek-
ájtatossági munkájára vonatkozik. (RMK. I. 456.) A munka Georg Rhau könyvének fordí
tása. A könyv 1615-ben meg is jelent. Az I t K 1899. évf. közli Farkas Imre 1631-es könyv
ajánlását is az Evangélomok és epistolák Letenyei Istvántól bővített kötetéhez. (RMK. 
I . 597.) Az említett Farkas Imrére vonatkozó irodalmat felsorolja Semmelweis , 1 . m. 
53—54. lapon. Kőszegi Szekér Mátyás levele epigrammáskötetéről: Soproni Állami 
Levéltár Lad. XI I . et M. fasc. 11. nr. 106. Négyszögletes emblémákkal díszített köteté
ről: Lad. X I I et M. fasc. 10. nr. 61. Hartlieb panaszlevele carminái kiadásáról — egyben 
ajánlólevele: Lad. X I I et M. fasc. 3. nr. 135. Mindhárom levelet a Magyar Könyvszemlé
ben teljes szövegével is közlöm, szövegkiadása előkészületben van. Scholtz Jeremiás 
Balffi Feredeö-ről írt könyvét Weszprémi István a Succeinta Medicorum összeállítása
kor még használta. Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története, I I . — Zvonarits 
Mihályról és a Farkas-nyomdáról: 71, 72. lapon. Payr Sándor Révay Juditról szóló írása 
1913-ban jelent meg. Különnyomat. Csepregről: Farkas Sándor: Gsegreg mezőváros 
története, 1887 ós Rajczi Mária: Gsepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai 
Soproni Szemle, 1943 — különlenyomat is! Utóbbinál sokszor pontosabbnak tűnik 
Farkas Sándor régies, de a szövegeket pontosan adó publikációja. Innen közöltem Farkas 
Imróné végrendeletrészletét is, Farkas a végrendelet időpontját 1678-ban jelöli meg. 
Utóbbi esetben Szercsi Borbála vagy második felesége Farkasnak, vagy az özvegy semmi
képpen nem lehet azonos Manlius özvegyével, akit Sennowitz feltételezése szerint Farkas 
vett volna feleségül. Rajczi nem tudni miért 1648(!)at említi az özvegy végrendelete 
dátumaként. SSz. 1943, 99. 1. 
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Több mint tíz év telt el EMBER Pál halála után, mire a család a kiadóhoz eljuttatta a 
kéziratot. A késedelemnek lehettek belső és külső okai. 

Benn az országban ezeknek az éveknek vallásügyi intézkedései teljesen jogfosztottá 
tették a protestáns egyházakat. 1715-től az országgyűlések tárgyalásain protestánsok 
többé vallási ügyet nem hozhattak elő.38 A vallásügyben tárgyaló bizottságok elé kerülő 
sérelmek között állandóan szerepelt a külfölddel való könyvkapcsolatok tilalmazása.39 

A Komáromi CsíPKÉs-fóle Biblia ügye közismert. BETHLEN Miklós éppen ezekben az 
években raboskodott Bécsben azért, mert egy politikai röpiratot akart Erdélyből a 
bécsi holland követnek eljuttatni.40 Szigorú könyvcenzúra volt, mely a szerzőket és a 
nyomdászokat egyaránt megkötötte.41 Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között egy 
olyan rebellisnek tekinthető iratnak, mint EMBER Pál művének külföldre csempészése, 
veszélyes politikai cselekmény volt. Ezért is másolták fasciculusokban, hogy könnyebb 
legyen az elrejtése. Nem is egyszerre vitték az egész művet, erre mutat a megmaradt 
két füzet ajánlásának eltérő keltezése is. 

Az EMBER-családba beházasodott Szatmári PAKSI Mihály, előbb tokaji lelkész, majd 
gyulafehérvári tanár, ugyanúgy kényszerült menteni a drága kincset, mint azt hajdan 
apósa tette. Talán éppen hogy megteremthette ismét a kapcsolatot a külföldi pártfogók
kal, amikor 1716-ban a gyulafehérvári kollégiumnak menekülnie kellett. Sebtiben meg
igazított hordókba gyömöszölték a professzorok könyveit, majd viszontagságos hányódás 
után Marosvásárhelyt talált otthont Szatmári PAKSI Mihály és háznépe.42 Innen indította 
el a másolt füzeteket egyházi feljebbvalója, HELMECZI István generalis nótárius ajánlásá
val Friedrich Adolph LAMPEIIOZ. Bizonyára vásárhelyi teológusok csempészték át a 
határon, hogy végre nyomdába jusson a kézirat. 

Kérdés azonban, hogy miért éppen Hollandiába küldték ki a kéziratot, és miért bízták 
LAMPE gondjaira, holott neki, tudomásunk szerint semmi szerepe sem volt annak létre
jöttében. Ismeretes, hogy JABLONSKI még RÁKÓCZI ügyének bukása után magyar 
barátaival továbbra is fenntartotta kapcsolatait, melyek a Rákóczi-szabadságharc 
előtti időkre nyúltak vissza. 1696-tól az oderafrankfurti egyetem JABLONSKI közben
járására három magyar diák részére rendszeres stipendiumot biztosított. Az ezt élvező 
diákoknak kötelessége volt jABLONSKinál tisztelegni. Idehaza viszont az arra érdemeseket 
PÁRIZ professzor választotta ki. Az így jövő-menő diákok közvetítették azután PÁRIZ és 
JABLONSKI között a leveleket, amint arról PÁRIZ fennmaradt levelezése is tanúskodik.43 

Éppen az EMBER Pál halálát követő évben (1711) az ifjabb PÁRIZ látogatott Berlinbe, 
JABLONSKI emléksorokat is írt albumába.44 A RÁDAY Pállal való személyes barátságát is 
sűrű levélváltás követte, ahol ugyancsak a diákok voltak a levélhordók.45 PÁRIZ is, 
RÁDAY is tudhatott EMBER Pál elkészült művéről, s ők el is jut tathatták volna azt 
jABLONSKihoz. A kiadás útjában valami más ok állott. 

38 1715: 30 te. 
39 Például a pesti vegyesbizottság (1721) felterjesztésének 8. pontja. LAMPE 542. p . 
40 SZATHMÁRY Károly: Gróf Bethlen Miklós tragöediája. TT 1891. 1—60. p . 
41 GÁRDONYI Albert: A lőcsei nyomda veszedelme 1717-ben. MKszle 1938. 320. p . Általá

ban a könyvcenzúrára GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. 3. Bp. 1961. 90. p . 
42 KONCZ József: A marosvásárhelyi evang. reform, kollégium története. Marosvásárhelyt, 

1896. 149—154. és 159—165. 
43DÉzsi Lajos: Adatok Pápai Páriz Ferenc életéhez. I t K 9 (1899) 311—315. p . 
uIfj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyve. MTA Könyvtára. Kézirattár Tört. Naplók. 

Kis 8° 6. 121. f. 
4S Levelezésük a Ráday Gyűjtemény Levéltárában. Néhány levél kiadva Ráday Pál 

iratai. 1—2. Bp. 1955—1961. RÁDAY Pál levelezésében találjuk az első híradást LAMPE 
kiadásának megjelenéséről. KÁRMÁN András tudósítja RÁDAYt Utrechtből 1727. szept. 
1-ón: „Prodiit heic non ita pridem opera Clar. Adolphi Lampe História Ecclesiae Refor-
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JABLONSKI jóhiszeműen és önzetlenül pártfogolta a magyar szabadságharc ügyét és 
annak bukása után sem szűnt meg segítő készsége. Ez a jóhiszeműsége keverte azután 
bajba is, amikor RÁKÓCZI kalandor diplomatájának KLEMENTnek üzelmeire fény derült, 
és a nemzetközi bonyodalmaknak szövevényéből csak nehezen és csak 1720-ban tudott 
kilábolni és a maga ártatlan voltát bizonyítani, amint ezt RÉVÉSZ Imre tanulmányában 
meggyőzően bemutatja.46 Magyar ügyet ezután nyilván csak nagy óvatossággal párt
fogolhatott. 

Egyháztörténetének tervét továbbra is ápolgatta, saját művén dolgozott is, lengyel 
egyháztörténete História consensus Sendomiriensis címmel 1731-ben jelent meg Berlin
ben. Meggyőződésünk, hogy EMBER Pál kéziratának kiadatásáról is ő gondoskodott, 
csakhogy részben személyének politikailag kompromittált volta, részben előrehaladott 
kora miatt azt jónak látta másra bízni. Erre a feladatra Friedrich Adolph LAMPÉt sze
melte ki. A két család között ui. régi kapcsolat volt: LAMPE apja és JABLONSKI együtt 
volt udvari lelkész Königsbergben, LAMPE sógora, J. A. NOLTEN ugyanilyen tisztében 
Berlinben volt kollégája jABLONSKinak.47 A személyes kapcsolatok mellett az egy gene
rációval fiatalabb LAMPE tudományos adottságai is javalltak ezt a megbízást. Még 
brémai lelkészsége idején, 1719-ben Theodor H A S E val együtt megindította az első tudo
mányos teológiai folyóiratot, a Bibliotheca historico-philologico-theologicat. Az odera
frankfurti egyetem, amelynek ügyeibe JABLONSKI befolyása ismeretes, ezekben az évek
ben (1719) tanárának hívta meg LAMPÉt.48 Sógora, NOLTEN, már korábban ott tanított. 
LAMPE ugyan brémai egyházi elfoglaltsága miatt az oderafrankfurti meghívást nem 
fogadta el, de elfogadta 1720-ban az utrechti egyetem invitációját. A gyakorlati teológia 
professzora lett, s 1726-tól az egyháztörténet katedráját is elfoglalta. Bár nem volt tőle 
teljesen idegen az egyháztörténet, hiszen barátja és brémai szerkesztőtársa, Theodor 
H A S E is tervezte egy Annales Ecclesiae Reformatae megindítását,49 nem volt igazán 
egyháztörténész. 1721-ben megjelent ugyan egy rövid egyháztörténete (1726-ban második, 
bővített kiadása is) Synopsis históriáé sacrae címmel, de ez csak a teológiai tanulmányokat 
megkönnyítő segédlet volt, kompendium, mely nem saját kutatásain alapult. Életrajzírói 
nem is tudnak mit kezdeni magyar egyháztörténeti munkájával, éppen csak megemlítik. 
Igazi területe a theologia activa volt, a coccejanizmustól áthatott, az erkölcsi maga
tartást befolyásoló hittudományt művelte és tanította. JABLONSKI választása mégis 
rá esett, mert egyéb körülmények alkalmassá tették erre a feladatra. Ilyen lehetett 
mindenekelőtt hollandiai professzorsága 1720-tól. A magyar protestáns egyházak szen
vedéssel teli utolsó félszázadában igen sok szál vezetett a baráti Hollandiához.50 Hollandia 
bécsi követeinek, a két HAMEL-BRUYNiNCX-nak akciói,51 az anyagi támogatás, a hollan-

matae in Hungária ad praesentia usque tempóra decurrens, cujus exemplar prima quaque 
occasione, ut ad Perillustrem V. Dominationem deveniat, studebo." Azért is nagyon 
érdekes ez a levél, mert a kiadás címlapján 1728! áll, KÁRMÁN levelét pedig 1727-ben 
írta. Talán címlaptalan, még terjesztésre nem kész példányt látott. Levele: Ráday Gyűj
temény Levéltára. Egyházi és iskolai akták 240. 

"Századok 96 (1962) 1—24. 
4 7 THELEMANN, Otto: Friedrich Adolph Lampe. Bielefeld—Leipzig, 1868. SNIJDERS, 

Gerrit: Friedrich Adolph Lampe. Proefschrift. Utrecht—Harderwijk, 1954. (Ez utóbbira 
P A P P László hívta fel a figyelmemet.) Az életrajzok elszórt adataiból a két család kap
csolatát mi következtetjük ki e helyen. Az itt előforduló személyekre 1. még JÖCHER, 
Ch. G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 1—4. Leipzig, 1750/51. megfelelő cikkeit. 

^THELEMANN i. m. 78. p . SNIJDERS i. m. 23. p . 
49 LAMPE (3) p. 
50 MIKLÓS Ödön: Holland intervenció a magyar protestantizmus érdekében. Pápa 1918. 
51 KROPF Lajos: Századok 31 (1897) 73—78, 637—641. p . és Századok 32 (1898) 124— 

128. p . RÉVÉSZ Kálmán: Századok 31 (1897) 956—958. p . HAMEL-BRUYNiNCxVeritasának 
eredeti (?) példánya MTA Könyvtára. Kézirattár. Egyh. és Bölcselet 2° 12. 
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diai főiskolákon tanuló diákok személyes kapcsolatai, a holland református egyház segítő 
készsége — ismeretes tényezők a két nép kapcsolatában. A magyar egyháztörténet 
kiadatásának ügyét itt várhatóan jó kezekben tudhatta JABLONSKI. 

LAMPE maga is meleg barátsággal viseltetett magyar diákjai iránt. Büszke volt családi 
hagyományaira: anyai ágon francia hugenotta mártír családból származott,52 s ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy az ugyancsak üldözött magyar egyházak fiait különös szeretettel 
pártfogolja. A magyarok iránti szeretetéről műveiben is megemlékezik,53 még inkább 
kimutatva azt diákjairól való körültekintő gondoskodásával. Professzorsága idején a 
magyarok külön gyülekezeti termet kaptak istentiszteleti célokra, és ösztöndíjukat 
jelentősen felemelték.54 Irányítása mellett — figyelmezvén „ISTEN" fényes LAMPá-
sára" — számos magyar diák készítette el disszertációját.55 

Ezek a körülmények arra mutatnak, hogy JABLONSKI Debreceni EMBER Pál egyház
történetét felelősséggel irányíthatta Hollandiába, LAMPE kezébe. A kortársak között 
Magyarországon ismeretes is volt a kézirat sorsáról való gondoskodása, mert ROTARIDES 
Mihállyal az ifjabb CSÉCSI János közölte, hogy EMBER Pál kéziratát JABLONSKI küldte 
tovább LAMPÉnak.56 E sommás közlésben foglaltak hátterére próbáltunk a fentebbiekben 
némi világot vetni. 

LAMPE a címlapon és a műhöz fűzött előszavában is a maga szerepét mint eoncinnato-
rét jelöli meg. Ő csak összeillesztője, szerkesztője annak az anyagnak, melyet a már 
meghalt tudós és tiszteletre méltó szerző annyi fáradsággal összegyűjtött. Igaz, Debreceni 
EMBER Pál neve a kötetnek azokban a részeiben, amelyeket ő szerkesztett, nem fordul 
elő. De a kiküldött másolat címlapján sem volt rajta, mert a kiküldők azt nyilván szán
dékosan elhallgatták.57 

Egyetlen helyen a szövegben viszont HELMECZI István nevét említi, mint aki neki 
a kéziratot eljuttatta.58 HELMECZI alkalmasint nem nagyon örült ennek a megtisztelő 

52 THELEMANN i. m. 3. p . 
53 LAMPE, Fr. A.: Redenen waarom op een naam-roovend geschrift van eenen unver

ständigen Rotterdamsen yveraar niet breedvoerig geantwoord word. Amsterdam, 1728. 
6. p . 

54 SEGESVÁRY i. m. 51. és 66. p . 
55 A teljes vers, amelyből idéztünk: 

,,Jutván, böltseségnek hol van böv vására, 
Hiven DOCTORodnak bölts tanítására 
Figyelmeztél ISTEN fényes LAMPására." 

LAMPE magyar tanítványai közül a bujdosó SZIGETI H. István applaudált így: KOLOS
VÁRI István, Disp. theol. VII . de Spiritu Sancto, praeside Fr. A. LAMPE. Bremae, 1729. c. 
disszertációjának megjelenésére. 

56 [ROTARIDES Michael] Históriáé Hungáriáé literariae . . . lineamenta. Altonaviae 
et Servestae, 1745. 22. p . „memoratum opus, uti mihi ex ore ipsius [10. Tsetsii] audire 
licuit, longe ante illius a Frid. Adolph. Lampio factam editionem in manu exaratis 
schedis possedit, easque Dan. Ern. Iablonskio, hic verő Lampio commendavit, qui 
deinceps laboriosum Emberii partum . . . luci publicae exposuit." 

57 Amint már az első részben megírtuk, a ZÁDORFALVI féle approbatióban szerepel 
Paulus E. DEBRECENI alakban. A figyelmes olvasó persze a szövegben igen sokszor rá
találhat mindazokon a helyeken, ahol élete folyamán megfordult. Nevének elhallgatását 
a magyarországi történelmi körülmények eléggé indokolják. Érdekes, hogy volt is olyan 
hagyomány, amely szerint munkálkodása valamiféle politikai hatóságnak szemet szúrt: 
,,. . . vissza hozatott Liszkára prédikátori hivatalba, ahol meg is holt épen a mikor azt 
nyomozták, hogy ki szedegette össze a Magyar Országi Ref. Eklózsiák Históriáját a 
melyet ki adott Lampe." PATAI János feljegyzése. 1807. TÓTH F . gyűjteménye. OSzK. 
Kézirattár. Quart. Hung. 1043/1. 45. f. 

58 „Addere hic juvat Thèses . . . prout in MS a Clarissimo Helmeczio communicato 
sunt expressae." Lampe 304. p . 
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leleplezésnek, hiszen évek múlva saját művét is csak álnéven (Melianus Gnatereth) és 
ál nyomtatási hellyel (Miaburg) merte megjelentetni.59 

JABLONSKI nevét csupa nagybetűvel szedve LAMPE megemlíti az előszóban, mert ő 
volt a megboldogult szerző munkájának ösztönzője. jABLONSKitól azonban ő maga 
közvetlenül is kapott adatokat, amelyekről egy helyen említést is tesz.60 

LAMPE az 1722. nyarán kezéhez jut tatot t kéziratot nyersanyagnak tekintette, melyet 
neki kellett megszerkesztenie. Egyáltalán nem tudjuk, hogy vajon volt-e valami meg
állapodása erre nézve jABLONSKival vagy a kiküldőkkel. Eljárására legjellemzőbb, ha 
azt mondjuk, hogy jó értelemben összeollózta EMBER Pál kéziratát. Egész fejezeteket 
vett át vagy mondatokat emelt ki és helyezett máshová, de érdemlegesen a szövegen 
vagy akár csak egy mondaton sem változtatott. Jellemző például, hogy abban a szakasz
ban, ahol EMBER a BRUYNiNCXnak kijuttatott iratról beszél, LAMPE még az eredeti 
betűtípusait is jobbára megtartotta.61 

Az a kézirat, amely LAMPÉhoz jutott, tulajdonképpen nem volt már egyedül EMBER 
Pál műve, mert Szatmári PAKSI Mihály azt sok helyen kiegészítette a maga koráig terjedő 
adatokkal. Ehhez a meggyarapított szöveghez LAMPE további kiegészítéseket csatolt. 
Ezeket az új részeket még a legszigorúbb filológiai kritika mai mércéjével mérve is ki
fogástalan eljárással illesztette az eredeti szövegbe: mindig szögletes zárójelek közé tet te 
a nem EMBER Páltól kapott részeket. 

Önálló részként függesztette a mű végére Kocsi CSERGŐ Bálint Narratio brévisét, 
a gályarabságot szenvedett prédikátorok vallomásait tartalmazó iratokat. Ehhez frissen 
jutot t hozzá, mert éppen EMBER Pál kézirata külföldre jutásának évében, 1722-ben, 
állapodott meg Utrechtben Kocsi CSERGŐ István, a gályarab lelkész fia. Már harmadik 
éve volt úton, nyomon követve a szenvedő lelkészek útját, és Összegyűjtötte a rájuk 
vonatkozó emlékeket. Zürichben megkapta HEIDEGGER professzor hagyatékából a 
Svájcba jutott prédikátorok vallomásait és egész Európát behálózó levelezésüket. Ezzel 
a féltett kinccsel indult tovább Hollandia felé. Útközben hosszabb-rövidebb időre meg 
kellett állnia, hogy meg-megújuló lázaktól gyötört testét megpihentesse. Végre 1722. 
decemberében eljutott Utrechtbe,62 ahol a kéziratokat feltételezésünk szerint ő bocsá
to t ta LAMPE rendelkezésére. 

Az utókor kifogásolta LAMPE eljárásában, hogy EMBER Pál művéből bizonyos részeket 
elhagyott. Az előszó elmaradását — amint láttuk — Szatmári PAKSI István már a családi 
feljegyzésekben nehezményezte. Bár LAMPÉt nyilván a szubjektív hang késztette e rész 
mellőzésére, nekünk valóban nagy veszteség volna, ha a SiNAi-másolat nem mentette 
volna meg ezt a mű létrejöttét megvilágító néhány oldalt, amelyben EMBER Pál vall 
önmagáról. Nem nyomtatta le újra Pápai PÁRIZ Rudus redivivum&t, érthetően, hiszen 
ez időközben másodszor is megjelent a Miscellanea Tigurinaban (1723). A külföldi egye
temeket járt magyar diákok névsorát hiányosságai miatt tartot ta elhagyandónak, de ez 
a kiadásnak valóban vesztesége, mert ezek az adatok még töredékes voltukban is nagyon 
becses forrásai művelődéstörténetünknek. 

A LAMPE kiadása ellen hangoztatott vádak között egy van még, amit tárgyalnunk 
kell: ez az átszerkesztés kérdése. Már az előző fejezetben rámutattunk, hogy EMBER Pál 

59 Igasság paisa, méllyel a' . . . Sz. Vatsora felől a' helvetziai confessioban ki adatott igaz 
tudományt erősité és . . . Bemard Pálnak anno 1735, Kassán ki nyomattatott . . . nyilai 
ellen oltalmazza Melanins Onatereh. Miaburg, 1741. 

60 ,,. . . uti notât MS. a Celeb. Jablonskio communicatum" Lampe 70. p . 
61 Oxfordi Ms 58. 141ü. LAMPE 486. p . 
62 HARSÁNYT István: Kocsi Csergő Istvánról s a gályarabok számos eddig ismeretlen 

levelét tartalmazó kéziratáról. Sárospataki Református Lapok 7 (1911) 80—81, 90—91, 
98—99. p . UGYANŐ: Új adatok Kocsi Csergő Bálint eredeti kéziratos munkájának történeté
hez, ugyanott 403—405. p . 
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elképzelése a mű felépítését illetően nem egyezett JABLONSKI javasolt tervével. LAMPE 
viszont, úgy tűnik, hogy helyeselte a jABLONSKi-féle indítványt, és a kapott óriási adat
gyűjteményt annak megfelelően rendezte át. Meg kell mondanunk, hogy ez nem vált a 
mű kárára. Az adatok nagyobb részének lehetőleg időrendi csoportosításával LAMPE 
kora felfogásának megfelelő egyháztörténetet alkotott, és nagyban megkönnyítette a 
kézikönyv használatát. 

A LAMPE-használta oxfordi kézirat előkerülése felvet még egy kérdést, melyet tulaj
donképpen már a SiNAi-másolat előkerülése is felvetett, de amelynek megválaszolásával 
az eddigi kutatás adós maradt: Vajon LAMPE az eddig is ismert és tárgyalt kihagyásoktól 
eltekintve EMBER Pál teljes anyagát beledolgozta-e művébe? Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy vajon az újonnan előkerült kéziratnak csak kegyeleti értéke van-e, vagy tartalmaz 
olyan részleteket is, melyek adatszerűen gyarapítják egyháztörténeti ismereteinket. 
A kéziratokkal és a kiadással való több-kevesebb foglalkozás alapján egyelőre csak annyit 
merünk állítani, hogy a nyomtatott szöveg több helyen csonkább, mint a kéziratok. 
Ez olykor, pl. a lap aljára szorult részek esetében, véletlen is lehet, de az adatszerűsóg 
szempontjából ezek sem közömbösek. Máshol azonban az elhagyásban nyilvánvaló 
szerkesztői szándékot kell látnunk.63 Hogy ez elhagyások mögött milyen szerkesztői 
meggondolások húzódnak, s főleg, hogy a kéziratok a kiadáshoz képest ill. a kéziratok 
egymáshoz képest milyen többletet tartalmaznak, csak az tudja megnyugtatólag tisz
tázni, aki most már LAMPE művét szabdalja szét, és így próbálja meg visszaállítani az 
eredeti kéziratot. Azt azonban már most is megállapíthatjuk, hogy jelentős terjedelmű 
szövegrészt LAMPE a kéziratból nem hagyott ki. 

Minden szerkesztői munkájával szemben felhozható vád ellenében áll viszont maga az 
a tény, hogy a kiadás gondját magára vállalta. Ebben a tekintetben pedig teljesen önzet
lenül járt el. 1726-ban jelent meg egyháztörténeti Synopsisának bővített kiadása, amely 
a magyar protestáns egyházakkal is foglalkozott. Akkor már négy éve nála volt EMBER 
Pál egyháztörténetének kézirata, és ő egyetlen adatot sem dolgozott bele abból saját 
művébe. 

Azáltal, hogy e hatalmas anyaggyüjteményt kinyomatta, hozzáférhetővé tette azt 
mindenki számára, aki a magyar protestáns egyházak történetével foglalkozni kívánt. 
Azóta is minden e korral foglalkozó egyháztörténeti munka forrásokért ide nyúl vissza, 
e mű használatát meg nem kerülheti. Hatása azonban ennél több is. Hosszú időn keresztül 
nem tudtak — nem is akartak — még rendszerétől, felépítésétől sem szabadulni. Az ő 
nyomdokain járt BOD Péter csak úgy, mint BUDAI Ézsaiás, s az ő mintájára tervezte el 
egyháztörténetét SINAI Miklós is. Csak a 19. század második felének egyháztörténetírása 
keresett új utakat anélkül, hogy mint forrást mellőzni akarta volna LAMPE művét. 
EMBER Pál alázatos és önfeláldozó szorgalma, jABLONSKinak nemzetek közti összefogást 
sürgető és megteremtő aktivitása és LAMPE önzetlen szerkesztői munkája gyümölcseiből 
máig élünk. 

63 A lap alján volt például SÁSVÁRI Gergely neve a váradi iskola tanárainak élén, 
talán ezért maradt el. Oxfordi kézirat I. 115. p . LAMPE 638. p . EMBER Pál a már említett 
Bodfalvi-kéziratra hivatkozva említi BOCSKAI reformáció-pártolását (Oxfordi kézirat I I . 
89.) és ugyanerre a forrásra hivatkozva közli PÁZMÁNYnak a coelibátusra vonatkozó 
intézkedéseit 1612-ből. (SINAI másolat 1000. p.) Ezeket az adatokat LAMPE kiadásában 
nem találjuk. 
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VI 

Hátra van még, hogy a kéziratok további sorsát ismertessük. Először a ma Oxfordban 
található másolattal foglalkozunk. LAMPE a nyomtatásra előkészített kézirathoz 1727. 
június 14-én Utrechtben előszót írt, még ugyanazon hónap 29-én megtartotta búcsú
prédikációját, mert ezután csakhamar elhagyta a várost.64 Az Egyháztörténet címlapján 
1728-ban már mint ,,in Academia Ultrajectina hactenus prof. Ordinarius" szerepel. 
Ekkor már ui. Brémában volt lelkész és tanár. Egy évvel azután, 1729-ben meghalt. 
Nagy könyvtárát, mely több szobát töltött meg, sok hátrahagyott kéziratával együtt 
halála után 6000 tallérért értékesítették.65 Ezzel a gyűjteménynek nyoma veszett, LAMPE 
életrajzírói sem tudtak a hajdani nagy hagyatéknak nyomára bukkanni. A Szatmári 
PAKSi-másolat sorsa is ismeretlen. 

Az oxfordi Bodleian Library a mostanáig HELMECZI István neve alatt nyilvántartott 
két kötetet 1851-ben vásárolta 15 shillingért. Az eladóra vonatkozóan a könyvtári jelen
tések nem tartalmaznak semmi adatot.66 

EMBER Pál saját kezű kézirata, amely meggyőződésünk szerint legalábbis két különálló 
kötetből állott, a Szatmári PAKSi-család őrizetében volt. EMBER Pál veje, Szatmári 
PAKSI Mihály (1681—1744) Tokajban volt lelkész, majd a gyulafehérvári kollégium hívta 
meg tanárának, és iskolájával a háború vihara előtt Marosvásárhelyt kapott otthont. 
1734-től a sárospataki főiskola igazgatója volt. Fia, Szatmári PAKSI István (1719—1791) 
1747-től Debrecenben volt professzor. EMBER Pál kéziratos hagyatékát a család az ország
ban való bujdosása idején gondosan menekítette, és az velük jutott el Debrecenbe. 
1783-ban ui. Szatmári PAKSI István a következőket írja: „Szilágyi Benjámin István 
irása, mely kezére került volt néhai nagyatyámnak, Ember Pálnak, általam pedig bó-
adódott több hasonló írásokkal együtt az itt való Collegium Bibliothecajába. . . "67 

Más helyen azután arról sem hagy kétséget, hogy a ,,több hasonló Írások" között volt 
az Egyháztörténet kézirata is: „Pater deinde, gener. Pauli Ember manuscriptum eius 
ad Lampeum transmisit, aegre hoc fecimus, quod Celeber Lampeus Praefationem Auc
toris amiserit, quae plane necessaria sunt, et quod non satis emendate Históriám illám 
describi cura vérit. Manuscripta illa extant in Bibliotheca Debrecinensi."68 Ez a jegyzet 
1774 decemberéből való, ekkor tehát EMBER Pál egyháztörténetének autográf kézirata 
a debreceni Kollégium könyvtárában volt. Ez az utolsó bizonyos adat, amelyet eddig 
a valószínűleg még teljes kéziratról találtunk. 

Van éppen ezekből az évekből még egy értesítés, amely talán szintén az autográffal 
kapcsolatos. WESZPRÉMI István Biográfiája I I . kötetében, amely Bécsben jelent meg 
1778-ban, a váradi iskoláról szólva a következő megjegyzést teszi: „Catalogum hunc 
professorum Magno-Varadiensium mendosum edidisse Lampeium e MSto Paulli Ember, 
quod teneo, aperte constare potest."69 A szöveg egyértelmű, WESZPRÉMI ugyanis EMBER 

64 THELEMANN i. m. 89. p. 
65 Ugyanott 99. p. 
66 A Bodleian Library. Department of Western MSS-től, 1972. február 4-ón keltezett 

írásbeli felvilágosítás alapján. 
67 Szatmári PAKSI István 1783. aug. 7. TÓTH Ferencnek. TÓTH Ferenc gyűjteménye. 

OSzK. Kézirattár. Quart. Hung. 1043/11. 72—73. f. 
68 Szatmári PAKSI István: Catalogus Bibliothecae Theologicae conditioni studiosorum 

Hungarorum accomodatus historico-criticus. Debreceni Theologia. Egyháztörténeti Sze
minárium 2795. 325. p . 

69 WESZPRÉMI Stephanus: Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae biographia. 
Centuria altera. Pars prima. Wiennae, 1778. 56. p . WESZPRÉMI 1754—56-ban járt Utrecht
ben, és ezt követően több külországi akadémián is megfordult. Nem zárkózhatunk el 
annak lehetősége elől sem, hogy a külföldre jut tatot t példány került valahol a kezébe. 
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művének kéziratáról beszél, a LAMPE-féle nyomtatott kiadással szemben. Mint debreceni 
orvosnak könnyen kezébe kerülhetett akár az eredeti, akár egy arról készült másolat. 
A kéziratban a megfelelő helyen valóban bővebb a váradi tanárok névsora, LAMPÉnál 
csak véletlen lehet, hogy a lap alján álló SÁSVÁBI Gergelyt kifelejtette, mert egyébként 
i t t is pontosan közli az EMBEBtől kapott adatokat. 

WESZPBÉMI meggyőződésünk szerint nem ismerhette a teljes kéziratot, mert akkor 
a külföldi egyetemeket látogató magyar diákok névsorát onnan vette volna át, és közölte 
volna pl. az EMBER-féle törzsanyagban is szereplő franekeri hallgatók jegyzékét is. 
Esetleg teljesebb névsorral pótolta volna azt.70 Weszprémi kezébe, ha egyáltalán az 
eredeti kézirat került, akkor is annak talán csak egy kötete. Könyvtára és kéziratai 
egyébként csaknem maradék nélkül elpusztultak.71 

Biztosan hozzájuthatott az Egyháztörténet valami kéziratához SINAI Miklós, amint azt 
már RÉVÉSZ Kálmán bebizonyította ama másolat alapján, amelyet ma a Ráday Könyv
tárban őriznek. SINAI professzorról köztudomású, hogy fáradhatatlanul másolt és másol
tatot t minden olyan okmányt, amit fontosnak tartott . Diákjai dolgoztak neki külföldön72 

és itthon, egyidejűleg olykor több is, „Mivel egy exemplárja lévén azon continuationak 
csak egy legény irhát belőle" — írta egy alkalommal BOD Péternek.73 Máskor az egyetlen 
példányt mégis több kéz másolta, amint az hátrahagyott kéziratgyűjteményében több 
kötetről is megállapítható, éppen úgy, mint az Egyháztörténet esetében.74 

Az eddig elmondottak alapján tudjuk, hogy EMBER Pál művének a 18. század végén 
két kézirata volt. Az egyik a kiadás alapjául szolgáló, valahol Bréma és Oxford között, 
számunkra ismeretlen helyen lappangott, a másik, az eredeti pedig a debreceni Biblio-
thecában volt. RÉVÉSZ Kálmán 18—20 kéz munkáját ismerte fel a másolatban. Nehezen 
képzelhető el, hogy SiNAinak valamelyik külföldi egyetemen egy időben ennyi debreceni 
tanítványa tartózkodott volna. Valószínűbb, hogy a sietős munka itthon készült, a 
debreceni példányról. A másolás 1787 előtt történt, amint azt a következőkben bizonyí
tani fogjiik. Van ui. a másolatoknak egy kritikus része — erről már volt szó a Szatmári 
PAKSi-kézirattal kapcsolatosan is — ez pedig a külföldet látogató diákok névsora. A 
SiNAi-féle szöveg itt jóval bővebb, mint az oxfordi. A kötetben egyéb helyen elő nem 
forduló kézírással van bejegyezve a 717. és 718. lapon az Academia Harderovicena 
magyar hallgatóinak névsora 1775-ig, valamint a franekerié 1783-ig. Sikerült megállapí
tani, hogy az e névsorokban szereplő nevek SINAI egy tanítványának, RÉTSEY Jánosnak 
buzgólkodásából kerültek a kötetbe. „Én Rétsey János az Ultrajectumi Akadémiában 
tanulván négy esztendőknek elforgása alatt, úgymint 1782, 1783, 1784, 1785, 1786-ban 
Június 20dik napjáig, kívántam és igyekeztem öszve szedni, mind azoknak a' Magyar 
Református Tanulóknak neveket, valakik tsak eleitől fogva a' Foederatum Belgiumban 
lévő és virágzó Akadémiákban tanultak. E ' végre leveleimet el küldöttem az Akadémiák 
Magnificus Rectorihoz; a' kik énnékem eleget akarván tenni, ki is Íratták az emiitett 
tanulóknak neveket, és petsét alatt levélben hozzám küldöttek, a' leveleket és a' megirt 
neveket örök emlékezetnek okáért ide irom"... és be is írta Mmdeneskönyvébe mind 
a harderwijki, mind a franekeri hallgatók névsorát.75 Jellegzetesen apró betűivel beíratta 

70 WESZPBÉMI a névsorokat az Albumból, másutt ,,ex Diariis" vette, vagy az egyete
mek professzoraitól kapta. 

71 GÉRESI Kálmán: Sinay Miklós gyűjteményéről. Magyar Prot. Egyházi és Iskolai 
Figyelmező 8 (1877) 119. p . 

7 2 I tK 6 (1896) 444. p. COBNIDES Dániel levele SiNAinak. 
73 Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmező 3 (1872) 53. p . 
74 Debrecen. Egyházkerületi Levéltár. Sinaiana Z 61. és 62. 
75 Mindeneskönyve. Debrecen. Református Kollégium Nagykönyvtára. R 475. 251— 

252. p . Az idézett részt közölte SEGESVÁBY i. m. 14. p . Bizonyára SINAI keltette fel 
benne az érdeklődést az egyháztörténetet érdeklő emlékek felkutatása iránt. Leydenben 
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vele ugyanezen névsorokat Egyháztörténete másolatába SINAI is.76 1786-ban tért haza 
külföldi bujdosásából, 1787 márciusában számolt el Prof. SiNAinak, a Bibliothecae 
Praefectusnak megbízásából vásárolt könyvekről és egyéb kiadásokról.77 Még ugyanazon 
évben felszenteltetett, és Tiszadersen lett lelkész,78 a bejegyzésnek tehát ezt megelőzően 
kellett történnie. 

A teológusoknak sietősen kellett a kirótt penzumot elvégezniük, valószínűleg nem is 
igen tudták, hogy mit másolnak, a latin szövegbe bizony — igaza van RÉVÉSZ Kálmán
nak — be-becsúsztak elemi hibák is. De hogy MIKSA király Maximilianus neve helyett 
Milliani maxi-t írtak, az inkább diákcsíny, a kollégiumi keretek között lehetséges politikai 
állásfoglalás, semmint tudatlanságból eredő hiba volt.79 

A diákok között egy-egy mégis akadhatott, aki az őt érdeklő részt sebtiben a maga 
számára is leírta. Amikor TÓTH Ferenc 1829-ben külföldön tanuló teológusaival keres
tette a kéziratot, akkor a megboldogult szentgáli prédikátorra, tiszt. SZATMÁRI úrra 
hivatkozott, aki annak idején Utrechtben lemásolta EMBER Pál kéziratából azokat az 
eklézsiákat, amelyek LAMPÉban az 564-től 679. lapig terjedőleg vannak, azaz a teljes 
Geographica situatiot.80 A teológusok először azt próbálták kinyomozni, hogy mikor járt 
a volt szentgáli prédikátor Utrechtben, ui. a sok SZATMÁRI között, nem ismerve a kereszt
nevét, nem tudták, hogy ki után kutassanak. Most már tudjuk, hogy SZATMÁRI Andrásról 
van szó: ő volt Szentgálon lelkész,81 csakhogy ő meg tudomásunk szerint sohasem járt 
Utrechtben. Valószínűbb, hogy a nagyon kiterjedt Szatmári PAKSI-családnak volt az 
egyik leszármazottja, vagy pedig Debrecenben végezte a teológiát, itt jutott EMBER Pál 
Egyháztörténetének, kéziratához, és csak kézen-közön vált a forrás lelőhelyévé Utrecht. 

SINAI egyébként féltékenyen elzárta minden anyagát más érdeklődő elől, közismert, 
hogy SYLVESTER Grammatikájának egyetlen nála levő példányát KAZINCZY is csak 
csellel tudta tőle megszerezni.82 Arra, hogy az Egyháztörténet lemásoltatásáról hallgasson, 
még külön oka lehetett az is, hogy az eredeti kéziratot a Bibliothecába letevő Szatmári 
PAKSI István professzorral nagyon rossz viszonyban volt. Oly mélységesen hallgatott 
arról, hogy ez a kézirat megvan, hogy éppen az ő tanítványa volt TÓTH Ferenc pápai 
professzor, aki az Egyháztörténet eredeti kéziratát külföldön kerestette. EMBER Pál eredeti 
kézirata tehát az 1780-as években — úgy tűnik — SINAI Miklós kezében volt: ez az utolsó 
adat, melyet az autográfot illetően több-kevesebb biztonsággal kikövetkeztethetünk. 

Ami most már a SiNAi-féle másolat sorsát illeti, arról a következőket mondhatjuk. 
SiNAinak 1808-ban bekövetkezett halála után gyűjteményének őre: „Budai Ézsaiás. . . 
kire van bizva a' boldogult Sinai ur könyveire való vigyázás".83 A feljegyzés ugyan egy
korú, de nem tudjuk, hogy ez a vigyázás vajon mit is jelentett. A tanítványok közül 

például egy hónapig magánál tartotta BOD Péter Egyháztörténetének az ottani Biblio
thecába letett kéziratát és abból jegyzeteket készített. Mindeneskönyve 19—21. p . és 
TÓTH F. gyűjteménye. OSzK. Kézirattár. Quart. Hung. 1043/III. 7—8. f. Valószínűleg 
ő jegyezte be oda a leydeni magyar diákok névsorát is 1784-ig. L. i. kiadás 1. tom. 
X. p. A régen keresett kéziratot éppen száz év múlva fedezték fel ismét a leydeni könyv
tárban, amint erről az első fejezetben szóltunk. 

76 SINAI másolat 718—730. p . 
77 Debrecen. Egyházkerületi Levéltár. Sinaiana Z 57. 266. p . 
78 Mindeneskönyve 224—225. p. 
79 A debreceni diákok^ politikai állásfoglalásához hasonló eseteket gyűjtött össze 

BORZSÁK István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955. 8—9. p . 
80 NÉMET i. m. 383—384. p . 
sí TÓTH F. gyűjteménye. OSzK. Quart. Hung. 1043/11. 44—47. p. 
82 RÉVÉSZ Imre: Sinai Miklós és kora. Bp. 1959. 81. p. 
83 TÓTH F. i. gyűjteménye 26. f. A feljegyzés kelt 1808. szept. 27., SINAI 1808. június 

27-én halt meg. 
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BUDAI Ézsaiás professzor tudta elsősorban megbecsülni azt a rengeteg kincset, amit 
SINAI összegyűjtött. És ha valóban ő lett volna a könyvtár őre, akkor a SiNAi-hagyaték 
nem jutott volna ebek harmincadjára. 

1823-ban F Á Y János debreceni polgármester ráakadt valahol a wittenbergi Coetus 
16—17. századi anyakönyvére, amelyet 1799-ben SINAI kölcsönzött ki a nagybányai 
eklézsiából. ,,Ezen Gyülekezet Törvény könyvét 1823.dik Esztendőbe ezen mostani 
elhagyatott állapotban találtam, és szerzettem, sajnáltam is, lehet, hogy sok irások ki 
szaggatódtak belőle, de még igy is kedves emlékezet" — írta bele a kéziratba FÁY 
János.84 1828-ban R. SZABÓ István ny. tanító, egykori bibliothecarius SINAI Miklós 
némely kéziratait megvételre ajánlotta a tiszántúli református egyházkerületnek: „Az
alatt, mig itten magános, ügyefogyott állapotomban nyomorganék, rá akadék ezen már 
herbárium vivumra fordított, s a mi annak nem jó volt, elvetett manuscriptumokra, 
ós azokat azon szegénységemben is, atyai örökségemet is eladván, megvettem, és azokat 
a semmivé való léteitől, a vészestől, hogy a nagy Sinay másodszor is meg ne halna, . . . 
megmentettem. ' '85 

BUDAI Ézsaiás semmi esetre sem rendelkezett teljes joggal a kéziratos hagyaték felett, 
mert éppen az ő sürgetésére vette meg annak egy részét egy pesti antikváriustól az egyház
kerület.86 Mégis van egy olyan hagyomány is, hogy SiNAinak „ezeken kivül egy kézirata, 
melyet mint a biztos hagyomány tartja, Budai Ézsaiás vett magához, s kezei közül soha 
ki nem adott, csakugyan az ő kezén veszett el."87 A BUDAI testvérek, Ferenc és Ézsaiás 
könyvtárát az 1840-es évek elején árverezték el Debrecenben. RÉVÉSZ Imre is vásárolt 
belőle.88 Ha EMBER Pál kézirata a hagyatékban lett volna, bizonyára még meglenne. 

A SiNAi-gyűjtemény tetemes részét FÁY János Debrecen műgyűjtő polgármestere 
vásárolta meg, talán 1824-ben. Ebben volt az Egyháztörténet SINAI számára készült 
másolata is.89 FÁY gyűjteményében talált rá PODHRADCZKY József 1832-ben. FÁY 1833-
ban bekövetkezett halála után a gyűjtemény hányódott, majd ami még megvolt, azt 
HOROVITZ Fülöp pesti antikvárius vette meg 1885-ben, közötte a SiNAi-másolatot is.90 

Innen jutott kisjókai ÁGOSTON József pesti könyvgyűjtőhöz, ahol RÉVÉSZ Kálmán fel
fedezte és ismertette.91 Ágoston József 1905-ben gyűjteményének értékesítését egy 
antikváriusra bízta, aki azt a Nemzeti Múzeumnak indokolatlanul magas árért kínálta.92 

A Múzeum könyvtára csak néhány darabot vásárolt meg. A SiNAi-másolat nem volt 

84 SZABÓ Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg. Halle, 
1941. 6. p . 

85 RÉVÉSZ Imre: Sinay Miklós magyar történetbúvár emlékezete. Századok 2 (1868) 
308. p . 

86 RÉVÉSZ Imre: Sinai Miklós. Sárospataki Füzetek 1 (1857/58) 692. p . 
87 Ugyanott . 
88 Századok 2 (1868) 303. p . 
89 KAZINCZY Ferenc levélváltása JANKOVICH Miklóssal. Kazinczy Ferenc levelezése 23. 

Bp. 1960. 341. p . JANKOVICH KAZiNCZYnak 1824. ápr. 5.: „Örömmel értettem hogy 
Silvester Grammaticája Fáy János gyűjteményében jutott —- 's netalántán több nekünk 
még esméretlen ritkaságokkal, mert Sinai Miklós ritkaságait főképpen rejtegette, az 
ifjabbakat mind Profánusoknak tartván, kivált képpen pedig a világi az az nem Pap
karban való Reformátusokhoz hidegséggel viseltetett. — Ugyan hát Ductus Pannóniáé 
ritkaság is Fáynak gyüjteménnyében költözött e? vagy Sinainak ritkább Kéz iratai?" 
Kazinczy Ferenc levelezése. 19. Bp. 1909. 99. ZOLTAI Lajos: Faji Fáy János a könyv- és 
műgyűjtő debreceni polgármester. 1773—1833. Debrecen. 1936. 5—7. p . 

90MKszle 1881. 84—86. p . 
91 GYÖRGY Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. 2. rész. Bp. 1887. 

423. p . L. még a 6. jegyzetet. 
92MKszle 1905. 377—378. p . 

9 Magyar Könyvszemle 
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ezek között. Jelenleg ismeretlen úton a két világháború között a Ráday Könyvtárba 
került, ahol ma is őrzik.93 

„Tota Emberii vita perpétua quasi fuit peregrinatio" — írta róla első életrajzírója 
ROTARIDES Mihály, kéziratának, amint láttuk ugyanaz a sors j'utott.94 

Kéziratom lezárása után akadtam rá KVACSALA János rövid közleményére, amelyben 
1893-ban a poznani levéltár magyar vonatkozású anyagát ismertette.95 Külön állagát 
képezi ennek a levéltárnak egy letétként odakerült anyag, a cseh testvérek, az Unitas 
fratrum irattára. Ezen iratok között KVACSALA megtalálta EMBER Pál egy kéziratos 
múvét: Dissertatio historico-theologica enarrans: ortum, progressum et incrementum religionis 
Christianae purioris in Hungária et Transylvania. (1703.), valamint HAMEL-BRITYNKSTCX 
Veritasát, Pápai PÁRIZ Eudus- ának másolatát és több más magyar vonatkozású mun
kát.96 Az Országos Levéltárban ma ezek a kéziratok mikrofilmen tanulmányozhatók.97 

A gyűjtemény első darabjának teljes címe: Dissertatio historico-theologica enarrans 
ortum, progressum et incrementum religionis Christianae purioris in Hungária et Tran
sylvania ad tempóra usque reformationis ; annexis observatu dignis quibusdam ad illustrandam 
históriám reformationis Ungariae pertinentibus, ex variis quam in publica lucem prostantibus, 
quae verő ex rarioribus M. S-tis compilata, a pusillo quodam dei et patriae gloriae fideis-ve 
reformatae zelotae, in Hungária. Anno Chr. 1703. A 36 lapos (18 folio) füzet végig EMBER 
Pál saját kézírása. Neve eredetileg nem szerepelt a kéziraton, a cím „zelotae" szava 
után egy idegen kéz, valószínűleg jABLONSKié, bejegyezte: ,,id est Paulus EMBER, tune 
Ecclesiae Zatmariensis Pastor". 

A szövegrész a „Circa annum enim Christi 45. . . . " mondattal kezdődik. Ez az első 
mondata a LAMPE kiadásában közzétett EMBER Páltól származó eredeti szövegnek is, 
mert ezzel a mondattal kezdődik az első szögletes zárójel nélküli bekezdés. Tovább vizs
gálva EMBER Pál kéziratos disszertációját úgy találjuk, hogy az csaknem szó szerint 
megegyezik LAMPE kiadásának folytatólagos zárójel nélküli szövegével. Az azonosság a 
Dissertatio 26. lapjáig, azaz ennek megfelelően LAMPE 40. lapjáig követhető. Ezek a 
fejezetek a nyomtatásban megjelent História Pars priorját, a bevezető részt képezik. 
A kézirat 27. lapján BTTCER tudósítását közli a magyar egyházak reformációjáról (LAMPE 
105.), majd a tarcaltordai hitvallást és a csengeri zsinatot ismerteti. Ezt követően eléggé 
ötletszerűen közöl még néhány adatot a magyarországi reformáció történetéből, majd 
felsorolja a protestantizmust pártfogoló főurakat. A 35. lapon a folyamatos szövegben 
hirtelen saját személyére fordítja a szót. Mentegeti művét, hogy az csak töredékes, de 
ígéri, hogy a kiadás ügyében fáradozó jABLONSKinak, a tőle kapott utasítás szerint 
rendszerezve minél előbb el fogja juttatni a további anyagot. Mintegy előlegként máris 
küldi azt a páratlan kincset, amelyet sikerült megszereznie: HAMEL-BRUYNINCX Veritasát, 
és a gályarab lelkészek ügyében folytatott levelezés néhány darabját. 

A poznani gyűjtemény következő darabja éppen az itt említett két kézirat. A füzet 
a meghurcolt lelkészek névsorával kezdődik, ezt követi egy rajz, amely a megaláztatá-

93 BELICZAY Angélától kapott felvilágosítás alapján. 
94 [ROTARIDES Mihály]: Históriáé Hungaricae literariae . . . lineamenta. Altonaviae et 

Servestae, 1745. 56. p . 
9 5 I t K 3 (1893) 109—110. 
96 Archiwum Panstwowe Miasta Poznania. Archivum Unitatis. Dep. Unit. VI. D. 1—4. 
97 OL. Mf. 21028. 
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sokat ábrázolja.98 Ezután jön HAMEL BRUYNINCX irata, a gályarabok és pártfogóik 
levelezése, reverzálisok („ex fideli M-Sto unius confessorum") és Oxenstierna Memoran
duma. Ezeket az iratokat nem EMBER Pál másolta le, de a szövegek között sok helyütt 
találkozunk az ő olykor egész oldalas megjegyzéseivel, amelyeket „annotationes eompi-
latoris" címmel vezet be. Ennek a füzetnek utolsó lapján ismeretlen kéz írásával egy 
dedikáció van: ,,Pre Nobilissimo atque Excellentissimo Dno D. Danieli Ernesto Jablonski 
S. Regiae in Boruss. Majestatis Concionatori, Viro Doctissimo transmittitur hic liber 
ex Hungária Berolinum". 

A harmadik kötet Pápai PÁRIZ Rudusának másolatát tartalmazza, ez sem EMBER Pál 
saját kézírása. 

Az utolsó minket érdeklő csoportja a kéziratoknak különféle magyar vonatkozású 
valláspolitikai iratokat tartalmaz. Ezek között van ERDŐDY gróf 1712-ből való edictuma, 
amelyben tilalmazza birtokain a protestáns vallásgyakorlatot. Erre JABLONSKI rájegyezte, 
hogy VAY Ádám jut tat ta el hozzá. 

Áttekintve a gyűjteményt megállapíthatjuk, hogy az nagyrészt EMBER Pálnak JAB-
LONSKihoz jut tatot t saját művét, illetve egyháztörténeti gyűjtését tartalmazza. Ezek az 
iratok Berlinből jutottak valamikor az Unitas levéltárába. Az első kéziraton szerepel 
az 1703-as évszám, azé az évé, amelyről fentebb bizonyítottam, hogy olyan nagy fordu
latot jelentett éppen a JABLONSKI val létesített kapcsolat miatt EMBER Pál művének 
további alakulásában. Dissertatioja, végéhez csatolt, JABLONSKÜIOZ intézett levólszerű 
soraiból bizonyos, hogy az egyháztörténetnek ezt a korai kéziratát a Berlinből kapott 
tervezet után küldte el olyan formában, ahogy az már addig elkészült. Összevetve ezt a 
kéziratot a kiadott szöveggel, úgy találjuk, hogy egészen kis módosításoktól eltekintve 
nagy részét mint bevezetést változatlanul hagyta. A további fejezetek viszont a későbbi 
gazdag anyaggyűjtésének legfeljebb csak csírájául tekinthetők. Ekkor még csak nyom
tatot t forrásmunkák voltak a kezében, ezeket meg is nevezi. Későbbi értékes kéziratos 
forrásai közül ekkor még csak BODFALVAI Nucleusára, hivatkozott." 

A második füzetbe másolt HAMEL-BRUYNINCX iratot még a szatmári tűzvész előtt 
eljuttatta JABLONSKIIIOZ, amint ezt később nagy munkájában megemlíti (LAMPE 486.). 
Ezt, valamint az i t t közölt névsort a hitvalló papokról, és más ide kapcsolódó iratokat 
EMBER Pál már nem dolgozta bele még egyszer Egyháztörténetének, kéziratába. Ő magát 
csak egy szerény adatgyűjtőnek tekintette, akinek az a feladata, hogy minden forrás
munkát hozzáférhetővé tegyen JABLONSKI nagy műve számára. Érdekes viszont, hogy 
ezeket a kéziratokat JABLONSKI nem adta tovább LAMPEnak, jóllehet volt közöttük 
ilyen kapcsolat (LAMPE 70.). 

EMBER Pálnak ez a most megismert korai Dissertations, tanúsítja, hogy szerteágazó 
forrásfelkutató munkáját és az adatok feldolgozását 1703 és 1706 között végezte el. 
Ez a három év, éppen a szatmári tűzvész és a debreceni menekülés siralmas esztendői, 
életének legzaklatottabb szakasza volt. Önzetlen és fáradhatatlan munkása volt annak 
a tudománynak, amelynek életét szentelte. 

* 

98 Az Egyháztörténet SINAI-féle másolatának címlapján a korabeli egyházi életből vett 
rajz található. Tekintettel arra, hogy a poznani kéziratban is van ilyen egyszerű vonalas 
ábrázolás, és talán éppen EMBER Pál műve (ezt csak a tinta vizsgálata dönthetné el!), 
feltehető, hogy az Egyháztörténet eredeti kéziratát is egy ilyen naiv ábrázolás díszítette. 

99 BODFALVAI Péterről csak annyit sikerült megállapítani, hogy 1640-ben BATTHYÁNY 
Ferencné LOBKOVITZ POPPEL Éva familiárisa volt. (OL. Batthyány lt. Missiles.) Múve 
továbbra is ismeretlen. 

9* 



376 Közlemények 

Áttekintés a kéziratokról és Lampe kiadásáról 

A Sinai másolat 
7—10. címlapok 

11—23 Praeloquium 
23—28. aggratulatiok 
31—77. Pars prima: Ortus et progressus 
77—848. Parti secundae praemütitur Introductio 

in septem divisa sectiones: 
Sect. I. De confessoribus 

I I . De articulis 
I I I . De ritualibus 
IV. De iis quae versionem. . . 
V. Geographica situatio 

VI. De haeresibus 

VII. Fragmenta: 
I. Archaiologia 

I I . Diplomata 
I I I . Catalogus magnatum 
IV. Catal. virorum erűd. 
V. Dévai Biró M. ügye 

VI. A gályarabok iratai 
VII. Christoph, a Roxas . . . 

0 

879—948. Pars secunda. Varia . . . Ecclesiae 
Evangelico—Ref. facta 
Páriz Rudusának másolata 
Annotationes . . . in Rudus 

Continuatio ad 1696 
1211— Catalogus authorum 

Az oxfordi kézirat Lampe kiadása 

Oxf. I. (Add. 57) 

f. 2— 
10— 
48— 
65— 
77— 

136— és Oxf. II. 
(Add. 58) f. 1— 

57— 
69— 
81— 
92— 

112— 
122— 
141— 
145. Epitaphium E 

Thököly 

0 
[7—13.] 
1—50. 

az Annalesben 
az Annalesben 

699—725 
726—745 
561—679 

az Annalesben 

680—698 
az Annalesben 
az Annalesben 

0 
az Annalesben 

447—486 
506—515 

0 

az Annalesben 
az Annalesben 
az Annalesben 

0 
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