
♦ ♦ ♦    SZEMLE

♦ ♦ ♦    HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

KOSZTOLÁNYI Dezső, Sladká vrahyňa (Anna Édesová)
(ford., utószó, jegyzetek Karol Wlachovský; Marenčin PT, 
Bratislava 2015) 285 pp.

A  műfordítás  általában  a  „kis”  irodalmak  gazdagodása  volt,  s  ez  ma
gyar–szlovák viszonylatban még korántsem veszített időszerűségéből. An
nál is inkább, mivel e két etnikum egybefonódása, a két nemzet közössége, 
a két nyelv igen közeli rokonsága különleges összefüggéseket mutat. Karol 
Wlachovský Mikszáth-köteteivel párhuzamosan a Grünwald Béla – Michal 
Mudroň Felvidék-vita1 szlovákra ültetése közben most Kosztolányi Dezső 
Édes  Annáját  tette  a  szlovákságtudomány,  benne  a  hungaroszlovakológia 
kincsestárába. A mai szlovák olvasó élményét szolgálva egyúttal érzékelteti 
a XIX–XX. század szlovákjainak Pest-Budáját–Budapestjét, visszaadva azt, 
amitől az utóbbi közel száz év politikai izolacionizmusa megfosztotta a szlo
vák nemzeti kultúrát.  A szlovák  Édes Anna Wlachovský tolmácsolásában 
szlovák belüggyé lett. A fordító ezt briliáns magyar irodalmi ismeretein kí
vül a tudós professzor cáfolhatatlan mikrofilológiai adataival éri el, s azokat 
a gyakorló pedagógus magyarázó jegyzetek formájában teszi izgalmas jegy
zetolvasmánnyá. Pontos ismerettel idézi vissza a „szlovák Budapestet” (164 
pontos  ismerettel.)  a  maga  németségével  is  fűszerezve,  ami  az  egykori 
Pressburg–Prešporok ismerőjének kötelező feladat.  Ilyen például a Gránit 
lépcső–Veres lépcső–Rothe Stege (12. o.), a Templom utca–Kircher Gasse, 
a Kertész utca–Gärtner Gasse-ből lett Logodi utca (83. o.), a Márvány utca–
Mramor Gasse (116. o.) stb. Persze Józsefváros és Pest egykor 40 000 szlo
vákjának2 is  megvoltak a maga elnevezései a regényben is:  a Kerepešská 
cesta, a Jánov vrch (János-hegy), a Reťazový most (Lánchíd), a Jozefovo 
mesto (Józsefváros) stb.
1 Vö. Magyar Sion (2013) 275-281 (Hungaroszlovakológiai Figyelő).
2 Vö. KOVÁCS Anna, A szlovákok élete és kultúrája Budapesten a dualizmus korában (Pons Strigo

niensis Studia VI) (PPKE BTK Szlavisztika-Közép-Európa Intézet Nyugati Szláv Kulturális Ku
tatócsoport, Piliscsaba-Esztergom 2004).
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Wlachovský „Édes gyilkosa” jelentőségéhez és a fordító tudományos fel
készültségéhez illő és méltó elemzést kíván. Néhány „apróság” azonban ide 
kívánkozik. Az egyik a Kosztolányinál idézett Pósa Lajos-féle „Énistenem – 
Jóistenem – lecsukódik – máraszemem...” hivatkozás a  Jednotný katolícky 
spevník, a szlovák Szent vagy Uram 62. kiadásában megtalálható imádságra, 
ami egyenes utalás a szlovák és a magyar imádság- és énekirodalom ősi egy
ségére (63. o.). A másik az Uhorsko = az 1918 előtti Magyarország szlovák 
változatának pontos használata: „Béla Kun ... predseda Strany komunistov 
Maďarska/Uhorska” – vagyis Magyarország/Magyarhon Kommunista Párt
jának  elnöke  (2.  jegyzet).  A  harmadikat  szó  szerint  fordítjuk  magyarra: 
„Történelmileg  igazolt  elmélet  alapján,  hogy a  románok a  dákok utódai, 
1919-ben a románok területi követelésekkel léptek fel Uhorsko-Magyarhon
nal  szemben. Ez főleg Erdélyt  érintette”  (40.  jegyzet).  Végül a  negyedik 
Kosztolányi  felföldi származásáról Nemeskosztolányból, s idézi az író kí
nos-keserves megállapítását Füst Milánnak írt leveléből, miszerint rokonai 
még mindig a XVI. században épített kastélyban laknak. Wlachovský ismer
tet,  közli  a  legkényesebb adatokat  is,  de  értékelésüket  az  olvasóra  bízza. 
Vagyis a humanista tudós feladatát teljesíti.

BERTÉNYI Iván, ifj. – GÉRA Eleonóra (szerk.), Varietas Europica 
Centralis. Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére 
(ELTE 2015) 474 pp.3 

Wlachovský ezt  teszi  Az én (szlovák) Mikszáthom című írásában is,  ahol  – 
mert ismét szükségét érzi – fáradhatatlanul elemzi az uhorský/maďarský és a 
Felvidék terminust: „Mert ha keletkezésekor Mikszáth művei mind nyelvileg, 
mind tartalmilag közel álltak a magyarokhoz és a szlovákokhoz (vagyis uho
rokhoz), száz évvel később a szlováknak szinte idegenné vált és idegen kez
dett  lenni  a  magyarnak  is.  Annál  is  inkább,  mivel  jelenleg  éppen  a  közös 
’uhorský/magyarhoni’  örökség  nemegyszer  már  viszonylag  tekintet  nélküli 
nemzeti privatizációjának vagyunk tanúi.” Nem hallgatja el a mai magyar Fel
vidék terminus használatának visszásságát Szlovákia szinonimájaként. Ehhez 
„Mikszáthnak, a Felvidék koronázatlan királyának semmi köze ... az ő Ma
gyarhon/Uhorsko-jába a belépő kapu a magyar Eger/Jáger volt” (443-444. o.).

Ezt  a  világot  elemzi  Demmel  József  „Nem alispán,  hanem barát.” A 
szlovák anyanyelvű magyar nemesség és a szlovák nemzeti politika repre
zentációjának lehetősége című tanulmányában. Minél hamarabb közismereti 
szintre kellene jutnia Ján Palárik nagyrészt Pesten működő szlovák katolikus 
pap és Szent-Iványi Adolf kijelentéseinek, miszerint „jogunk van azt kérni 
3 Kár, hogy a szép és színvonalas, a jubiláns eddigi életművéhez méltó kötetből méltatlanul kima

radt a név- és helynévmutató.
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nemességünktől, tehát értelmiségünktől, hogy magyar hazafiságát egyesítve 
a szlovák nemzetiség iránti szeretettel, melynek ő maga is tagja, de nemes
ségünknek vagy ha úgy tetszik, értelmiségünknek joga van azt kérni tőlünk, 
hogy szlovák  nemzetiségünk ápolásával  mi  is  egyesítsük  a  magyar  haza 
iránti szeretetet, amelynek mi is tagjai vagyunk.” Palárikéhoz hasonló Szent-
Iványi  tömör  megfogalmazása:  „A  szlovákok  históriája  Magyarországon 
Magyarország történelme” (119. o.).

E kérdéskör legmélyebb „felszántása” Dušan Škvarna új terminológiáktól 
duzzadó, Slovenský vzdelanec na Slovensku v 19. storočí: typ identít [A mű
velt szlovák és a szlovákiai művelt szlovák a 19. században: identitások tí
pusai] először kissé meghökkentő, de azután igazolt című tanulmánya.  A 
„hosszú” 19. században szlovák uhorskí, azaz magyar(honi)országi patrió
ták, regionális tradicionalisták, (szlovák) nemzetiek, „csendes szlovákok”, 
azaz uhroszlovákok, magyar-szlovákok, magyarónok, új magyarok, más et
nikumú értelmiség-típusú identitások alakultak ki a szlovák társadalomban. 
Ez a széttagoltság eredményezte Škvarna szerint, hogy a szlovák társadalom 
szociális struktúrája a szomszéd nemzetekéhez képest később és jelentősen 
deformáltan állandósult (381-392. o.).4

Kitűnően egészíti ki ezt a terminus-kavalkádot Ablonczy László Az Elnök 
Párizsban. Dvorcsák Győző franciaországi élete című írása. Legelső monda
ta: „A magyar–szlovák közös történelem egyik kényes ...  vonulata a ma
gyarbarát szlovák (és a szlovákbarát magyar) közéleti tényezők ténykedése, 
e hibrid identitások léte és megjelenési formái.” Dvorcsák/Dvortsák volt Ab
lonczy fogalmazása szerint „a késői nemzetépítés csapdájában vergődő leg
magyarabb” szlovákok egyike (15-22. o.).

Sokkal egyértelműbb volt Pechány Adolf magyarosodása. Zilizi  Zoltán 
Illaváról Pestre. A magyarosodás útja az ifjú Pechány Adolf (1859–1942) 
életében c. cikkében. „Átmeneti egyénnek” tartja identitásának hullámzását, 
és Ján Bobula, Daniel Bachát, Zsilinszky Mihály, Czambel Samu közé so
rolja. Az ő magyarosodása azt tanúsítja, hogy szlovákként, államhű szlovák
ként karriert lehetett csinálni Magyarországon (447-459. o.).

A Kiss Gy. Csabát tisztelő kötet „kényes” szlovák témái a jubiláns eddigi 
életművének termékenyítő hatását dokumentálják. Ebbe teljes joggal bele
tartozik Gerencsér Tibor „Bizalmas emberünk jelenti”. Szemelvények a ma
gyarbarát  szlovák  irredenta  lengyelországi  képviselőjének  jelentéseiből  
(1931–1938) című írása. Unger Ferencről van szó, aki a lengyel Teschenben 
működött (189-191. o.). Többször olvasható ugyan az írásokban sejtésekre 
hagyatkozó feltételezés, de a szerzők túlnyomórészt levéltári forrásokra, ere
deti dokumentumokra támaszkodtak.

4 Kár a súlyos helyesírási hibáért a 383. oldalon a címben!
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Sajátságosan jelentkezik  a  „cseh irály”  Tőkéczki  László fejtegetésében: 
Magyarok, csehek és szlovákok viszonyának jellegzetessége a dualizmus ko
rában Steier Lajos elemzése alapján (407-411. o.). Rendkívül fontos terület 
ez, hiszen a magyar–szlovák–cseh háromszög szárai megkövetelik, hogy a 
magyar–szlovák összefüggéseket ne tárgyalják a szlovák–cseh és a cseh–ma
gyar nélkül, ugyanígy a szlovák–cseh, illetve a cseh–magyar összefüggések 
vizsgálata is csak a teljes háromszög figyelembevételével lehet igazán ered
ményes. A Steier Lajos művéből levont következtetések itt igencsak erősek. 
A szlovákság mint „csonka társadalom” furcsa megfogalmazás, hiszen a fel
sőbb  rétegekhez  tartozó  tagjai  hungarusszá,  „uhorrá”  disszimillódtak,  és 
Szent-Iványi Adolf korábban idézett szavai is ezt tükrözik: „A szlovákok his
tóriája Magyarországon maga Magyarország történelme.” Itt kell igazat ad
nunk Michal Mudroňnak is,  aki Grünwald Béla pamfletjére válaszolva ezt 
írta: „... ezen nemzetiségek egyikének sincs külön történelme ... külön nemze
ti hősei ...  mert ezek mind a nemzetiségre való tekintet nélkül ez ország ösz-
szes honpolgárainak mint az egységes és oszthatatlan magyar nemzetnek kö
zös  történelmét,  közös  magyar  hagyományát,  közös  magyar  hőseit,  közös 
magyar  államférfiait  képezik.”5 Helyes  Tőkéczki fogalmazása: „A szlovák 
történelmet hiába akarják ’normál’ európai sémára gyömöszölni, az a magya
rokkal közös, reális történelmi összefüggésrendszer nélkül csak folyamatos 
ellentmondásokat szülhet.” Ennek ellentmond viszont, hogy „nem nagyon  le
het beszélni a szlovák történelem folyamatosságáról” (411, 417. o.).

A  „cseh  irály”  emblematikusan  jelentkezik  Kiss  Szemán  Róbert  Egy 
megfejtetlen rejtvény. Szent Borisz, Gleb és Erasmus Ján Kollár 582. szo
nettjében c. írásában. Egyértelmű fogalmazása szerint Kollár „célja az volt, 
hogy  a  nemzeti  emblematizmus  módszerével  elősegítse  a  modern  szláv 
cseh–szlovák nemzet megteremtését” (215. o.).

KISS SZEMÁN Róbert, Slovanský Goethe v Pešti. Ján Kollár a národní 
emblematismus středoevropských Slovanů [A pesti szláv Goethe.
Ján  Kollár  és  a  közép-európai  szlávok  nemzeti  emblematizmusa]  
(ford. Marcella Husová; Akropolis, Praha 2014).

Bölcs és hasznos kiadói tett volt, hogy Kiss Szemán Róbert Kollár-mono
gráfiáját a prágai magyar könyvnapok keretében a cseh olvasóknak is hozzá
férhetővé tették. Számukra így nyílt lehetőség annak felismerésére, hogy a 
magát szlovák ajkúnak valló Kollár Magyarországon szerzett  műveltségét 
cseh  irodalmi  nyelven  írt  műveiben  kamatoztassa,  s  ugyanakkor  hűséges 

5 Magyar Sion (2015) 291.
6 KISS SZEMÀN Róbert,  Szláv pokol Pesten. Ján Kollár munkássága 1829 és 1849 között (Opera 

Slavica Budapestinensia, Litterae Slavicae) (Balassi Kiadó, Budapest 2011). Vö. Magyar Sion
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maradt a Habsburg uralkodókhoz. Kollár életműve a cseh és a szlovák iroda
lom közösségének kifejezése,  de erodálódott,  s  a szlovákok számára leg
alábbis  ellentmondásossá vált.6 És a figyelmes  cseh olvasó felfedezheti  a 
cseh–szlovák összefüggéseket és egyben végső széthullásuk előjeleit Mészá
ros Andor elemzésében a cseh tőke magyarországi szerepéről.7 Kiss Szemán 
Róbert cseh Kollár-kötetében helyesebb lenne a címben az AE ligatúra,8 hi
szen a cseh olvasó olyan terminusokkal találkozik, mint „A szláv nemzet jó 
tulajdonságai  magyarországi  forrásból”  vagy  a  „Magyarország  siratásától 
Szlávia siratásáig”. Igaz, a cseh kötet címlapja jelentősen változik az angol 
nyelvű összefoglalásban: Pest helyett – egyébként érthetően, de emblemati
kusan – „in Hungary” szerepel.

Na úprku před sebou samým. Češi a jejich literatura očami současné 
maďarské bohemistiky [Menekülés önmagunk elől. A csehek és 
irodalmuk a mai magyar bohemisztika szemével] (szerk. Kiss Szemán 
Róbert és Mészáros Andor; Akropolis, Praha 2014) 173 pp.

A 2014. évi prágai magyar könyvespolc igen hasznos kiadványa a magyar 
bohemisztika  bemutatkozása  a  cseh  közönségnek.  A  meghökkentő  című 
publikáció bevezetőjét Marta Pató írta, ő a cím szerzője is. Összefoglalójá
ból  megelégedéssel  emeljük  ki  megállapítását  a  hungaroszlovakológiáról, 
miszerint a magyar, a szlovák és a cseh párbeszéd nemcsak létezhet egymás 
mellett,  hanem kiválóan ki is egészíthetik egymást.9 A magyar bohemista 
műhelyek és munkatársaik felsorolása (a PPKE BTK-n másfél évtizedig mű
ködő Szlavisztika Intézet, az ELTE Szlavisztikája, az Országos Széchényi 
Könyvtár RMNy-Petrik gárdája, a brünni Masaryk egyetem) biztató jele a 
fiatal kutatónemzedék megjelenése, a témák sokrétűsége, a filológia érvé
nyesülése. A cseh bohemisztikának is rendkívül hasznos és tanulságos kötet 
Irodalom, Kulturális kapcsolatok, Nyelv beosztású. Hungaroszlovakológiai 
szempontból Kovács Eszter,10 Mészáros Andor11 és Tölgyesi Tamás12 írásai 
emelkednek ki. Nem véletlenül éppen itt merül fel a legtöbb terminológiai és 
módszertani probléma, hiszen e három említett tanulmány egyike sem „kul
turális  kapcsolat”,  hanem  a  (cseh)szlovák–magyar  szellemi  összefüggés
rendszer maga. Mindhárom dolgozat a szerzők szakterülete, eddigi munkál
kodásuk  hasznos,  összefoglaló  bemutatása  a  csehül  olvasó  kollégáknak. 
Különösen  Kovács  Eszteré,  a  kutatások  kötelező  további  iránya  okán.  A 
Makula nélkül való tükör, a XVIII. század legolvasottabb hitbuzgalmi köny

6 (2011) 299-301.
7 Vö. MÉSZÁROS Andor, A cseh elem a magyar polgárosodásban (PPKE BTK Szlavisztika Intézet – 

Szt. István Társ., Budapest-Piliscsaba-Esztergom 2011). Vö. Magyar Sion (2012) 263-267.
8 A Szerző dedikációjában maga is használta!
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ve ugyanis nagyrészt cseh eredetiből készült, a fordító Újfalussy Judit pedig 
nyilván szlovák környezetben szerzett nyelvtudását használta munkájában. 
Ez nem kulturális kapcsolat, hanem a cseh liturgikus nyelvhasználat a szlo
vák katolikusok (és evangélikusok) körében. Különösen világossá válik ez 
Kovács Eszter nemrégiben megjelent monográfiájában,13 amelyből ez a cseh 
nyelvű összefoglalás készült.

KOVÁCS Eszter, „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak 
szószóllója...” Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 
1773-ig (PPKE-OSZK, Budapest 2015) 367 pp.

Kovács Eszter könyvének magyarázó címe, a  Cseh–magyar jezsuita össze
függések pontosan meghatározza kötet tudományos célját. Nagyon helyesen 
nem kapcsolatok ezek, hanem egyértelműen Magyarország művelődéstörté
netének egy szelete, hungarikum-forrás. Egyben fontos adalék is Regnum 
Hungariae szlovák etnikumának, egyház- és rendtörténetének további kuta
tásához. Főcímmé tett mottója, a „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak 
szószóllója...” vallja,  hogy a szerző munkája a hit és a tudomány egységé
nek szeretetszolgálata, vállalja a cseh–magyar–szlovák múlt megbecsülését, 
s evvel a jelen közeledését. Az egész kötet felfogásában érvényesül a funkci
onális hagiográfia jelzésrendszere. Az összefüggések terminus magában fog
lalja a téma komplex voltát: nem csak jezsuitákról, nem csak csehekről, nem 
csak magyarokról van szó.

A kiadó partnerek mindegyike olyan súlyú műhely, ami biztosítja a kuta
tás folytatását. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a másfél évtizedes szla
visztika elsorvadása ellenére kulcsfontosságú, hiszen a fenntartó, az egyház 
egyetemességéből fakadó feladata tudományos munkák létrehozásának biz
tosítása. Ebben az Országos Széchényi Könyvtár mint a nemzeti bibliográfia 
őrzője szakmailag biztosítja például a szlovák (cseh) nyelvű nyomtatványok 
nemzetközi színvonalú kezelését, különösen a Régi Magyarországi Nyom
tatványok munkaközösségében.

Az előszó hangsúlyai körvonalazzák a kötet mondanivalójának lényegét: 
a cseh protestánsok tartósan vagy végleg letelepedtek Magyarországon, a 
katolikusok  visszatértek  hazájukba.  Ennek  lett  következménye  a  szlovák 
evangélikusok, kisebb részben a katolikusok cseh nyelvhasználata, de főként 
a szlovák evangélikusok megerősödése. Ennek következménye lett viszont a 
magyarországi  evangélikusság szlovák–német többségének nemzetpolitikai 

9 PATÓ, Marta, Úvod [Bevezető], in Na úprku před sebou samým… 7-12.
10 KOVÁCS Eszter, Dodatky k historii Zrcadla bez úhony [Adalékok a Makula nélkül való tükör ke

letkezésének történetéhez], in Na úprku před sebou samým… 92-105.
11 MÉSZÁROS Andor, Česká komunita v Budapešti na přelomu 19. a 20. století [A budapesti cseh kö
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terhe a dualista Magyarországon. Jól látja Kovács Eszter, hogy a magyaror
szági rendtagok bekapcsolódásakor a prágai jezsuiták missziós munkájába a 
három „szlovák etnikai régióból érkezett minden bizonnyal értette a környék 
lakosainak nyelvét ... a prágai katolikus lakosság jelentős része német anya
nyelvű volt” (27. o.).

Kovács Eszter lényegében mutatózta Lukács László hatalmas katalógusát, 
hozzátette a maga kutatásait és gazdag szakismereteit. Ebből álltak össze a 
kötet keretcímei: Magyarországiak a cseh rendházakban, csehországi, mor
vaországi  és  sziléziai  jezsuiták  Magyarországon  és  Erdélyben  különböző 
kronológia-szabta egységekben.

Szerzőnknek  természetes  alkalma  kínálkozott  korábban  készült  kiváló 
résztanulmányainak  beszerkesztésére  kötetébe.14 Hungaroszlovakológiai 
„csemege” Gregorius Rumer, a Nagyszombat melletti  Báhony szülöttének 
munkássága. Kovács Eszter joggal jegyzi meg, hogy „az eddigi publikációk 
többségében származásával foglalkoznak”, pedig „identitását elsősorban ka
tolikus vallása és jezsuita szerzetes volta határozta meg”. Szerzőnk remélhe
tőleg feladatának tartja egy nagyobb Rumer-tanulmány, netán monográfia 
elkészítését. Rumernak kellett ugyanis ellenőriznie a magyar bibliafordítást, 
ami tökéletes magyar nyelvtudást feltételezett, az pedig egyáltalán nem zárja 
ki „cseh”, azaz nyilván az otthonról vitt „slavus”, azaz a szlovák nyelv isme
retét (49-52. o.).

A hatalmas anyag rendkívül sok terminológiai,  személy- és helynév és 
más,  politika  szülte  kérdéstől  hemzseg,  sőt,  azok  magyar  fordításától  is. 
Kezdve a „cseh”, a „Bohemica”, a „Bohemus”, Moravus, Silesius terminus
tól a „Hungarus”-ig, amiben például a „Slavus” is benne foglaltatik. További 
forrásfeltárások után ebben is előrelépés várható az egyetemes latin kereszt
név-használat irányába. Akkor nem lesz majd probléma, hogy a személy
név-mutatóban  Ján  Szőllősi,  a  Függelék-mutatóban  Joannes,  ugyanakkor 
Szklenár György szerepel. 

Ne féljünk attól, hogy ez a kötet a politikának is üzen. A „visegrádi né
gyek” belső integrációjához olyan közös múlt áll rendelkezésre, amelynek 
feltárása a jelen kapcsolatok kovásza lehet.

Engedtessék meg a zárás – némi ismétlődésekkel ugyan – az esztétikailag 
is kitűnő kiadvány hátsó borítójára került soraimmal: Kovács Eszter ebben a 
könyvben felfedez, rendszerez és további kutatásokra, illetve eredményeit a 
közismeretek  formálására  irányítja.  Felfedezése,  a  cseh–magyar  jezsuita 
kapcsolatok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztikai Intézetében 

zösség a 19-20. század fordulóján], in Na úprku před sebou samým… 117-126.
12 TÖLGYESI Tamás,  Germanismy a původní české verzi Haškova románu Osudy dobrého vojáka 

Švejka za světové války a jejich ekvivalenty n německém, slovinském a maďarském překladu [A 
germanizmusok Hašek Švejk a jó katona története a világháborúban c. regényének eredeti cseh 
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kapott bohemisztikai képzése, majd az Országos Széchényi Könyvtár Régi 
Magyarországi  Nyomtatványok műhelyében végzett  munkája  érett  forrás
anyaggá egyház- és rendtörténet, történettudomány és más kapcsolódó disz
ciplínák számára. Magyarországisága a szlovák etnikai régió bekapcsolásá
val  a  magyar–szlovák–cseh háromszög szellemi  összefüggésrendszerének, 
komplex vizsgálatának izgalmas alapanyaga. Különösen is érvényes ez régi
ónk mai ellentmondásos  nemzeti  identitásainak  oldásában  a  politika által 
mind ez ideig eltitkolt beszélő dokumentumok feltárásával. A munka szinte 
valamennyi fejezete további monográfiákért kiált,  főként a magyarországi 
Rumer Gergely cseh tartományfőnöksége, közös szentjeink kultusza vagy az 
iskoladrámák tematikus elemzése, nem utolsó sorban a magyarországi jezsu
iták és a cseh nyelv.

Käfer István

BITSKEY István, Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter 
életművében (Universitas, Budapest 2015) 234 pp.

Bitskey István kötete Pázmány Péterről szóló 18 tanulmányát  tartalmazza 
három fejezetbe csoportosítva: hét tanulmányt a Hitvédelem, hatot A hitszó
nok, ötöt a Reprezentáció cím alatt. Olyan tárgyi, földrajzi és kronológiai be
ágyazódások, kapcsolatok bemutatásának lehetünk tanúi a tanulmányok ol
vasásakor,  amilyenekre  egy  szükségszerűen  mindenre  kiterjedő 
monográfiában kevés a lehetőség.

A  Hitvédelem című fejezet kezdő tanulmányában (Pázmány Péter és a 
protestáns vallásszabadság) mindjárt jó példáját látjuk az említett beágya
zottságnak. Pázmány 1608-ban az uralkodó felkérésére kifejtette nézetét a 
protestánsoknak adható vallásszabadságról. Bitskey ebből kiindulva tekinti 
át, árnyalja néhány fontos fogalomnak (igaz vallás, eltűrt szabad vallásgya
korlás lehetősége, tolerancia, vallásszabadság) jelentését és ebbe a vonulatba 
helyezi bele Pázmány véleményét. Hasonló módszerrel találkozunk a  Kép
tisztelet vagy bálványozás: Hitviták a szentek ábrázolásairól tanulmányban, 
amelyben árnyaltan mutatja be az idő- és térbeli példákat, központba helyez
ve Pázmánynak és vitapartnereinek véleményét. Pázmány a  Kalauzban fo
galmazta meg tömör véleményét: „… a szó … nem egyéb, hanem csak egy 
jel, mint szintén a kép.” Az Ekkleziológia és retorika a hitvitákban című ta

verziójában és azok megfelelői a német, a szlovén és a magyar fordításban], in  Na úprku před 
sebou samým… 146-163.

13 KOVÁCS Eszter, A Makula nélkül való tükör cseh forrásai (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtör
téneti Tanulmányok) (sorozatszerk. Szelestei N. László; MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelki
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nulmányban  néhány  retorikai  eszköz  körültekintő  elemzését  olvashatjuk. 
Például  a  protestánsok  által  is  használt  „Egyház  hajója” toposzról.  Négy 
Pázmány-szöveg áll a tanulmányozás középpontjában: a Diatriba (1606), A 
Kalauz nyolcadik könyve (1613), a Két rövid könyvecskék II. része (1626) és 
egy  Vízkereszt utáni IV. vasárnapi prédikáció (1636). A szerző következő 
tanulmányában (Pázmány és a katolikus mártirológia) a mártír-hagyomány 
és az új mártírok köré építkezik. A Tridentinum utáni korszakban a missziós 
és a felekezeti konfliktusok mártírjait különíti el, bemutatva, hogy a kultusz
formák hogyan élnek tovább, hogyan épülnek bele újabb tartalmak. A fejezet 
ötödik tanulmánya (Az irónia változatai a vitairatokban) a vitairatok különfé
le szövegszervező retorikai alakzatai, a vita során használt stíluseszközei kö
zül az iróniát választja témául, a példaként idézett gúnyos-irónikus-szatírikus 
kifejezések jellemzését adja. A következő tanulmányban (A Kalauz hasonmá
sa 2000-ben) a mű sokoldalú méltatását nyújtja: „a hitszakadás egész folya
matának katolikus szempontú kritikája, cáfolata, kárhoztatása”. Szól a Kalauz 
és a tanulmány mai olvasójából bizonyára érdeklődést kiváltó appendixről, 
benne „a Muhamet vallásárul” és „a görögök szakadásárul”, a Kalauz utóéle
téről. Az utóbbit mintegy kiegészíti a fejezet utolsó írása, a  Marginálisok a 
Kalauzban.

A második fejezet (A hitszónok) első tanulmánya (Tridentinum és a pré
dikációk)  összegzi  a címben jelzett  témakör nemzetközi  és hazai kutatási 
eredményeit,  majd jellemzi Pázmány prédikációit. Kiemeli azoknak a Tri
dentinum szellemében fogant erős erkölcsi irányultságát, szól Pázmány al
kotói módszeréről. A Pázmány prudenciafogalmáról alcímű tanulmányban a 
pázmányi tanítás szempontjából kulcsfontosságú darabról olvashatunk igé
nyes elemzést. A múlt-jelen-jövő együttszemlélése által kialakított életvitel, 
méghozzá aktív életvitel kettős gyökerű: a Biblián és Arisztotelészen alapul. 
Az ókori sarkalatos erények közül az okosságon kívül a mértékletességről és 
az igazságosságról is írt  Pázmány önálló prédikációt,  s más erényekről is 
gyakran olvashatunk  beszédeiben.  Bitskey István meggyőzően bizonyítja, 
hogy valamennyi közül az okosság a legfontosabb. A Menny és pokol a pré
dikációkban című tanulmány alapja Pázmány két önálló prédikációja. Itt a 
szerző elsősorban a forrásokat és a hatásmechanizmust (nyelvi megfogalma
zásokat és kommunikációs pozíciót) kutatja. A tanulmány iránti figyelemfel
keltés érdekében álljon itt a legizgalmasabb, Bitskey által értelmezett kér
dés:  Hogyan  történik  a  kimondhatatlan  szavakba  öntése,  milyen  a 
hallgató/olvasó számára választást sugalmazó gondolat megformáltsága? A 

ség Kutatócsoport, Budapest 2014) 91.
14 Különösen érdekes hungaroszlovakológiai szempontból a  Četba české hagiografické literatury  

jako prameň v díle Samuela Timona [A cseh hagiográfiai irodalom olvasmánya mint forrás Ti
mon Sámuel művében], in Kniha 2012 (Martin 2012) 252-262; valamint Pázmány Miklós és Olo
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fejezet  következő,  harmadik  tanulmánya:  Pázmány  a  Szentháromságról 
szinte folytatja az előbbi gondolatokat, ismét a kimondhatatlanról, az elme 
és a szó elégtelenségéről, a lehetetlen megkísértéséről van szó. A szerző azt 
vallatja, hogyan próbálkozik Pázmány egy hittitok értelmezésével és tálalá
sával.  Az „athleta Christi” Pázmány korában című, nagyon kiérlelt tanul
mány a kötet talán legtanulságosabb írása. Széles ívű fogalomtörténeti és 
történelmi elemzés. Mi a hagyomány szerepe és hogyan épül be olyan mai 
napig sokakat foglalkoztató kérdésekbe, mint a jogos hadviselés, hogyan le
hetett (a korábbi időkben is) valaki  miles Christianus, akit a másik fél  fla
gellum Deiként értelmez? Mi a helye/szerepe Pázmány Szent Mártonról szó
ló prédikációjának mindebben? A tanulmány a 17. század közepéig mutatja 
be a fogalmak történelmi változásait, a magyarságban ekkorra forrt eggyé a 
keresztény, családját és hazáját védő hős típusa. A fejezet utolsó, rövid ta
nulmányának címe:  Divus Kilianus. Honnan, hogyan és miért került Páz
mány Kalauzába a 7. századi hittérítő? A választ maga Pázmány a „keresz
tyén hit-bizonyító mártír” kifejezéssel adta meg.

A harmadik fejezet a Petrus Cardinalis Pázmány címet viseli, a reprezen
tációról szól. A Reprezentáció az érseki udvartartásban című tanulmányban 
elkezdődik,  a  továbbiakban  is  folytatódik  annak  vizsgálata,  hogyan  épül 
egybe, egymásra Pázmány hivatali tevékenysége a látszólagos külsőségek
kel. Fontos a rend megteremtése (instrukciók kiadása), az érseki reprezentá
ciós kötelességek (építkezések, művészek mecénása) teljesítése, a nyomdá
szat  és  könyvkiadás  segítése.  A  második  tanulmány  (Az  oktatásügy 
mecénása) folytatja e sort az egyetemalapítással, a bécsi Pázmáneummal, a 
római alumnusok szerepének vizsgálatával, majd a harmadikban (A nádor 
és az érsek) 1625-től vizsgálja Esterházy Miklós nádor és az esztergomi ér
sek Pázmány közti érdekütközéseket (például a királyi koronázási lakomák 
ülésrendjéről). Ugyancsak a reprezentáció tárgykörébe tartozik a kötet két 
utolsó tanulmánya (Pázmány és a főpapi borkultúra, Pázmány könyvtárának 
kötetei a Budapesti Egyetemi Könyvtárban).

A kötet végén a tanulmányok keletkezésére vonatkozó tudnivalók és sze
mélynévmutató olvasható. Az ízléses kötetet az Universitas Kiadó jelentette 
meg.

Szelestei N. László

mouc, in Magyar Sion (2007) 228-240; nem szólva az itt is említett Makula nélkül való tükörről 
(10. jegyzet).
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MAGYAROK A JERUZSÁLEMI SZENT SÍRNÁL AVATOTT LOVAGOK JEGYZÉKÉBEN 
1561–1848 KÖZÖTT

A Szentföldi Kusztódia 2006. évi kiadványaként egy érdekes kötet került a 
kezembe – Farkas Olivér kancellár úr jóvoltából – a következő címmel: Re
gistrum Equitum SSmi Sepulchri D. N. J. C. (1561–1848). Manoscritti dell’  
Archivio Storico della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme (Studium 
Biblicum Franciscanum Collectio Maior 46) (a cura di Michele Piccirillo; 
Custodia di Terra Santa, Jerusalem-Milano 2006).

A könyv a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend korábbi nagymestere, Carlo 
Furno bíboros előszavával látott napvilágot. A kézzel írt latin nyelvű eredeti 
Registrumot digitalizálva teszik közzé, és párhuzamosan, a másik oldalon 
átiratban. A kötet elején fakszimilében közlik a Szent Sír-lovagok beiktatá
sának – középkori szóhasználattal élve: szentelésének1 – latin szertartásrend
jét, amely eredetileg 1623-ban, Velencében jelent meg. Maga a Registrum – 
a XXII, római számozású oldalt követően – a 3. oldaltól kezdődik, és az 
1561. évet veszi kiindulópontnak. A törzsszöveg közlése után rövidítésjegy
zék, majd névmutató következik. A mutatót országonként betűrendben cso
portosították, de a Kelet-Európa gyűjtőnév alatt magyar, lengyel, Ragusa vá
rosi,  moldraviai/moldaviai,  cseh,  morva,  orosz  származású lovagok nevei 
olvashatók. Valóban, önálló magyar államiságunk nem volt ebben az idő
ben. Mégis talán szokatlan, hogy nem Ausztria címszó alá sorolták a magyar 
lovagokat, hanem külön a Kelet-Európa mutatóhoz.

Számunkra mégis figyelemre méltó ez a közlés, hiszen néhány olyan ma
gyar nemest és főpapot érint,  akiket ebben az időben „A mi Urunk Jézus 
Krisztus Legszentebb Sírjánál” ütöttek lovaggá.2 Nézzük kronologikus rend
ben e neveket.

1615. április 27-én a következő bejegyzés olvasható a beiktatásnál: 

Eadem die Lucas Ternawski de Keczkemet Ungarus.3

Fordításban: Ezen a napon Ternawski Lukács magyart Kecskemétről. 

Tápay-Szabó László őt a Kuz-Kennet nemzetségből származtatja. Valószí
nűleg más források lehettek kezében.4

1 Registrum XI. o. Vö. TÁPAY-SZABÓ László, Magyarország pápai lovagjai (Jeruzsálemi füzetek 3)
(az 1932-ben Budapesten megjelent könyv reprint kiadása, Szent István Társulat, Budapest 2011) 
53. 

2 Ezt a funkciót a XIII. század végéig a jeruzsálemi latin pátriárka gyakorolta, majd széke megüre
sedése után, a XIX. század közepéig pápai felhatalmazással a jeruzsálemi ferencesek gvardiánja. 
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1631. május 30-án iktatták be:

Eadem die Dominus Emericus Bereseni nobilis Ungarus.5 
Fordításban: Bereseni Imre magyar nemes úr ugyanezen a napon. 

Ezt a lovagot Bercsényi Imrével lehet azonosítani.6 Erdélyből Magyarország
ra telepedett család volt. Imre aranysarkantyús vitéz, Nógrád kapitánya volt, 
aki megszerezte a bárói rangot. A pozsonyi kamara főtanácsosi tisztségét is 
betöltötte. Tápay-Szabó hivatkozik Bél Mátyásra. Valóban, Bél Mátyás azt 
írta  róla  1633-ban: „Emericus Bercsény,  Sacri  Sepulchri  Salvatoris  Eques 
Auratus. Fit capit. Praesidii Neograd 1638. in bello contra Suecos traiectus 
globo.”7 Tehát Bercsényi Imre, az Üdvözítő Szent Sírjának aranyos lovagja, 
Nógrád helyőrség kapitánya, 1638. A svédek elleni általános háborúban el
hunyt. Ő volt az, aki családi címerébe bevette a lovagrend címerét is.8 

1669. június 20.

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus  |  Dominus Hyacinthus 
Macripodari episcopous Scopiensis,  |  electus Czanadiensis,  Abbas 
de Tyhan, Ecclesiae Metropolitanae |  Strigoniensis in Pontificalibus 
Suffraganeus,  Archidiaconus,  | Canonicus Sazvariensis, Beneficiatus 
Soproniensis ac Sacrae  | Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliarius 
creatus  fuit  Eques  | Sanctissimi  Sepulchri,  ipse  personaliter  coram 
nobis comparuit, | instanter petiit, habitumque recepit.9

Fordításban:

Méltóságos és Főtisztelendő úr |  Macripodari Jácint scopjei püspök 
úr,  |  választott  Csanádi püspök, tihanyi  apát,  |  az Esztergomi Fő-
egyházmegye segédpüspöke, főesperes,  |  sasvári kanonok, soproni 
javadalmas és Őfelsége | Császári és királyi tanácsosa, a Szent Sír | 
lovagja lett, őmaga előttünk személyesen megjelent | és az öltözéket 
állhatatosan kérte és megkapta.

Macripodari  tehát  még mint  választott  csanádi  püspök szerepel.  A görög 
származású  személy  Chios  szigetén  született  és  ott  lépett  a  domonkosok 

Vö. OLTVÁNYI Pál, A jeruzsálemi Szent Sír és lovagrendjének rövid története (Endrényi L. és Tár
sa Könyvnyomdája, Szeged 1882) 174.

3 Registrum 10 v., új számozás 41. o.
4 TÁPAY-SZABÓ 58. 
5 Registrum 18 v., 49. o.
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közé 1628-ban.10 Ekkor vette fel a Ferenc keresztnév helyett a Hyacinthus 
szerzetesnevet. A perai Szent Péterről nevezett domonkosok vikáriusa lett. 
Az egyik nagybátyja, Dániel máltai lovag volt. 1645-ben, esztergomi őrka
nonoki kinevezése idején, éppen Konstantinápolyban tartózkodott. 1645. jú
lius 29-én scopiai püspöki kinevezést kapott. Október 20-án tihanyi apát lett. 
1648. szept. 14-én Rómában tartózkodott,  hogy püspöksége megerősítését 
elérje. 1650. ápr. 3-án pozsonyi kanonok, 1651. dec. 17-én esztergomi kano
nok és sasvári főesperes. 1653-ban királyi tanácsos is.11 Csanádi püspöki ki
nevezését a királytól 1658. február 27-én kapta, de a pápai jóváhagyást nem 
érte el. Juhász Kálmán feltételezi, hogy a scopjei püspökség ekkor szentelés
sel járhatott és csanádi püspöki székben ezért ülhetett, bár a püspökség váro
sát, Csanádot a török 1551-ben elfoglalta, tehát ekkor ez is címként szere
pelt.  A  török  uralom  idején  az  Esztergomi  Főegyházmegye  káptalanja 
Nagyszombatban tartózkodott, míg az érsekek többnyire az akkori főváros
ban, Pozsonyban időztek. Azt jegyzik meg, hogy Macripodari sem püspöki, 
sem apáti városában nem lakott, hanem esztergomi segédpüspökként Nagy
szombatban volt. Kollányi szerint Lippay György (1662–1666) érsek12 udva
rában tartózkodott. Tehát az 1669. június 20-i Szent Sír Lovagrendi kitünte
tése Nagyszombatban érhette, de személyesen jelent meg átvenni öltözékét. 
Arcképe is fennmaradt Bécsben,13 ahol 1672 júliusában elhunyt.14 

Ugyanazon a napon:

Excell[entissi]mus ac R[everendissi]mus D[omi]n[u]s  |  D[ominus] 
Georgius  Szelepzeny  Archiepiscopus  Strigoniensis  | Primus 
Hungariae, Legatus Natus S[anctae] Sedis Ap[osto]licae  | Summus 
Cancellarius | Sec[ret]arius ac Sacrae Cesareae Regieque Maiestatis 
intimus  Consiliarius  |  Ac  per  Regnum Hungariae  Locumtene[n]s 
creatus fuit Eques S[anctis]simi Sepulc[hri]  |  Suscipit pro habitum 
Equestris Militiae in abs[entia] Ill[ustrissi]mo ac | Rev[erendissi]mo 
Ep[iscop]o Scopie[n]si | Hyacintho Macripodari eius suffraganeo in 
Pon[ti]ficalibus eius Proc[urato]re.

Fordításban:

Excellenciás  és  Főtisztelendő úr  |  Szelepzeny György esztergomi 
érsek úr | Magyarország prímása, született szentszéki apostoli követ, 

6 NAGY Iván,  Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal (I-XIII, Pest 1857–
1868) II, 10; TÁPAY-SZABÓ 58.

7 BÉL, Matthias, Notitia Hungariae novae historico geopraphica. Tomus I (Viennae 1735) 457. 
8 Rajzát közli: TÁPAY-SZABÓ 59. 
9 Registrum 30 v., 119. o.
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főkancellár, | titkár és Őcsászári és királyi felségnek belső tanácsosa 
|  és  Magyarország  helytartója  Szent  Sír  lovag  lett,  |  felveszi  a 
lovagrend  öltözékét  távollétében  főtisztelendő  scopjei  püspök,  | 
Macripodari Jácint, az ő segédpüspöke, felhatalmazottja. 

Szelepchény  György  érsekről  (1666–1685)  bebizonyosodott,  hogy  Szent 
Sír-lovag lett, amit eddig inkább csak sejteni lehetett.15 Szelepchény Szelep
csényben született 1604 körül. 1643 júliusában csanádi, novemberben pécsi, 
1644 augusztusától veszprémi, 1652 márciusában nyitrai püspök, majd 1657 
májusában kalocsai érsek, 1666. január 22-től esztergomi érsek, Magyaror
szág prímása és mint ilyen született szentszéki követ. A közéletben is fontos 
szerepet töltött be mint udvari kancellár, a titkos tanács tagja, majd 1667-től 
királyi helytartó. 1685. január 14-én hunyt el a morvaországi Litovici várá
ban. Máriazellben temették el. Szelepchény György Szent Sír lovagrendi be
fogadásának értesítése megtalálható a Prímási Levéltárban 1669. június 26-i 
dátummal.16

Ugyanezen a napon17

Ill[ustrissi]mus  D[omi]nus  D[ominus]  Comes  Nicolaus  Palfy18 ab 
Erdőd supremus Comes Comitatus  |  Bosonie[n]sis  S[acrae]  Regni 
Hungariae Coronae Conservator ac Sac[rae] Cesareae  |  Regieq[ue] 
Maiestatis  Consiliarius  Creatus  fuit  Eques  S[anctis]S[i]mi 
Sepulc[hri]  suscip[i]te |  pro  eo  habitum  Equestris  Militiae  in 
Abs[enti]  a  R[everendissimo]  P[atri]  Martino  Vreta  ord[inis] 
Min[oritarum] Rec[entiori] | Prou[inti]ae S[ancti] Antonii uulgo dicto 
de las Charchas Sacerd[ote] Ac Co[n]fes[a]rio eius Proc[urato]re.

Fordításban:

Nagyméltóságú úr, Erdődi Pálfy Miklós gróf úr, | Pozsony vármegye 
főispánja,  a  Magyar  Királyság  Szent  Korona őre,  |  ő  Császári  és 
Királyi felség tanácsosa a Szent Sír Lovagja lett, | felvette helyette a 
lovagi öltözéket távollétében P. Martinus Vreta | a jelenlegi minorita 
rend  Szent  Antal  tartományának  papja,  |  vagy  másképpen  las 
Charechasnak mondják, gyóntató, mint felhatalmazottja.

10 JUHÁSZ Kálmán,  A csanádi  püspökség története (1608–1699) (Csanádvármegyei  Könyvtár  29) 
(Makó 1926) 82-94, 82. A Macripodari családra vö. NAGY VII, 274. 

11 KOLLÁNYI Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100–1900 (Esztergom 1900) 266. 
12 TUSOR Péter, Lippay IV. György, in Esztergomi érsekek 1001–2003 (szerk. Beke Margit; Budapest 

2003) 296- 303; NAGY X, 582. 
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Pálffy VI. Miklós József 1671-ben született és 1706. augusztus 10-én hunyt 
el Carpi városában. Detrekői örökös főispán, gróf, stomfai és vöröskői báró. 
Több helység ura, császári és királyi kamarás, tanácsos, a szent korona őre, 
ezredes. 1693-ban nőül vette Bécsben Drugeth Juliannát.19

Ugyanezen a napon:

Ill[ustrissi]mus  D[omi]nus  D[ominus]  Comes  Stephanus  Szictny 
Sac[rae]  Caesareae Regiaeq[ue]  Maie-  |  statis  Camerae  Hungariae 
Praeses[que] ac Consiliarius, nec non Sacrae Hu(n)g(ari)ae | Coronae 
Co[n]seruator,  creatus  fuit  Eques  S[anctis]S[i]mi  Sepulc[hri] 
suscip[ien]te  pro  eo  habitum  |  Equestris  Militiae  in  abs[enti]a 
R[everendissimo] P[atri] Martino Vreta ut sup[r]a eius Proc[urato]re.

Fordításban:

A kiváló gróf Szictny István úr, ő császári és királyi felsége | Magyar 
Kamarájának elnöke és tanácsosa, valamint a magyar Szent |  Korona 
őre a Szent Sír lovagja lett, helyette a lovagok öltözékét | távollétében 
tisztelendő Martinus Vreta, mint fent, veszi fel mint meghatalmazottja.

Itt pontosan nem azonosítható személyről van szó. Időrendileg és a szöveg
ben említett címek alapján Zichy I. Istvánnal (1616-1693) azonosíthatnánk, 
ám egyetlen  adat,  a  grófi  cím említése  ezt  mégis  kizárja.  Zichy  Istvánt 
ugyanis I. Lipót király emelte grófi rangra, 1676-ban.20

1726. június 10.21

Creatus  fuit  in  Equitem  S[anctis]S[i]mi  Sepulchri  Illustrissimus 
D[omi]nus22 Spectabilis, et Generosus D[omi]nus D[ominus] | Ioannes 
Franciscus  Ioseph  Carolus  Ludouicus,  et  Ladislaus  de  Schigraii, 
suscipiente  pro  eo  |  habitum  Equestris  Militie  et  Procurat[or]e 
Adm[odo] Reu[erend]d[issim]o P[at]re Io[ann]e Capistrano Sebach ex 
Prouincia Prouincie | Reformate S[anctae] Marie in Hungaria.

13 NAGY VII, 274. 
14 JUHÁSZ 90, arcképe 84-85. o. között.
15 TUSOR Péter, Szelepchény V. György, in Esztergomi érsekek 1001–2003 303-310. 304. A jeruzsá

lemi lovagi tisztsége: TÁPAY-SZABÓ 58. 
16 Primási Levéltár. Archivum Ecclesiasticum Vetus. Szelepchény György egyházkormányzata.
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Fordításban:

Szent  Sír  lovag  lett  nagyméltóságú  tekintetes  és  nagyságos  úr,  | 
János Ferenc József Károly Lajos és László Sigrai, felvette helyette |
a lovagrend öltözékét a nagyontisztelendő felhatalmazottja, Capestran 
Sebach |  Magyarországon lévő Reformált Szűz Mária tartományának 
tartományából.

1733. szeptember 22.

Creatus  fuit  Eques  S[anctis]S[imi]  Sepulchri  Ill[ustrissimu]s 
D[omi]nus  D[ominus]  Andreas  de  Lot  de  Civitate |  Nitrach  in 
Hungaria  Dux  Regionis23 de  Berchini  pro  M[aiestate]  S[ua] 
Xp[istianissi]ma Pro | curator pro eo Die 12. fuit R[everendissimus] 
P. Petrus Ant[tiste]s de Naro. Gratis24

Fordításban:

Szent  Sír  lovag  lett  a  nagyméltóságú  úr,  Tot25 András  úr  |  Nyitra 
városából Magyarországon, a Bercsényi ezred vezére ...  | Meghatal-
mazásából neki 12-én főtisztelendő P. Petrus de Naro főpap. Ingyen.

Őt Tápay-Szabó a rodostói bujdosók egyikével azonosítja, aki 1720-ban  a 
Bercsényi francia huszárezred kapitánya volt, később parancsnoka lett, majd 
bárói címet szerzett. Szerinte Tót András jól tudott törökül, leányát a francia 
nagykövet vette feleségül, diplomáciai küldetésben gyakran járt keleten.26

A latin szövegben szereplő Regionis szónak valószínűleg Regiminis a he
lyes  olvasata.  Kapcsolatba  hozható az 1720-ban megszervezett  Bercsényi 
huszárezreddel.  Ez Bercsényi  László Ignác,  széki  gróf  nevéhez fűződik,27 

aki Bercsényi Miklós és Drugeth Krisztina fia. II. Rákóczi Ferenc testőrsé
gének nádora, majd Franciaország marsallja. A Rákóczi-féle szabadságharc 
leverése után emigrált Franciaországba, de harcolt a spanyol örökösödési há
borúban is. 1719-ben ezredes lett. A huszár típusú könnyűlovasság fegyver
nemét ő szervezte meg XV. Lajos francia király engedélyével. 1720-ban Ro
dostóban szervezte meg a róla elnevezett huszárezredet. Így érthető, hogy a 
francia  királyt  e  szövegben  a  legkeresztényibb  királynak  nevezik,  amint 

Nr. 238/1.
17 Registrum 30. v., 119. o.
18 A Registrumban Palfy, az átiratban Palsy olvasható. Pálfy Miklósról van szó. Vö. NAGY IX. 
19 NAGY IX, 77.
20 NAGY XII, 382–384.
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Franciaországot a legkeresztényibb országnak hívták egykoron. Elképzelhe
tő, hogy Tót András Rodostóban lett a huszárezred tagja, majd vezetője.

A könyv igen érdekes és értékes. Néhány nevet nem sikerült benne azo
nosítani, akik magyarok lehettek. A Brankovics családot inkább szerbnek 
veszik, ezért nem foglalkoztunk vele.

Beke Margit

21 Registrum 48 v., 193. o.; TÁPAY-SZABÓ 58. 
22 Onus áthúzva, inkább Dnus (Dominus) lehet. Nagy Ivánnál nem azonosítható a személye.
23 Valószínűleg Regiminis a helyes olvasata.
24 Registrum 53 v., 215. o.; TÁPAY-SZABÓ 58. 
25 A digitális felvételen Tot szerepel, az átiratban Lot.
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