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„a könyv is árvaságra juthat,
ha nincs, aki felkarolja”

BOGDAN ADAMCZYK OFM CONV∗

Kelemen Didák és pártfogói levelek tükrében
1.
Az irodalmi levél szépirodalmi műfaj, a megszólító formának mind a lírában, mind az epikában elterjedt műfajcsoportja. A levélírás első emlékei az
írásbeliség kezdeteiről valók. Köznapi válfaja az élőszavas megnyilatkozást
helyettesítő írásos közlés.1 Latinul episztola, epikai műfaj, mely tulajdonképpen a személyes párbeszédet helyettesíti.2 A prózai irodalmi levél már az
ókori egyiptomi, babiloni, héber és – főként – a görög-latin irodalomban
elterjedt volt; nevezetesek Cicero és Plinius ilyen írásai. Michael von Albrecht Plinius leveleit Horatius levelei oldalhajtásainak tartja, és megjegyzi,
hogy Plinius leveleinek műfaji jellegzetességét az adja, hogy bennük a meglévő irodalmi műfajok „sokféleképpen kereszteződhetnek egymással: a skála
a történetírás és a szónoklat igényes formáitól a mezőgazdasági kérdések
kezeléséig és a köznapi, tréfás csevegésig ér el.”3
A jezsuita iskolai tanításnál sokáig használták és alkalmazták Justus
Lipsius megállapításait és tanácsát, amely szerint másként lehet levelet írni a
különböző életkorokban.4 Ennek megfelelően a 17–18. századi iskolákban
életkoronként eltérő színvonalon oktatták és gyakoroltatták a levélírást. A
18. század két híres levélíróját külön ki kell emelni: II. Rákóczi Ferencet és
Mikes Kelement, akik művészi szintre emelték a levélírást, és akiknek hatalmas levélgyűjteményéből nemcsak a nagy fejedelem hadi tetteiről tájéko∗

Bogdan Adamczyk a PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának PhDhallgatója. Készülő doktori értekezésének témája: Isten szolgája fr. Kelemen Didák életének és
tetteinek recepciója. Témavezető tanára: Dr. habil. Őze Sándor egyetemi docens.
1 Jan PRZYNADLOWSKI, Małe formy literackie, Wrocław, 1977, 85.
2 Stefania SKWARCZYŃSKA, Teoria listu, Lwów, 1937, 2.
3 Michael von ALBRECHT, A római irodalom története II., Bp., Balassi, 2004.
4 Lipsius elkülönítette a gyermekkorban („in puerili”) és ifjúkorban („in crescente”) követendő, valamint a férfikori („virilis”) levélminta-imitáció szabályait. (Justus LIPSIUS, Epistolica
Institutio: Excerpta e dictantis ejus ore, Anno 1587. mense Junio, editio ultima = [Michael RADAU],
Georgius BECKHER, Orator extemporaneus, Varadini, Szenczi K. Abraham, 1656, 465–468.)
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zódhatunk, hanem életéről is. A Rákóczi-szabadságharc során jelentős számú magán-, illetve hivatalos levél született. Így maradhatott fent többek
között Bercsényi Miklós, Károlyi Sándor és Faludi Ferenc hozzátartozóihoz
küldött magánleveleiben számos önéletrajzi sor. A barokk nemesi társadalom kiemelkedő írói mesteri fokon tudták a formulákat magyar nyelven a
művészi a levélírás szolgálatába állítani. Egyes irodalomtörténészek szerint a
17. század végi, illetve a 18. század eleji emlékirat egyfajta vádirat célzatával
született a jelen és azt követő jövendőkhöz.5 Nem véletlen az sem, hogy az
emlékiratok, önéletírások legtöbbje fogságban született,6 úgymint: Bethlen
Miklósé a bécsi fogságában,7 Mikes Kelemen levél formában írt memoárja a
török száműzetésében,8 Haller János Hármas históriája a fogarasvári börtönben,9 Rozsnyai Dávidé a szamosújvári börtönben,10 vagy Kemény János
erdélyi fejedelem önéletírása a tatárok rabságában.11 A 18. századi irodalmi
élet a levélirodalomban is éreztette hatását: egész levélíró mozgalom fejlődött ki. Hatalmas levélgyűjtemények jöttek létre, melyekben szinte minden
jelentősebb írótól és költőtől maradt fenn olyan levél, mely számos önéletrajzi vonatkozást rejt magában.
A levélműfaj elméletével eddig kevesen foglakoztak. 1974-ben Hopp Lajos tanulmányában egy részt szentelt a levélírás elméletének.12 Ebben hangsúlyozta, hogy a 18. században a levél elméletét a retorika határozta meg, „a

5 Sükösd Mihály előszava Árva Bethlen Kata Önéletírásának kiadásához. (BETHLEN Kata
Önéletírása, Szépirodalmi, 1963 (Magyar Századok), 10.)
6 Wathay Ferenc önéletírása a konstantinápolyi rabságában, Gálfi János töredékes önéletrajza váradi, illetve huszti rabságában született.
7 Bethlen Miklós 1708 és 1710 között, bécsi fogságában vetette papírra önéletírását.
8 Mikes Kelemen levél formájában írt emlékiratának, melyet egy gróf P. E. nevű, Konstantinápolyban élő képzeletbeli nénjéhez írt, első része Rákóczi fejedelem haláláig terjed (1735),
második része az 1736–1739. évi hadjárat (osztrák–török háború) és a fejedelem részvételének időszakáról szól, a levelek harmadik csoportja pedig az utolsó két évtized eseményeit
írja le.
9 Haller János fogarasi fogságában (1679–1683) írta a Hármas Istoriát és a Békességes türésnek
Paizsa című munkáját.
10 1683-ban Szamosújvárott, rabságában írta emlékiratát. (Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák,
történeti maradványai, Pest, 1867.)
11 Kemény János II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata során, 1657-ben esett a tatárok fogságába. Önéletírását a Bahcsiszeráj fölött lévő Csufut-Kélek nevű várban írta.
12 HOPP Lajos, A magyar levélműfai történetéből: Irodalom és felvilágosodás: Tanulmányok, szerk.
SZUDER Lajos, TARNAI Andor, Bp., Akadémiai, 1974, 501, 566.
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két fő cicerói ágazat: litterae publicae és litterae privatae keretében.”13 Megvizsgálta a levélműfajt a Rákóczi-szabadságharc irodalmában, utalva a Rákóczi-kori levelezés irodalmi jellegére.
Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen levelezése mellett kiemelhetjük gróf
Károlyi Sándor levelezését, akinek feleségéhez írt levelei már 1994-ben
megjelentek. A levelek igazolják, hogy Károlyi gróf minden gondját és örömét megosztotta feleségével, még a katonai és hivatali jellegűeket is. Leveleiből, melyeket kizárólagosan a feleségének szánt, nem csupán a családi
ügyekről szerezhetünk tudomást, hanem a 18. század első évtizedeinek
minden fontos eseményéről.14 Károlyi levelei főleg a hadi helyzetről és a
kuruc diplomáciáról szólnak. Az említett levelek jól kiegészítik Károlyi más
jellegű feljegyzéseit, naplóját és önéletírását, sőt valamennyi közül a gróf
ezekben nyilvánul meg legőszintébben. Mivel a levelekben a privát ügyek
mellett említést kapnak a politikus és hadvezér Károlyit foglalkoztató kérdések is, a közölt iratok gazdagságuk miatt a politikai és a hadtörténeti kutatás számára is sok tanulsággal szolgálnak.
Felesége, Barkóczy Krisztina hozzá intézett leveleinek első kötete 2011ben jelent meg, és az 1711-ig írt leveleket tartalmazza.15 Összeállítás alatt áll
a második kötet. (1711–1724-ig, Barkóczy Krisztina haláláig). Barkóczy
Krisztina levelei a tiszántúli megyék vezetéséről és a lakosságának keserves
erőfeszítéseiről szólnak. A grófnőt leveleiből erős akaratú asszonynak ismerjük meg. Kötelességét rendületlenül teljesítette, még ha néha legszívesebben el is menekült volna a feladatok elől: „Egyszer keményen bírál,
máskor tanácsot kér. Szigorú és konzervatív szemléletű, de nem unalmas
személyiség, hanem kifejezetten jó humorérzékkel megáldott.”16 Nagylelkű
jótevő, különösen a katolikus egyház javára, miközben takarékos is.
Barkóczy Krisztina erős asszony, aki gazdálkodik, építkezik, alkalmazottakkal, mesterekkel bajlódik, családi problémákkal és saját betegségével küszKNAPP Éva, Levélelméletek a magyarországi Jezsuita oktatásban a 16–18. században, Irodalomtörténeti Közlemények 2011, 554.
14 Károlyi Sándor levelei feleségéhez (1704–1724) I–II, közread. CSOBÓ Péter, FEJES Judit, KOVÁCS Ágnes, KOVÁTS Zoltán, RESTÁS Attila, SZABÓ Zsolt, WIEDEMANN Krisztina, szerk.
KOVÁCS Ágnes, Debrecen, 1994, 1.
15
Barkóczy Krisztina levelei férjéhez, Károlyi Sándorhoz I. (1698–1711), közread. FOGARASSY
Zoltán, KOVÁCS Ágnes, Debrecen, 2011.
16 Uo., 7.
13
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ködik. Akárcsak férjéé, az ő levelezése is nemcsak a közélet történéseinek,
hanem az életmódtörténetnek is gazdag tárháza.Levelezésük azt mutatja,
hogy hasonló erényekkel és gyarlóságokkal rendelkeztek, ezért is lehettek
egymás egyenrangú társai. A házasságukat bensőséges kapcsolat jellemzi.
Teljesen őszinték egymással, nyíltan vállalják véleményüket és érzéseiket.
Világosan fejezik ki azokat akkor is, ha ezzel megbántanak másokat, vagy
magatartásuk esetleg kedvezőtlen színben tünteti fel őket.
Gróf Károlyi Sándor és családjának tagjai fontos levelezést folytattak
Kelemen Didák atyával, törekvéseinek támogatói voltak, szinte családjuk
barátjának tekintették.
A kutatásaim során Kelemen Didák atya életének megértetéséhez ezen
kívül számításba kell vennem, hogy a levelezés teológiai, egyháztörténeti,
valamint kultúrtörténeti és antropológiai jelentőséggel is bír. Esetében kiindulópontunk, hogy a halálát követő időszaktól kezdődően éppen alakjának
méltó megünneplése, legjobb esetben szentté avatása vált a céllá. Éppen
ezért minden olyan tárgyi megemlékezés, amely életének a legpontosabb
felidézését segítené elő, igen fontossá válhat. Nemcsak az irodalomtörténet
vagy a történettudomány kíváncsi az alakja körül kialakítható kép megrajzolására, hanem az egyház szigora is figyeli és várja mindazokat a mozzanatokat, amelyek személye köré azt az aurát megrajzolhatják, mely a boldoggá
vagy szentté avatásához szükségessé válhat. Az ő esetében pedig a legkritikaállóbb műfajnak éppen a levelezést tarthatjuk.
Hivatkozhatok módszerem szempontjából a huszadik század egyik legnagyobb – nemzetközileg is elismert – magyar tudósára, Kerényi Károlyra,
aki éppen azzal tudta a korábbi századok klasszikus filológiáját megújítani,
hogy a szövegek értelmezése mellé-mögé-köré a szövegek tárgyi megjelenítését, antropológiai megelevenítését rendelte. „A filológus fő feladata – itt
csak általában emlékeztessünk rá – akár csupán a szövegekkel, akár egyszersmind egy szövegekben teljesen soha ki nem meríthető szellemi szövevénynyel vagy egy történeti emlékek által is kifejezett mitologémával áll is szemben: az interpretacio marad. Az interpretátor azonban, minél jobban interpretál, annál inkább szerv is, mint befogadó és mint továbbadó egyaránt:
nem csupán tudatosan, de öntudatlanul is reagál és funkcionál. Egész lénye
és léte, struktúrája és saját élményei az interpretációból kikapcsolhatatlan
tényezőt képeznek. Kikapcsolni ezt a tényezőt nem lehet, de teljes fénybe
92

állítani igen. Ahol a legbecsületesebb tudományos törekvések eredményeit
ennyire a kutató személye határozza meg, aki tudatos megfigyelő és egyúttal
öntudatlanul funkcionáló szerv, ott nem szabad és nem is lehet személytelenséget színlelni, sem a személyest eltitkolni.”17
Ha ugyanis a papírformát nézzük, a Búzafejek című nagyhatású prédikációgyűjtemény Kelemen Didák név alatt jelent meg. Miért? Mert lehet, hogy
az eredeti, „élő változatot” ő ejtette ki száján élőbeszéd formájában. A megjelentetéshez az anyagi támogatást az ő neve vonzotta. A levelek antropológiai kontrollja éppen azt mutatja, hogy ő maga menekülni akart éppen a
névadás procedúrájától. Mint azt Dobos Marianne Maczák Ibolya kutatásaira hivatkozva előadásában bemutatta: „Milyenek lehettek Kelemen Didák
prédikációi? Nem tudjuk. De hatását ismerve leírhatjuk azoknak komponenseit. Mert a megjelent produktumok már a tovább szerveződő hagyomány részeivé alakított »irodalmi« alkotások. A rögtönzések átformálásai. A
vad közösségekkel szembeforduló, azokat megszelídítő rögtönzések beleillesztései a katolikus egyház prédikátori hagyományaiba. Kelemen Didák
szellemében fogant nem Kelemen Didák-művek. A ma kézbevehető szövegek a hagyomány továbbszövései. Kelemen Diák csodája, amellyel a halott
országba (köztük a veszendő lelkű Miskolcba) az ő már évszázadokon át
sokak szerint, így szerintem is, hősi fokban gyakorolt szeretete lelkét invesztálta. A sajátos eredetisége az, hogy belealakult a kor történetébe. Szövegszerűen kiszálazhatatlan. De az eredetiségnek erre a mulandó formájára volt
szüksége éppen akkor az országnak, amelynek nem egy helyén, azokon is,
amerre Isten Szolgája útjai vezettek, voltak olyan évtizedek, amikor a katolikus hitélet jóformán megbénult. A 16–17. századi hitéleti nyomor, paphiány, sőt nyugodtan mondhatjuk, vallási szükségállapot ideje után kezdte el
tevékenységét, melynek eredményeként jogos számára az elnevezés: »FelsőTisza vidék apostola«.”18
Ha a boldoggá avatására váró „szent embernek”, a pusztulás ellenében
feltámadó apostolnak eredetiségét, személyes egyediségét keressük, akkor
éppen a mára rekonstruálhatatlan eredetiségében lehet felmutatni. A szentté
KERÉNYI Károly, Thomas MANN, Beszelgétesek levélben, ford. DOROMBY Károly, Bp.,
Gondolat, 1989, 44–45.
18 DOBOS Marianne, Kompiláció? Plágium? Archaikus népi imádság? Kézirat. Elhangzott 2012.
szept. 26-án a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetében rendezett Kis magyar plágiumtörténet c. konferencián.
17
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avatási procedúrája nem egyszer elakadt a századok során, talán éppen
azért, mert tárgyi emlékezete működésének nem fedi valóságos eredetiségét,
„szentségét”. Ami olvasható, hadd nevezzem az egyszerűség okán így: Kelemen Didáknak és társainak szent-kompilációja. Egy az imígyen sem sok
korabeli értékfolytató közül. A valódi, eredeti Kelemen Didák valahol a
feltámadó Magyarországban (azon belül a feltámadó Miskolcban) ragadható
meg, kanonizálható. Mert abban a korban, amikor a hagyomány szent
kompilációja volt a szokás, ő akkor mert eredeti lenni. Egyetlen. Aki prédikációiban is a szentségközvetítésének alkalmas módját követte, nem utókorára
kacsintott, hanem a feladat nagyságát vállalta, teljesítette be. Eredeti volt
éppen azáltal, hogy a publikált dokumentumokról egymás után hullik le az
eredetisége, melynek lebontását ő is kívánta. 2009-ben a Gyulafehérvári Érseki Levéltár Kelemen Didák-anyagában Maczák Ibolya is rátalált a Rákos
Raymund által már említett, 1728-ból származó levélre: „bár csak uj esztendőre az Úr Istennek eo Sz. Felségének ingyen való Sz. Kegyelméből lennének Készek azon csekély praedikatiok […] tovább is kérem Tiszt atyaságodat édes tiszt. P. Regens atyám Uram, hogy az tiszt. Jó emlékezetű Plebanus
Bernárd Pál emlékezetit az mint fel tettem vólt, ki ne hadgyák, mert
requireat in Sancta pace, ővé volt az Úr Istennek eo Sz. Felségének ingyen
való Sz kegyelme általa’ munka, enyim csak a foldozás, elég én nékem, Istennek hálá, hogy eddig hasznát vettem, e’ nélkül hozzá sem kezdhettem
volna: nem ítilem, hogy az Sz. Szerzetnek az kissebbségire essék, nékem
pedig nem lehet az máséval ditsekednem azért hadd legyen édes Atyám
Uram fel téve, jobbnak gondolom így, ’s az én édes Istenem előtt kedvesebbnek lenni, kinél egyebet nem kívánok bellöle.”19Volt olyan irodalomtörténeti hagyomány, amely a Búzafejeket mint egy szerzői névvel ellátott
prédikációs szövegegyüttest értékelte, magyarázta, műfajelméleti vizsgálatnak vetette alá – csak a mellé-mőgé-elé helyezhető antropológiai keletkezéstörténet levélben rögzített „valóságosságát” hagyta figyelmen kívül. Mindez
nem elősegítette, hanem éppen hogy akadályozta a Kelemen Didákszemélyiség megalkotását. A levél megszólaltatásával válik Kelemen Didák
élő személyiséggé, egyháztörténeti értéke is ezáltal növekedhet – akár a cél
irányában is. A „szentség hírében” élő személyiség – megtartva az élő hitUo.; MACZÁK Ibolya, Elorzott szavak (Szövegalkotás a 17–18. századi prédikációkban), [Szigetmonostor], WZ Könyvek (A Források tükrében), 2010.
19
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szónok varázslatos erejének emlékezetét – így válik többé, „nagyobbá” az
utókor emlékezetében, ha tudjuk a példává váló könyvnek a valóságos alkotástörténetét.
Kelemen Didák atya életének megidézését ezért vállaltam a személyiségét körülölelő, általa írt, illetve a róla szóló, rá emlékező levelek segítségével.

2.
A 18. században a katolikus egyház pozíciója megerősödött, és ebben mind
a Károlyiaknak, mind Kelemen Didáknak és szerzetestársainak óriási szerep
jutott. A Károlyi családot Kelemen Didákkal a hagyomány és a történeti
irodalom a kezdetektől összekapcsolta, sőt boldoggá avatását legelőször a
család egyik tagja, Haller Gáborné Károlyi Klára kezdeményezte, nem sokkal a minorita rendfőnök halála után.20
A Károlyi család és a minorita szerzetes egymást kölcsönösen támogató,
apostoli tevékenysége példa lehet a katolikus egyház és a világiak országot
építő együttműködésére. Kelemen Didák egész életének munkája elválaszthatatlan Károlyi gróf személyétől, így Kelemen atya életének ismertetése
hiányos volna, ha Károlyi Sándorról és koráról nem emlékeznénk meg.
Károlyi Sándor és családja minden tagjára jellemző a mély vallási buzgóság. Amit tesznek, és ahogyan tesznek, az mind vallásos meggyőződésből
ered.21 A generális őszinte, elmélyült kegyessége, vallásossága leginkább az
ünnepekhez kapcsolódott. Naplója tanúsága szerint minden jeles ünnepről
– magánáhítat illetve családi ünneplés és templomi misehallgatás formájában is – megemlékezik. Magánájtatossággal emlékezik meg a Gyertyaszentelőről, Sarlós Boldogasszonyról, Mindenszentek ünnepét és Halottak napját
is megtartja, nagypénteken és nagyszombaton a „koporsólátogatás” szertartását végzi. 1703-ban Gyümölcsoltó Boldogasszony napján búzaszentelő
körmenetet tart, Vízkeresztkor pedig megszentelteti házát.22 A járvány idején magánáhítatával is igyekezett a járvány megszűnését elősegíteni. Egy
20 BRÁZAY János, Gróf Károlyi Klára néhai gróf Haller Gábor özvegyének két érdekes levele…, NagyKároly, Seper Kajetán, 1890, 7.
21 TAKÁTS Sándor, Kelemen Didák és Károlyi Sándor családja, Bp., Athenaeum, 1892, 411.
22 SZALAY, Gróf Károlyi Sándor önéletírása…, Pest, Heckenast, 1865.
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évig minden pénteken napi háromszori böjtöt rendelt háza népének, a
Loretói litániát és egyéb áhítatgyakorlatot is magában foglaló templomi ájtatossággal.23 Buzgóságát csak növeli feleségének, Barkóczy Krisztina grófnénak mély hite.Templomok és egyházi gimnáziumok sorra épülnek: a nagykárolyi katolikus templom és piarista gimnázium, a nyírbátori és miskolci
minorita rendház. Takáts Sándor írja, hogy Károlyi egymaga többet áldozott
templomok és iskolák javára, mint az ország akkori püspökei együttvéve24
„az háborúság miatt.”25
A nagy pártfogó semmit sem tagadott meg a templom-, vagy iskolaügyben hozzáforduló Didák atyától, sőt kérés nélkül is adott. A minorita szerzetes azt írja Károlyiról, hogy „nem illett, hogy a magától hulló termő fát
rázzuk”,26 vagyis nem kívánja kéréseivel zaklatni azt, aki magától is bőven
juttat.
A számos templom és iskola építése azonban nem merítette ki buzgóságát. Évenként nagy összegeket költ egyházi célokra. Kelemen Didákot és
társait térítőül küldi szét a tiszai vidékekre. Ellátja őket szükséges eszközökkel: pénzzel, építőanyaggal, élő munkával. Az elhagyott falvakba és üres
házakba katolikus svábokat és olaszokat telepít le, és szívből örül, ha jobbágyai közül csak egyet is megnyerhet vallásának.
Károlyi Sándor a katolikus vallás terjesztése körüli fáradozásaiban nem
volt igazságtalan sem. Türelmes volt a más vallásúakkal szemben is. A más23 „Mert minek utána a felséges Isten maga igaz ítélete szerént édes hazánkat az elmúlt
esztendőkben pestissel meglátogatta volna […] [Károlyi Sándor] egész háznépével fogadást
tölt, hogy esztendőnek forgása alatt péntek napon egész estvélig böjtölni fog, háromszor
menvén azon napon az Isten házába. Délelőtt a sz. misére, mellynek végén az áldott Jesus
nevéről való litániákat mondatta. Délután három óra tájban Nagy Asszonyunknak, a Boldogságos Szűz Máriának üdvözlő rózsákbúl kötött lelki koszorúját nagy szent szóval imádkoztatta. Utána pediglen keserves nótával ama töredelmes szivbül származott ötvenedik
zsoltárt, »Könyörülj, Istenem én bűnös lelkemen etc.« énekelte. Estvéli öt óra tájba pedig a
Boldogságos Szűz Lauretomi Litaniáját énekszóval mondatta, melly ájtatosságon hogy jelen
lehetne, maga mulatságit odahagyván, a mezőrül is visszatért vala. Így engesztelte ez a magyar Dávid, boldogult m. gróf Károlyi Sándor az Istennek haragját.” (NOVÁK István, Pozsony = GYULAI Éva, Kegyúr és káplán: Károlyi Sándor gróf és Kelemen Didák minorita missziója =
Publicaciones Universitatis Miskolcinensis: Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: a 2008. április
17–18-án megrendezett konferencia előadásai, Miskolc, 2008, 79.)
24 TAKÁTS, i. m., 411.
25 BRÁZAY, i. m., 11.; TAKÁTS, i. m., 536.
26 Kelemen Didák levele Károlyi Sándorhoz (Bator, 1734. márc. 8.) = RÁKOS Balázs Raymund, Isten
Szolgálja P. Kelemen Didák levelei, Róma, Agiografiche, 1975, 263.
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vallásúakat nem kényszeríti az áttérésre, hanem sajnálja őket, mert meg van
győződve hite igazságáról. Szüntelenül érdeklődött Didák atya missziós
útjairól, aki ,,referált működésének eredményéről”.
A minoriták története Nagybányán akkor kezdődött, amikor az 1687ben Csáky István kassai főkapitány, valamint Károlyi László három templomot visszaszerzett a reformátusoktól. A középkori nagybányai Szent Miklós templomot és az ispotályt kapták meg letelepedésükre. Károlyi Sándor is
támogatta a minoritákat, és erősen ellenezte, amikor a német nevű nagykárolyi szerzeteseket a kurucok elűzték. 1705. december 20-án írja feleségének, hogy „[…] mert az Bányai barátokat ki akarják űzni, de én nem engedem, hanem ha ki suspectus, menjen, s jöjön más heljébe.” 27Amikor a
szatmári jezsuiták védelmet kérnek a kálvinisták ellen, ő nem adja meg ezt
nekik, hanem megnyugtatja, hogy nem fogják őket bántani, sőt arra biztatja
őket, hogy inkább prédikáljanak nekik és tegyenek tanúságot hitük szépségéről. Az 1705. évi szécsényi országgyűlés végzése értelmében ugyanis a
magyar állam területéről kiutasítják az osztrák provinciával szakítani nem
akaró jezsuitákat. A kassai jezsuita rektor Károlyi feleségéhez, Barkóczy
Krisztinához fordul védelmük érdekében,28 aki figyelmezteti férjét a katolikusok iránti kötelezettségeire.29
Barkóczy Krisztina a szabadságharc alatt igyekszik férjét visszatartani a
katolikusok üldözésétől. 1706-ban gelényesi birtokáról írt levelében a katolikusok védelmére kéri férjét mint a szatmári vidék patrónusát: „Minthogy
pedig édes lelkem ha szintén rossz pápistának tartja is kegyelmed a Tiszán
innen valókat, de ugyan Isten kegyelmedet rendelte ezen a földön oltalmazójának az ő anyaszentegyházának, ha mit feltalálhatna meggátlására.”30

RÁKOS Balázs Raymund, Ugye, Atyafiak?!: Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFM Conv. élete,
Róma, Agiografiche, 87–88.
28 „Kassai Pater Rector uram […] kér ezen levelét recommendájam […] Vannak bánatban,
már elérkezvén a comissariusok, kik consscribálják jószágokat, s magokat kügazitják, bizony, Szíven, busulok rajta, mert mind Istentül félek érte, s mind a bal-keresztyéneknek
ezzel nagy örömöt szerezvén, félek az excommuncatiótul, s az egész keresztyénség előtt
nótába esnek a magyarok.” Károlyi Sándorné levele férjéhez (Olcsva, 1706. aug. 3.) = Károlyi-oklevéltár, 5. k. CCCLXXXV.sz.
29 Barkóczy Krisztina levele férjéhez, Károlyi Sándorhoz (Olcsva, 1706. szept. 30.) = Barkóczy Krisztina levelei…, i. m., 158; TAKÁTS, Szalai Barkóczy Krisztina, Bp., Franklin, 1910, 26–27.
30 Uo., 213.
27
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Kelemen Didák atya 1710-ben kezdte meg térítő munkáját Nagybányán,
ahol a kurucok által feldúlt kolostor romokban állott. Apostolkodása kezdetén gróf Károlyi Sándor a buzgó szerzetest és híres szónokot szemelte ki a
visszakapott nagybányai rendház rendbehozatalára. Károlyi szívén viselte a
nagybányai minoriták sorsát, segített 1710-ben Kelemen Didáknak a kolostor és jószágai visszaszerzésében. Az épületek és birtokok viszont csak a
szatmári béke után kerültek újra jogilag is a rendházhoz. Egy cél, egy közös
misszió vezérelte őket Szatmár vármegyében és környékén: hogy megerősítsék és visszaállítsák a katolikus egyház pozícióját. Így került közel Didák
atya az 1712-től a nagykárolyi várkastélyban székelő gróf Károlyi Sándorhoz.31
Kelemen Didák és Károlyi Sándor közös missziója a magyarországi kálvinizmus egyik összefüggő területén, Szatmárban kezdte és folytatta
rekatolizációs törekvéseit. Kapcsolatuk a nagybányai rendház visszafoglalásánál kezdődött, és a nyírbátori romos kolostor és templom újjáépítésénél
teljesedett ki. Leveleiben többször írja Károlyinak: „böcsületes patereim
mind misszióra kiindultak”.32 Ilyen buzgóság mellett nem meglepő, hogy a
katolikus vallás híveinek száma gyorsan nőtt. Amikor Didák atya Csengeren
megkezdte a térítést, csak egy katolikus családot talált, Nyírbátor egészen
protestáns volt, Szatmár megyében pedig Károlyi Sándor menyegzője időpontjában alig néhány katolikus család lakott.
1720. július 29-én Károlyi Sándort a nyírbátori templom felszentelésére
és Portiuncula napjára hívja meg,33 majd 1720. augusztus 30-án még egyszer
figyelmezteti erre Károlyit.34 Kelemen Didák Miskolcon egy jezsuita szerzetes bevonásával újdonságnak számító missziót tartott, bűnbánati körmenettel egybekötve. A misszió a miskolci protestáns lakosságban ámulatot váltott ki, hatására többen megtértek.35
Kelemen Didák 1731-ben nagy lelki megelégedéssel írja Károlyinak, hogy
„az Úristennek ingyen való szent kegyelméből immár Excellentiád nemes

RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 88, 92.
TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 551.
33 Kelemen Didák levele Károlyi Sándorhoz (Bator, 1734. márc. 8.) = RÁKOS, Isten Szolgálja…i. m.,
100.
34 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 283.
35 CSÁK Alajos Cirjék, Kelemen Didák csodás élet és működése, Miskolc, Magyar Jövő, 58–59.
31
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vármegye igaz hitben lévő tagokból áll!”36 Didák atya és Károlyi Sándor
buzgó tevékenységének köszönhető tehát a tiszai részek megtérítése: nélkülük nem sikerülhetett volna Szatmáron a püspökség alapítása. Nehéz viszont eldönteni, hogy kettőjük közül melyiküknek nagyobb az érdeme. Egy
a biztos: Didák atya végezte a lelki munkát, Károlyi pedig biztosította a
szükséges hátteret: „Didák térített, Károlyi meg megvédte befolyásával a
támadások ellen”.37 1743. november 16-án utolsó levelét intézi Károlyi fiához: „Én is – írja ebben – viribus enervatus lévén, gyarló életemet kevéskevés borral gyámolgatom, melyben ha megfogyatkozom, ártalmamra vagyon.”38 Egyúttal azt is tudtára adja a grófnak, hogy hozzáfogott már a nagy
lelki munkához: Károlyi Sándor halotti prédikációjának készítéséhez. A
beszéd azonban nem készülhetett el, mert betegsége napról napra súlyosbodott, és a halál végül meghiúsította tervét.
1743. szeptember 8-án halt meg Didák atya munkatársa, gróf Károlyi
Sándor. Lassan elmentek azok, akikkel Didák atya együtt dolgozott Magyarország „feltámadásán”. Védnökének halála mélyen megrendítette a szentéletű minorita szerzetest. Több éven át örömmel fáradoztak közös eszményeik szolgálatában s a Mindenható megengedte, hogy munkáik gyümölcsét
láthassák.39 Kelemen Didák egész életén át egyik legkedveltebb embere volt
a Károlyi-családnak. Számtalanszor tartózkodott Károlyi Sándor gróf házában. Bárhol tartózkodott Károlyi Sándor, bármerre ment a kuruc generális,
mindig legalább egy-két napot töltött Didák atyánál. „Mint a grófi háznak
gyóntatója, negyedszázadnál tovább folytat sűrű levelezést Károlyi Sándor
generálissal és családjának tagjaival: Haller grófné (szül. Károlyi Klárával),
Barkóczy Krisztinával (Károlyi Sándor széplelkű feleségével) és másokkal.
Gyóntatója volt Koháry Judit grófnénak, belső tanácsosa Koháry országbírónak, ki egyúttal prédikációinak kiadója is volt. A Berényiek, Dőryek, Mikesek, Vécseyek, Csákyak is gyakori összeköttetésben álltak vele.”40
Törekvéseinek legfőbb támogatója mégis Károlyi Sándor volt. Soha nem
történt meg, hogy amikor Didák atya akár anyagi segítségért, akár erkölcsi

TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 551.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 482.
TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 551–552.
38 Uo., 706.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 680.
39 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 706.
40 Uo., 401.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 115.
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támogatásért hozzá fordult, Károlyi egyszer is visszautasította volna. Kelemen Didák volt a tanácsadó és tervező, Károlyi a végrehajtó.41
1714-ben Kelemen Didák a tartományfőnök megbízásából így fogalmazza meg a Károlyival való kapcsolatuk lényégét: „Alázatosan édes méltóságos Generális Uram Excellenciád, mint Szerzetünk kiváltképpen való bizadalmas nagy jó Patrónusának inkább oltalmazó, pártyát fogó s gondviselő
édes Atjának s promotorának kegyes patrotiniumjához T. Pater Provinciálisunk Commissiojából s Parancsolatjából ugyan eő Atyasága neve alatt folyamodom […]. Mi is és az egész Sz. Szerzet ebbeli Excellentiád munkálkodását s velünk való jó téteminit örökké való fel maradandó emlékezetben
tartván, szüntelen való imácságinkkal i mise mondásinkkal megh hálálni el
nem mulatyuk.”42
Amikor 1715-ben az Oszmán Birodalom megtámadta Velencét, kitört az
újabb török háború. Kelemen Didák mint szemtanú, a háború minden
eseményéről értesíti patrónusát, Károlyi Sándort. Ismerve Kelemen Didák
jámbor buzgalmát az evangélium hirdetéséért, nem csodálkozhatunk azon,
hogy közvetlenül tartományfőnökké való megválasztása után a mohamedánokkal vívott kemény harcok színhelyeihez közel találjuk őt. Erre indította
hazaszeretete, szolgálatkészsége és patrónusa, Károlyi Sándor iránti barátsága. A nagyhatalmú mágnás megkérte Didák atyát, hogy minél gyakrabban
számoljon be neki az eseményekről, így a török háborúk idején egyik legkedvesebb tudósítója volt Károlyinak, aki mint szemtanú a háború minden
eseményéről értesítette őt.43
1727 augusztusában Didák atya nagyon boldog, hogy Károlyi Sándor
személyesen is elmegy a vármegyei tisztújításra, mert szavai szerint „a vármegyéiben az Úr Isten szent malasztyával munkálkodik”. Didák atya kéri,
hogy a vármegyei szenátusba a katolikusokat helyezze el, hogy „az üdvözlendő igaz hit nagyobban terjedhessen”44
1732-ben Károlyi Sándor újbóli főispánná választása alkalmából írja:
„Mivel az Úr Istennek ingyen való kegyelmiből immár az Excellentiád neTAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 402.
Kelemen Didák levele Károlyi Sándorhoz (Eger, 1714. szept. 19.) = RÁKOS, Isten Szolgálja…, i.
m., 1–3.
43 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 685–686.
44 Kelemen Didák levele Károlyi Sándorhoz (Bakta, 1727. aug. 10.) = RÁKOS, Isten Szolgálja…, i.
m., 192.
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mes vármegyéje nagy részint igaz Hitben levő tagokból áll, kévánom mostani Restauratiójának alkalmatosságával, segéllye az Úr Isten eő Szentfelsége, hogy egészen abból épülhessen s állhasson Szent Nevének nagyobb
dicsőségire s az Anyaszentegyház terjedésire”.45 Szokása volt Károlyinak,
hogy Bécsből és Pozsonyból a böjti napokra heringet, citromot, gyömbért,
sáfrányt, csigát és mandulát küldött családjának, s ilyenkor Didák atyáról
sem feledkezett meg.46 Egyszer leánya, Klára figyelmeztette apját a böjti
időszakban, hogy „méltóztatott volna Nagyságodnak a szegény páter minoritákrúl is megemlékezni”.47
Didák atyának Károlyi iránti bizalma feljogosította őt arra is, hogy nemcsak lelki, hanem gazdasági dolgokban is tanácsot adjon neki, sőt bele is
szóljon családi ügyeibe. Az 1740-es években Károlyi Sándor a dohánytermesztéssel próbálkozott, végül azonban hosszas lebeszélésére felhagyott az
új növénykultúra termesztésével.48
Károlyi Sándorhoz fűződő bensőséges, szinte baráti viszonyát leginkább
az mutatja, hogy egyik levelében az özvegy grófot próbálja rávenni az újraházasodásra.49 1728. november 2-án Károlyinak írt terjedelmes levelében új
házasságkötést ajánlott neki. Egyenkint felsorolja a házasság mellett szóló
érveket: több maradéka lesz, kevesebb alkalom lesz a vétkezésre, ahogy
Szent Pál apostol mondja „jobb meg házasodni, hogysem égni, vagy az
tartóztatlanságnak periculumában élni.”50 Indoklása szerint a szent házasságban fogja őt az Isten megáldani, „s így az anyaszentegyház terjedhet”.
Kelemen atya félti a grófot, nehogy vétek ütközzön a szívébe. Igaz – írja –,
hogy az özvegység kedvesebb Isten előtt, mint a szent házasság, de ha nincs
ajándék az özvegységben, jobb a szent házasság, ezért ha Károlyi nem kötelezte magát fogadalommal az özvegységre, nősüljön meg, vegyen el istenfélő, ájtatos, alázatos asszonyt, inkább szegényt, mind gazdagot, aki a gyermekeket megbecsüli, kártyázni, kockázni nem tud, s „magyar legyen, ha ehhez
Kelemen Didák levele Károlyi Sándorhoz (Miskolcz, 1732. jún. 11.) = Uo., 248.
TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 681.; CSIKI Tamás, Mítoszteremtés – történetírói módra: Takács Sándor és Ballagi Aladár Kelemen Didák-képe = Publicaciones Universitatis Miskolcinensis,
2008, 113.
47 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 681.
48 Uo., 684.
49 Uo., 685.
50 Kelemen Didák levele Károlyi Sándorhoz (Bátor, 1728. nov. 2.) = RÁKOS, Isten Szolgálja…, i. m.,
209.
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a földhöz nem szokott, tőle ne irtózzon.” Kell a házasság azért is, hogy a
háztartás, a „méltóságos udvar” jobb rendben, nagyobb ájtatosságban legyen, mivel Károlyi nem ér rá ezzel foglalkozni. Jól ismerte patrónusának
legbelsőbb életét is: azért is javasolja a házasságot, mert látja, hogy nincs,
akivel Károlyi Pozsonyban az országgyűlések alatt beszélgessen, „egyedül
törődik s emészti magát”, s a feleség vigasztalására lenne.51

3.
Barkóczy Krisztina a császárhoz hűséges családból származott, de az ő
családjában a királyhűség a magyar érzéssel és szokásokkal jól megfért. Mint
férjének hűséges társa, támogatta a Rákóczi-felkelést is. Tisztelte, nagyra
becsülte Rákóczit, s remélte, hogy az ő vezérlete alatt a magyar megszabadulhat a német uralomtól.
Éble Gábor Barkóczy Krisztinát mint a női erények és a kötelességérzet
példaképét jellemezi. „Éles eszű, tudákosság nélkül, mély érzésű, minden
érzelgés nélkül, nagyúri asszony, fényűzés nélkül s ünnepelt nevű, ünnepek
nélkül. Csak ily tulajdonságokkal lehetett megnyerni férjének azt a határtalan bizalmát, hogy a nőt minden államtitokba, hadi tervekbe, saját legrejtettebb gondolataiba beavassa. Csak ily nő gyakorolhatott befolyást a közpályán szereplő férj elhatározásaira.”52 Barkóczy Krisztina valóban társa volt
Károlyi Sándornak. Éveken keresztül távol éltek egymástól, külön vezették
a rájuk bízott feladatokat, de közösen oldatták meg ezeket, sokszor tanácsot
kérve egymástól. Jó arányérzéke megóvta őt a túlzásoktól, okos tanácsokkal
segítette férje munkáját, és megosztotta vele gondjait.53 Férjéért és gyermekeiért aggódó asszony volt, aki szelíd, de határozott akaratossággal vezette a
családi gazdálkodást. Maga is elmegy néha a táborba férjéhez, leveleiben
folyton buzdítja „édesét”, „kedves jó szívét”, hogy „meg ne restüljön az
munkában”.54 Az erdélyi vereség miatt elkedvetlenedett generálist ő figyelmezteti a haza iránt tartozó szeretetre, s bátorítja őt, hogy meg ne fáradjon
Uo., 210.
ÉBLE Gábor, Károly Ferenc gróf és kora: 1705–1758, Bp., 1893, 161.
53 Károlyi Sándor levelei feleségéhez…, i. m., 1–2.
54 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 404.
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a munkában „aljon [Istennek] szent akaratjában, s mind Kegyelmedre s
reám, tudom, gondot visel.”55
Amikor a politikában kedvező események történnek, leveleiből ez sugárzik: boldogság tölti el, tréfálkozik, incselkedik férjével.56 Közben gyöngéd
tanácsokat is ad férjének, figyelmezteti és óva inti, hogy vigyázzon az erkölcsi életre ott a táborban, hol annyi alkalom kínálkozik a bűnre.57
Barkóczy Krisztina nagy ügyességgel vezeti a gazdálkodást Károlyi nagy
kiterjedésű birtokain. A gondviselés embere volt ő ebben a nehéz időben.58
Gazdálkodásáról így számol be férjének: „Bezzeg, Szívem, Kegyelmed írása
szerint a jó kulcsár nem léte miatt van a sok tékozlás s fogyatkozás. De nem
csak azt, de más jó cselédet sem kaphatok, kivált, én, úgy látom. Az Isten
tudója itt is sok bosszankodásomnak. Bizony, úgy élni sem kívánok, lelkemnek sem lévén nyugodalma. Most számot vetettem volna, de hiába
parancsolja az ember, se sót, se kecskét, semmit nem tartanak számba, a
sóknak is elég híja. […] Le nem tudnám írni, Édes Szívem, a sok bosszúságom. Se külső, se belső emberem, aki még nyugodtan már.”59
A grófné mint buzgó vallásos asszony, teljes erejével azon fáradozott,
hogy a katolikus vallást terjeszthesse a tiszai részeken. Ebben a törekvésben
Kelemen Didáknak s különösen férjének volt nagy segítségére. Ezért telepítette le Károlyi Sándor Szatmár megyei birtokain a katolikus svábokat is. Ez
a telepítés azonban nem igen sikerült; a svábok egy része megszökött.
„Nagy oka az ő szökésüknek – írja férjének – az németség; szégyenlik, hogy
a német a magyarnak jobbágya a táborban erősen rajta vannak idegeníteni
őket tőlünk.”60 Károlyit nagyon bántották a kellemetlen hazai hírek, és keserűen írja feleségének: „el nem hitetem magammal, hogy az minémű
intentioval én ebben megindultam, az Isten konfundáljon és költségemet
bele veszesse.”61 Viszont, hogy férjét jó kedvre derítse, ilyenkor kedvesebb
55 Barkóczi Krisztina levele férjéhez, Károlyi Sándorhoz (Munkács, 1711. jan. 8.) = Barkóczy Krisztina
levelei…, i. m., 396.
56 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 405.
57 Barkóczi Krisztina levele férjéhez, Károlyi Sándorhoz (Nagykároly, 1704. ápr. 12.) = Barkóczy
Krisztina levelei…, i. m., 43.
58 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 405.
59 Károlyi Sándor levele feleségéhez, Barkóczi Krisztinához (Pozsony, 1712. júl. 30.) = Károlyi Sándor
levelei… I., i. m., 197.
60 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 405.
61 Uo., 406.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 129.
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dolgokról írogatott neki. Elbeszélte neki, milyen nagy arányokban terjed a
katolikus vallás, és leírta, mit csinálnak gyermekei és unokái.62 Majd arról
értesíti férjét, hogy Erdélyben még a német generálisné is magyarul tanul, és
mindenütt milyen nagy szeretettel fogadták őt az erdélyiek: „[…] minden
méltóságos úri asszonyok oly szeretettel mutatják magokat s magok megalázásával jutnak hozzám, mintha eleitől fogva ismertek volna.”63
Gróf Barkóczy Krisztina Kelemen Didák mellett nélkülözhetetlen munkatársként dolgozott a vallásos élet megújításában. P. Kőhalmi Mihály
Szevér az 1944-ben megjelent Kelemen Atya Közlönye című folyóiratban
következő szavakban méltatja a Károlyi családot: ,,A Károlyi család már a
Rákóczi-fölkelés előtt is jelentékeny szerepet vitt. Bethlen Gábor első felesége Károlyi leány volt. Maga Károlyi Sándor is főispán. Amilyen szerepe
volt Deák Ferencnek 1867-ben, ugyanolyan tisztet ruházott rá a Gondviselés 1711-ben: kibékíteni a nemzetet királyával. A háborúk és a betegségek
által kipusztított falvakat telepítések által helyrehozta, sok új falut alapított,
közben a saját gazdaságát kénytelen volt elhanyagolni, s ha nincs mellette
hűséges felesége, Szalai Krisztina, tönkre kellett volna mennie. Ez a jó
nagyasszony a háború alatt is, után is férfiúnak is dicsőségére váló tevékenységet fejtett ki úgy, hogy a Károlyi vagyon nem érezte meg az ura távollétét.”64
A grófné annyira ragaszkodott a hazai birtokhoz, hogy még férje sem
tudta őt megyeri birtokára, Bécsbe vagy Pozsonyba csalogatni.65 Pedig legnagyobb vágya volt, hogy férjével lehessen
Elképzelhetjük, hogy férje távollétében milyen nyomás nehezedett a lelkére. Erről ír neki az egyik levélben: „Az én lelkem állapottya legbajosabb,
úgy annyira, hogy semmit sem tudok venni az elmémre, miként lehetne jobban, mert itt lenni se nem rendi, se nem üdvösséges, s nemis kívánom.”66
Még hozzáteszi, hogy édesanyja, Koháry Judit grófné nem egyezik bele a
tervbe, sőt mióta ezt meghallotta, nem szól, hanem folyton sírdogál.
Barkóczi Krisztina levele férjéhez, Károlyi Sándorhoz (Nagykároly, 1703. nov. 19.) = Barkóczy
Krisztina levelei…, i. m., 31.
63 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 405.
64 KŐHALMI Mihály Szevér, Kelemen Didák és Károlyi Klára, Kelemen Atya Közlönye, Miskolc, 44.
65 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 406.
66 Uo., 407.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 130.
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Ettől az időtől megváltozott leveleinek hangvétele. Gyakran adott kifejezést bánatának. Álmai szétoszlottak, öröme csak parányi lett. Férje igyekezett vigasztalni, de szavai nem enyhítették már szenvedéseit.67 A 1724-ben
bekövetkezett halála után Károlyi Sándor nem gondolt az újraházasodásra.
Végrendeletében vagyonát három részre osztotta. Az első részt a nyírbátori minoritáknak és a nagykárolyi piaristáknak, a másik részt fiának, a harmadikat leányának hagyta. Károlyi Sándor elrendelte, hogy Barkóczy Krisztina halála évfordulóján a szegényeknek alamizsnát osszanak, részesüljenek
ételben és italban, és a templomokban istentisztelet tartsanak. S amíg Károlyi Sándor és fia, Ferenc éltek, halála napján így emlékeztek rá.

4.
Károlyi Klára 1697. augusztus 12-én született. Takáts Sándor a levéltári
adatok alapján ezt az eseményt így írja le: ,,1697-ben augusztus 12-én Károlyi ezeket a sorokat írta naplójába: »Ezen veszedelmek forgása alatt Isten ő
szent felsége Klára leányomat szerencsésen megadta; kiért áldassék Istennek szent neve!«”.68
A kis grófnőt az édesanyja és a nagyanyja szelíd és vigyázó felügyelete
alatt nőtt fel. Barkóczy Krisztina egyszerű, házias asszony volt, ki minden
örömét családjában s a gazdálkodásban kereste. Ilyennek akarta nevelni
leányát is. Klára viszont az apjától örökölve a kuruc szellemet, időnként
makacs volt, elképzeléseihez kitartó ragaszkodást mutatott, mely párosult a
lelki fejlettséggel és a cél eléréséhez vezető határozottsággal. Makacsságában
a végletekig ment, tanítóival szemben is megmutatta dacos természetét.
Édesanyja szinte kétségbeesve írja férjének: „Istentől is félek miatta”.
A szülőkön kívül Szuhányi Márton úr oktatta a grófkisasszonyt, mindenekelőtt járásra és a táncra. Tanítója pedig P. Orbán, olcsvai pap volt, aki
kellő szigorúsággal bánt a makacs gyerekkel. A nevelő módszerét maga a kis
Klára írta le atyjának: „Én most jól tanultam volna, ha Orbán uram regulát
nem csinált volna; hogy egyszer nem tudtam a leckét, mindjárt letérdepeltetett; a regula pedig az, hogy aki szokott órákon itt nem lesz: letérdepel; én
67
68

TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 408.
Uo., 413.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 132.
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pedig inkább alszom akkor; aki silentiumot nem tart, valamennyit szól hiába
valót, annyiszor csókolja a földet.”69 E szigorú bánásmódra maguk a szülők
hatalmazták fel P. Orbánt, remélve hogy így majd sikerül a kisasszony makacsságát megtörni.
Klára még tizenhárom éves sem volt, amikor megismerkedett gróf Haller Gáborral, a Rákóczi táborában szolgáló nemes és művelt kuruc tiszttel.
Ezt az ismeretséget hamaroson kölcsönös vonzalom követte: már 1710-ben
el is jegyezték őket egymásnak.70
A házasság sok tekintetben megváltoztatta a heves és dacos leány eddigi
gondolkodásmódját. Már eljegyzésekor félénknek és szemérmesnek mutatta
magát, később pedig még inkább kidomborodott benne jellemének sokrétű
szépsége. „A gyermeki dacz akaraterővé változik, a félénkség szerénységgé,
a túlságos szemérmetesség szelídséggé fejlődik benne.”71 Klára szelíd és
egyszerű, magyar háziasszony lett, aki telve van szeretettel családja, hazája
és a népe iránt. A családi élet öröme töltötte el, így családjának lelkévé és
éltetőjévé vált. Nem vágyott más dicsőség után, annak ellenére, hogy édesapja Pozsonyba és Bécsbe hívta.72 A leggazdagabb magyar mágnási család
egyetlen leánygyermeke nem óhajtott részt venni a világ élvezetében, hanem
otthon ült, varrogatott, gazdálkodott s boldog volt, hogy ezt megtehette.
Szerénységből még a grófi címet sem használta, hanem számos írásában
alázatos szolgáló leánynak, „árva Károlyi Klárának” írta magát.
Egyetlen szenvedélyét a vallásos buzgóságban és a szegények támogatásában találta meg. A segítségre szorulók benne mindig erélyes pártfogót, a
szegények, üldözöttek és nyomorultak pedig valóságos őrangyalt láttak.
Odaadóan szerette, és büszkén vallotta magyarságát, ez tükröződik az 1733.
szeptember 19-én írott levelében: „Isten kegyelméből mindnyájan nemzetünk magyarságában megmaradtunk. Csak maradjon magyarságában ő is [t.
i. fia], csak tanuljon annyit, hogy hazájának tudjon szolgálni, talán ha magyar köntösbe jár is, élhet, Istennek is nagyobb dicsőségére lesz, ha az
manérra, egyéb módi hivságra nem kap.”73

TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 414.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 133.
TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 414.; KŐHALMI, i. m., 45.
71 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 417.
72 Uo., 417.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 134.
73 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 418.
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Átérezte nemzetének minden fájdalmát, s részt vesz minden örömében.
Büszkeség tölti el lelkét, amikor a magyar csapatok győzelméről hall, viszont „szomorú szívvel veszi” öccse levelét, „kiben az magyar nemzet nagy
buzgóságábúl való fegyverkialvását érti.”74 Az édesapjának írt leveleiben
védelmébe veszi a kuruc katonákat és megsajnálja őket szenvedései miatt:
„elég nagy nyomorúságok van szegényeknek – írja egy alkalommal – kivált
az bújdosóknak, kiket szivem szerint szánok!”75
Brázay János76 dicséri Klára ügyességét a levélírásban.77 Ezenkívül Klára
nagyon szeretett könyveket olvasni, melyeket az atyja Rákóczi táborából
küldött neki. Szívesen olvassa a magyar írókat, ismeri a kuruc dalokat. 1722ben az édesapja Pozsonyból küldi neki Pető könyvét s a Békességnek munkája
című művet, s leánya köszönő levelében megírja neki, hogy számára a
könyvek „megbecsülhetlen kedvességben vagynak”.78
1713-ben Károlyi Klára szerencsésen megmenekült a halálveszélyből,
amikor a karácsonyi ünnepekre való hazafelé utazás közben beszakadt alattuk a tó jege. Oltontúli az 1944-ben megjelent Kelemen Atya Közlönye
című kiadványban ezt az esetet így írja le: „[…] Valószínűleg a Kolozsvártól
délkeletre fekvő Haller birtokot, Györgyfalvát érintve, majd Kolozsváron át
a kis Szamos völgyében siklott szánja célja felé. Désnél ismét nyugatra fordult s az attól körülbelül 25 kilométerre fekvő Alparétnél elterülő mocsár
jegén igyekezett át. A szán előtt ügető lovasok minden baj nélkül jutottak át
a jégen. A szánt nem bírta már meg, beszakadt a jég. A szánba fokott hat ló
azonban egy rántással kihúzta azt a vízből.”79 A szán elé fogott hat ló kiragadta őket a vízből s így bajuk nem esett. „Istennek hála – írja édesanyjának
– ijedve meg nem ijedtem, fájdalmat penig teljességgel semmit nem érezek
magamban, s reszketés sem volt rajtam egy csepp is.”80 A szerencsés megUo., 419.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 137.
TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 395.
76 Műve: Károlyi Klára grófnő, néhai gr. Haller Gábor özvegyének két érdekes levele, Schematismus
Szatmariensis, 1885. és Irodalmi Szemle 1890/4.
77 „Nyelvezete minden izében magyaros, irálya elég csinnal van tartva, a latin szavak helyes
kiirásra arra ebged következtetni, hogy a latin nyelvben is jártas volt. Károlyi Klárának e
magyar levele bizonyiték arra, hogy valamint gr. Károlyi Sándor szivvel, lélekkel magyar
volt: ugy gyermekei is ezen szellemben neveltettek.” (BRÁZAY, Károlyi Klára…, i. m., 5.)
78 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 419.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 138.
79 OLTONTÚLI, Kelemen Didák életéből, Kelemen Atya Közlönye, i. m., 25.
80 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 420.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 139.
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menekülés emlékére emelte Károlyi Klára a Haller-család temetkezési helyén, Kerellő-Szentpálon a fogadalmi kápolnát.81
Haller Gábor és Károlyi Klára rövid ideig tartó családi életüket nagyobbrészt Györgyfalván, a Haller család birtokán töltik el. Hat gyermekük született: négy fiú (István, László, Gábor és Sándor) meg két lány (Julia és Csilla).
A férj, gróf Haller Gábor viszont nagyon hamar, 1723-ban meghalt, és így
Klára nehéz özvegyi sorsra jutott. Szenvedéseit megsokszorozta az 1724ben bekövetkezett újabb haláleset, édesanyja, Szalai Barkóczy Krisztina grófnő halála is.82
Férje halála kimondhatatlan csapás volt a fiatal asszonynak és főleg az,
hogy a halálánál nem volt jelen. Szomorúan írja apjának: „mennyire által
járta szívét az fájdalom”; könyörögve kéri őt, hogy „szegény édes üdvözült
ura hideg teteminek eltakarítására alázná meg magát.” 83
Az alig huszonhat éves ifjú özvegy, visszamegy az apai birtokra hat kiskorú gyermekével. Az országos ügyekkel foglalkozó Károlyi Sándornak
nagy áldása van Klára munkájában, aki Szatmáron, majd a Nyírségen lett a
gondviselés angyala. Az édesanyja is folyton betegeskedik, tehát az összes
házi teendő Klára vállaira nehezedik. Ő kormányozza a kiterjedt birtokot,
leveleiben beszámol apjának a gazdasági fejleményekről, ápolja beteg édesanyját, és gondja van a gyermekek nevelésére is, amelyben fontosnak tartotta az erkölcsös magatartást és a hazafiságot.
Takács Sándor leírja, hogy ez a fiatalon özvegységre jutott előkelő nő
gyermekeiben, a gazdálkodásban és a vallás gyakorlásában találta meg a
vigasztalást. Vallási téren Kelemen Didák atya lett a vezetője. Ennek az
összeköttetésnek volt az eredménye a minoriták Kolozsváron való megtelepedése és Györgyfalván meg Szamosfalván való hitbeli tevékenysége.84
Klára nagyon tisztelte és szerette édesapját, és még a tulajdon gyermekei
nevelésében is az ő döntő szavára támaszkodott. Apja pedig maximálisan
meg volt elégedve leánya gazdálkodásával, büszkén nevezi őt „helytartó
Klárácskájának” s minden alkalmat felhasznál, hogy valamivel kedveskedjen
neki. A Klára-nap a család legjelentősebb ünnepe lett, amelyen néha még
Kelemen Didák is megjelenik, és amelyen Barkóczy Krisztinára is emlékezTAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 423.
KŐHALMI, i. m., 46–47.
83 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 423.
84 Uo., 208–311.
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nek.85 Ilyenkor Károlyi az országgyűlést is otthagyja, és siet leányához, megtisztelni őt jelenlétével.
Édesapja halála (1743. szept. 8.) után nagyon kevés örvendetes napja volt Klárának. Életének végét elkeserítette a vagyon felosztása, amely gyermekei számára
kedvezőtlen volt, ezenkívül második leányának házassága is sok problémával
járt.86

1744-ben, Kelemen Didák halála után, Klára, aki magát „árva Klárának”
nevezte, mindent elkövetett, hogy lelki atyját a szentek sorába iktattassa.
„Kelemen Didák szenttéavatási fejleményeit azonban már nem érte meg a
nemeslelkű nő, mert 1750-ben ő is elköltözött az élők sorából. A nép áldása
kísérte kedves halottját sírjában.”87
Kelemen Didák halála után Klára nem maradhatott lelki vezető nélkül,
ezért a rend Leszkay Mátyást jelölte ki, aki először Nyírbaktán, majd 1746től Györgyfalván volt lelki vezetője. Károlyi Klára a szülői ház vallásos légköre és a család káplánja, gyóntatója, tanácsadója, sőt barátja, Kelemen
Didák életszentségét követve, élete végén elfelejtve a világ pompáját, Szent
Ferenc követői közé lépett. A próbaév után a rendház testvérei kezeibe
tette le az ünnepélyes fogadalmat. Ettől kezdve életét az imádságnak szentelte, sokat elmélkedett és virrasztott, böjtöléssel és testi sanyargatással fenyítette önmagát, betegek látogatásával és szegények istápolásával szolgálta
a szenvedő Jézust. Klára bűnbánó életével igazi példáját adta a szerzetesi
önmegtagadásnak, megérdemelve a szentek jutalmát.88
1746-ban viszont ő maga már érezte, hogy közeleg a vég. Megírta végrendeletét, mely a Károlyi levéltárban található. P. Kőhalmi Kelemen Didák és
Károlyi Klára című írásában89 olvasható, hogy a Károlyi Levéltárban régi
följegyzés található az ő halálára vonatkozólag. Takáts Sándor munkájában
Klára Katolikus Egyházra tett hatását így jegyzi meg: ,,Károlyi Klára, mint a
Károlyi-uradalmak teljhatalmú kormányzója, roppant sokat tett a katholikus
vallás érdekében. Részben neki köszönhető, hogy a tisztán protestáns Szatmár megyében újra erőre kapott a katholikus vallás. Kelemen Didákot teljes
erejével támogatta térítői munkájában; templomokat emelt, segélyezte a
Uo., 424.
Uo., 710.
87 Uo., 247.
88 Uo., 236–247.; BRÁZAY, i. m., 17.
89 KŐHALMI, i. m., 46.
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szerzeteseket, ellátta őket élelemmel, építési anyaggal, s ő maga mindenütt
elöljárt az istenes buzgóság és a vallásos szellem terjesztésében.” 90
Azt, hogy milyen pozíciója volt Didák atyának a Károlyi-családnál, eléggé világosan tükrözi Klára grófnő egyik levele. „Valamikor valami ájtatosság
– írja 1748-ban – s Isten tetszéséből származott betegség, keserűség házunkba történt, messzűnen Tiszán túl is elhozatták édes szüleim, hogy istenes vigasztalásában részesülhessenek s tanácsával élhessenek, az mint halála
előtt is maga írásával kérte édes Anyám jövetelét.”91
Károlyi Klára odaadóan szerette egyházát, s nem rettent vissza semmi
áldozattól, ha a Katolikus Egyház érdekeiről volt szó. Számos levelében
kért az apjától segélyt a templomok vagy a szerzetesi közösségek számára, a
nagy nyomorúság idején mindig ott voltak szívében a könyörület szavai.
Klárának olyan hatalmas volt vallásos lendülete, hogy képes lett volna
elzarándokolni Máriazellbe is, s ezt az utat gyermekeivel együtt nagy részben gyalog meg is tette. Amikor pedig a gelénesi kápolnát renováltatta, három napos lelki missziót tartott. A lelke megnyugtatására vétkei megbocsátását kérte a lelkigyakorlatot vezető atyától.92 E helyen kápolnát is
emeltetett: „Bihar vármegyében, (Ér)Keserűben káplánt adván, az hol már
plébánus vagyon most, őkegyelme istenes jovallására állítottam magam is
Úr Színeváltozásának tiszteletire kápolnácskát búcsúval.”93Károlyi Sándor
után Klára segített a legtöbbet Kelemen Didák hitbuzgalmi és térítő munkájában. Ő volt a közvetítő édesapja és Kelemen Didák között. Kevés olyan
időszak van, hogy Klára segítséget ne kérne a minoriták számára. A somlyai
minoritáknak a telkeket, a nyírbátoriaknak a kálváriához az anyagot ő eszközli ki. Kelemen Didák a rend „védőangyalának”, „édes jó patronájának”
nevezi őt.94 „Mennyit hozott – írja róla munkájának szemtanúja, gróf Haller
Gábor özvegye, Károlyi Klára grófnő –, mennyit térített meg az anyaszentegyházba, az Isten tudja, de a tiszai részeknek vallási, erkölcsi megújhodása
úgy, ahogy most tanáltatik, egyedül Kelemen Didák atya buzgólkodásának
köszönhető.”95
TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 244–247.
BRÁZAY, i. m., 15.
92 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 428.
93 BRÁZAY, i. m., 12.
94 TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 428.; RÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 709.
95 BRÁZAY, i. m., 14.; TAKÁTS, Kelemen Didák…, i. m., 545.
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Károlyi Klára 1730-ban Nyírbaktán állít templomot, 1740-ben pedig
Kerellő-Szentpálon. Baktán megígérte a protestánsoknak az egyik templomuk renoválását a másik átengedése helyett. A Kerellő-Szentpál községben
– mely a Haller-család ősi birtoka volt – álló templom visszaszerzése ügyében
pedig a tanácsban segített. Édesapjának ezért köszönetet is mond levelében:
„Nagyságtok istenes bölcs pártfogása mind Erdélyben, mind Magyarországon nagyot segít énnékem Isten anyaszentegyházának terjedésére.”96
Károlyi Sándor gróf és családja elsősorban a hittérítőt, a katolikus hitélet
lelkes szervezőjét és a vallásos nevelés apostolát látta Didák atyában, míg
Koháry István gróf – a későbbi országbíró –, irodalmi munkásságának volt
a promotora. Ő buzdította szónoklatainak, beszédeinek kinyomatására, és
az anyagiakat is ő viselte. Isten úgy akarta, hogy a halotti beszéd legyen
Didák atya első kiadott munkája, amelyet az őt legjobban pártfogoló két
családnak tagja, özv. Barkóczy Györgyné szül. Koháry Judit temetésén
mondott. A kaplonyi sírkápolnában a generális anyósát búcsúztatta, aki 28
évig élt jámbor özvegységben és életének 69. évében hunyt el. Ez az első
temetési beszéde, amely nyomtatásban is megjelenik. 1729-ben Kassán
nyomtatták ki Búzafejek című szentbeszédgyűjteményét, a második kötetét
pedig a hagyomány szerint 1737-ben.97 A könyv első oldalán a kor szokásának megfelelően ajánlást találunk, melyben „alázatos szolgálattyát és isteni
imádságát” kínálja fel a szerző a könyvkiadás költségét viselő patrónusnak:
„Méltóságos Groff Csábrági és Szitnyai Kohári István Urnak, ő
Excellentiajának.”98 A kiadás költségeit Koháry István gróf, országbíró
fedezte, akinek Kelemen Didák atya ezt a művét hálából ajánlotta.

5.
Mindezeket összegezve dolgozatomban arra törekedtem, amit a levél műfaj
általános bevezetőjének végén Kerényi Károly módszertani figyelmeztetésére utalva feladatommá tettem. A kutatók P. Kelemen Didák személyiségét
levelezésének vizsgálata alapján formálták meg. Dolgozatomban az ő eredRÁKOS, Ugye, Atyafiak?!…, i. m., 709.
RÁKOS, Isten Szolgálja…, i. m., 143–291.
98 Kelemen Didák irodalmi munkássága, Kelemen Atya Közlönye, i. m., 33.
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ményeike rendeztem, annak a tudományos módszernek a szellemében, amelyet Kerényivel egy időben nemcsak a humán tudományok, de a természettudományok alakulása figyelembevételével is általános érvényűen fogalmazott meg a fizikus Heisenberg. Annak a Heisenberg által tudatosított Bohrmegfigyelésnek a szellemében keresem a választ, mely a megfigyelőt magát
is belehelyezi a megfigyelt világegészbe: „A kvantumelmélet, mint Bohr
kifejezte, arra emlékeztet bennünket, hogy az élet harmóniájának keresése
közben sohase felejtsük el: az élet színjátékában nézők és ugyanakkor szereplők is vagyunk.”99
Ennek a módszernek szellemében rendezem át a P. Kelemen Didák halálát követően felgyűlt adatokat, a levelezéséből személyiségképletére levonható következtetéseket. A magam részéről fő szempontként azt az utat
szeretném építeni, amelyik Isten Szolgája Kelemen Didák egyházi kanonizálásához vezethet. E cél követése során dolgozatomban bemutattam azt a
kapcsolati hálót, amely levelezése tanúsága szerint őt a kora hazai történelmét meghatározó személyiségeivel kötötte össze. Párhuzamos portrékat
alakítottam: segítőinek, sponzorainak személyes portréját kellett megrajzolnom ahhoz, hogy világossá váljék, hogy P. Kelemen Didák maga milyen
befolyást gyakorolhatott éppen az ő ténykedését meghatározó történelmi
személyiségekre. Magyarország visszanépesedését és rekatolizációját a kihalás és a járványok sújtotta világban úgy szolgálhatta, hogy ennek életszerű
adatait továbbította az ország sorsára befolyást gyakoroló hatalmasságoknak, és ennek hatására az ő segítségüket kiharcolhatta a felvázolt veszélyek
kivédésére. Fr. Kelemen Didák személyiségét mint egy közvetítőt formáltam meg, aki egyrészt tudatosította a veszélyeket, másrészt a veszélyek feloldására hangolta a sponzorálási lehetőséggel bíró „munkatársait”. „Az életszentség hírében” állott már életében. Ezt az „életszentséget” megalapozó
tevékenység egy olyan szuggesztív személyiség megnyilvánulása volt a kortársak szemében, aki a pusztulásban élők számára a vigasztalás és a segélyezés forrását jelenítette meg, másrészt a gazdagsággal és döntéshozatallal

Werner HEISENBERG, Physik und Philosophie, Berlin, Ullstein, 1959 (Ullstein Bücher, 249),
40: „In dieser Weise erinnert uns wie Bohr es ausgedrückt hat, die Quantenttheorie daran,
dass man beim Suchen nach der Harmonie im Leben niemals vergessen darf, dass wir im
Schauspiel des Lebens gleichtzeitig Zuschauer und Mitspielende sind.” Magyarul: Werner
HEISENBERG, Fizika és filozófia = UŐ, Válogatott tanulmányok, Bp., Gondolat, 1967, 102.
99
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rendelkezőket a változtatás elősegítésében való tevőleges részvételre ösztönözte.
A PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolában készített, Isten
Szolgája fr. Kelemen Didák életének és tetteinek recepciója címmel készülő dolgozatomban igyekszem életszerű képet kialakítani a „Felső-Tiszavidék apostola”
kanonizálásra méltó hitvalló életéről, annak századokon átívelő emlékezetéről, és az ország újjászervezését elkezdő korszak szereplőinek bemutatásával
adalékokkal kívánok szolgálni a történelemtudomány számára is.
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DÓBÉK ÁGNES∗

Nyomtatványok és kéziratok Barkóczy Ferenc tiszteletére
1. Bevezetés
Dolgozatomban a Barkóczy Ferenc egri püspök, majd esztergomi érsek
személyéhez, egyházi és világi méltóságaihoz, valamint udvarához tartozó
reprezentáció irodalmi megnyilvánulásait vizsgálom. Barkóczynak egri püspökségének évétől, 1745-től kezdve egészen haláláig, 1765-ig igen sok művet címeztek, amelyek különböző ünnepi alkalmakkor hangzottak el. A
Barkóczyval foglalkozó szakirodalom már közölt ezek közül néhányat, azonban az alkalmi költemények, beszédek számbavételével és bemutatásával
még adós maradt.
A Barkóczy életében betöltött méltóságok és az általa támogatott intézmények, szerzetesrendek, írók és költők vezettek széles körű reprezentációjához. 1745 májusában egri püspök és Heves- és Külső-Szolnok vármegyék
főispánja lett. Ezeket a címeket 1761-ig, esztergomi érsekké való kinevezéséig töltötte be.1 Az irányítása alatt álló egyházmegyékért tett törekvéseinek
bemutatásához Herman József kanonokot idézem, aki Barkóczy temetésén
mondta a magyar nyelvű gyászbeszédet és foglalta össze az érsek dicsőségeit: „Ezt kiáltja az esztergomi Várnak újjonnan tett Fundamentoma, […].
Ezt hirdetik az Egri Fő Oskolák, mellyekben FERENCZNEK el-kezdett
rendelése szerént az Egyházi Ifjúság Egyházi Tanító-Mesterek által minden
szükséges Egyházi Tudományokra mai napig-is dicséretessen taníttatik. Ezt
hirdetik az Egri Törvényes Oskoláknak Tanitványi; […]. Ezt hirdetik az
∗

Dóbék Ágnes a PPKE BTK Magyar nyelv és irodalom MA-képzésén a Régi magyarországi irodalom szakirány hallgatója. Dolgozatának témavezető tanára: Szelestei N. László egyetemi tanár.
1 Barkóczy Ferenc életéről: SUGÁR István, Az egri püspökök története, Bp., Szent István Társulat, 1984, 424–438.; MESZLÉNYI Antal, A magyar hercegprímások arcképcsarnoka, 1707–1945,
Bp., Szent István Társulat, 1970, 99–121.; DÓKA Klára, Barkóczy Ferenc = Esztergomi érsekek
1001–2003, szerk. BEKE Margit, Bp., Szent István Társulat, 341–347.; ENTZ Géza, Barkóczy
Ferenc gr., a magyar barokk kor nagy mecénása, Történetírás, Bp., 1939, 164–185.; Joachim
BAHLCKE, Ungarische Episkopat und österreichische Monarchie, Stuttgart, 2005, 251–253.
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Esztergomi és Egri Könyv-nyomtató Sajtók, mellyeknek fel-állitásával mást
egyebet nem kívánt FERENCZ, hanem a’ Magyar, és Deák szükséges
Könyveknek Hazánkban szaporodását, és azok által a’ Magyar Nemzetnek
világi és lelki javaiban való elő-menetelét, […].2
Katalógusban gyűjtöttem össze Barkóczy Ferenc reprezentációs irodalmát.3 A kutatás alapját szolgáló szövegkorpusz orációkat, köszöntő verseket, előadásokat, színjátékokat tartalmaz, amelyeket a Petrik-bibliográfiából4
és az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és Érseki Levéltár azonos vonatkozású anyagából gyűjtöttem össze.
A Főszékesegyházi Könyvtárban levő Collectanea-gyűjteményben találhatók Barkóczynak ajánlott művek kisnyomtatványok és kéziratok formájában. Az esztergomi Prímási Levéltárban is számos Barkóczyhoz kapcsolódó
dokumentum található, ezek közül azokat ellenőriztem és foglaltam katalógusba, amelyek a püspök reprezentációjához tartoznak, ezek többnyire köszöntő, üdvözlő levelek.5 A Petrik-bibliográfiában található adatok közül
figyelembe vettem azokat, amelyeket az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye őriz, a fennmaradt, különböző könyvtárakban és levéltárakban
található Barkóczy-anyag további kutatási feladatot jelent.

2. A Barkóczy-reprezentáció formái
A dolgozatban Barkóczy gazdag reprezentációjából az irodalmi alkotásokat
vizsgálom, azonban a fogalom teljessé tételéhez a reprezentáció egyéb forA kézirat lelőhelye: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár ( a továbbiakban: Et., FK) Coll. I.
12.41.; Coll. I. 32.1.; Coll. I. 55a.1. Hermán József, az esztergomi kedves, és nagy fő-papnak hármas
ditsérete, mellyet méltóságos […] Barkóczi Ferencz, […] halottas pompájának alkalmatosságával a’
posonyi Szent Márton templomában 1765-dik esztendőben Kis-Aszszony havának 12-dik napján élő
nyelvel hirdetett Hermán Jósef […], Győrben 1765, nyomtattatott Streibig Gergely János, királyi
püspöki és városi privil. könyv-nyomtató által, [32] p.
3 A katalógust terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségem mellékelni. A tanulmányban
bemutatott műveket a katalógus anyagából válogattam.
4 PETRIK Géza, Magyarország bibliographiája, 1712–1860, I–IV., Bp., 1882–1892.; V–VIII.
kötet: 1712–1800 közt megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok, közread.
Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1971–1991. (V. és VII. kötet: Pótlások; VI. kötet: Nyomda- és kiadástörténeti mutató; VIII. kötet: Függelék, Hazai 18. századi színlapok, gyászjelentések és
szentképek bibliográfiája, Nyomda- és kiadástörténeti mutató).
5 Archivum Ecclesiasticum Vetus, szerk. FODOR Nóra, SZŐNYI Tamás, Bp., 2013.
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máit is szükséges megemlíteni, amelyek mind a kortársak visszaemlékezéseiben, mind kézzel fogható állapotban fennmaradtak.
A hatalmi reprezentáció egyik formája a díszes kíséretekről, bevonulásokról szóló tájékoztatás. Ilyen az új püspök vagy érsek bevonulása székhelyére, amely az egyházi méltóságok első reprezentációja volt.
Az egyházi év ünnepi alkalmai reprezentációs eseménynek számítottak.
Herman József Barkóczy temetési beszédében az érsek példaadásának bemutatásánál leírja az 1764. évi úrnapi körmenetet, amelyben az érsek személyesen is részt vett: „az Úr Napi Processiójárásban ezt a’ Magyar-országi
Araront az ő Érseki Szentségének öltözetében, és annak számossan öszvegyűlt Egyházi Fő, ’s alatson Rendbéli Fijait az ő ditsőségekben, a’ Kenyér
szin alatt el-rejtett Mennyei Bárányt, hosszú renddel, égő fáklyákkal, és
Énekes Solosmákkal kisérni, és ditsőíteni nagy örömmel nézte, szemlélte, és
maga-is utszákrúl utszákra kisérte.”6
Azokról az alkalmakról, amikor Barkóczy kihajtatott a városból nyaralójába, vagy egyházmegyéjének városait látogatta meg, többször is megemlékeztek: „Ha a püspök a városból nyaralójába kihajtat, vagy rezidenciájába
visszatér, az összes templomok harangjai szólnak, mozsarak durrognak,
testőrei előtt kürtösök lovagolnak, egész kísérete szemkápráztató. Egyházlátogatási körútjaira magával viszi díszes sátorait, amelyeket a hintók után
sorakozó szekerek szállítottak.”7 A kortársak arról is gyakran megemlékeztek, hogy az Egerhez közeli Felsőtárkányban épült, Fuorcontrastinak keresztelt nyaralójában gyakran csendült fel a muzsikaszó, amikor a püspök
névnapját vagy születésnapját ünnepelte.8 Barkóczy egri püspökségének
idejéből csak egyetlen ilyen, a személyes életéhez kötődő alkalomra írt vers
maradt fenn, de az érsekként eltöltött évekből több névnapi és születésnapi
köszöntő is ismert.
A másik típusú, maradandó és akár még ma is kézzel fogható reprezentáció termékei a paloták, nyaralók, virágoskertek, különböző ajándékok,
irodalmi alkotások, síremlékek. Ide tartozik Barkóczy már említett felsőtárkányi nyaralója, egri püspöki palotája.
A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK. Coll. 1. 12.41.; Coll. I. 32.1.; Coll. I. 55. a. 1. (Lásd a 2.
jegyzetet.)
7 Heves megye műemlékei I., szerk. DERCSÉNYI Dezső, VOIT Pál, Bp., Akadémiai, 1978, 150.
8 SUGÁR István, Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök Felsőtárkányban épített Fuorcontrasti kastélya s
annak 1761. július 17-i átadása, Művészettörténeti Értesítő, 1996/1−2, 107−121.
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Érsekként a nagyszombati, pozsonyi, esztergomi székhelyein elődei
számára emelt kényelmes és reprezentatív épületeket használhatta Barkóczy
Ferenc. Érseki kinevezése után a legtöbb időt a pozsonyi prímási palotában
töltötte, amit felújított a hozzá tartozó kerttel együtt. Érseki reprezentációját szolgálták a neki ajándékozott tárgyak, melyek közül a jegyzék szerint
sok még ma is megtalálható az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban.
Egy a Prímási Levéltárban található metszet őrzi az érsek Nagyszombatba
való bevonulására emelt diadalkapu ábrázolását.9 A diadalkapu díszítésén
megtalálhatók Barkóczy életének különböző állomásai az érseki székig és a
Barkóczy-család címerének motívumai is. A diadalív csúcsán a következő
felirat található: „ardet amans spe nixa fides”. A díszítéseken további feliratok is láthatók, melyekkel az érseket köszöntötték: „pastorem expectant”;
„re pastu prospicit omni”; „ex uno trina relucent”; „IUCUNDIUS OMNIA
florebunt”.

3. Tudományos reprezentáció
3.1. Barkóczy, a nyomdák mecénása
Barkóczy Egerben nemcsak az egyház és az oktatás intézményeit reformálta
meg és építette újjá, hanem a helyi költők műveinek kiadásával, nyomda
berendezésével, egy egri főiskola alapításának gondolatával a világi kultúrát
is támogatta.10 Ezek a tudományokat, könyvkiadást, magyar nyelvű irodalmat célzó rendelkezései tudományos reprezentációját szolgálták. Az egri
nyomda berendezése különösen fontos vállalkozás volt, hiszen Eger valódi
kulturális központtá válásához még hiányzott a helyi sajtó, mely az iskolák
tankönyveinek és a püspök köré csoportosuló szerzők műveinek megjelentetését biztosította volna. Barkóczy 1755-ben hozta létre az egri nyomdát, a
pozsonyi Royer Ferenc Antal segítségével, aki 1758-ig volt az egriek nyomdásza. Az első Egerben nyomtatott mű 1755-ben jelent meg, egy tézisfüzet
A Barkóczy Ferencnek az esztergomi káptalan által emeltetett diadalív ábrázolása. A metszet lelőhelye: Prímási Levéltár, 1326/16.6.
10 BITSKEY István, Püspökök, írók, könyvtárak: Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban, Eger, 1997, 51–88.
9
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volt, mely Andreas Maximilianus Fredro Monita politico moralia című műve
elé volt kötve. Az egri nyomda sikeres vállalkozásnak bizonyult: Barkóczy
egri évei alatt, 1761-ig 126 nyomdatermék látott napvilágot, ezeknek nagy
része aprónyomtatvány, de számos könyv is van közöttük. A kiadványok
nyelvét tekintve a latin nyelvűek vannak többségben – 97 a latin nyelvű –,
de 24 magyar, 4 német és 1 olasz mű is van közöttük. Barkóczy érsekként
Esztergomban is támogatta a nyomda létrehozását, és ahogy az egri nyomda első éveiben, itt is Royer Ferenc Antalt hívta meg nyomdásznak. 1763ban került ki az első kiadvány a nyomdából, majd az 1763–1765 közötti
időszakban 17 mű – az egri évekhez képest jóval kevesebb – jelent meg
Esztergomban.
Bitskey István a nyomda 1755–1761 között kiadott sajtótermékei alapján
rekonstruálta a városi művelődés helyzetét. Három halmazban helyezte el a
városi nyomda által kiadott művek szerzőit: egyházi személyek, szerzetesek
és főúri, nemesi előkelők. 11 A Barkóczy püspöksége és érseksége alatt megjelent nyomdatermékek közül most azokból mutatok be néhányat, amelyek
a kulturális illetve a hitbeli ismeretterjesztő feladatokon túl az érseki reprezentáció feladatát is magukban hordozzák. Itt a művek előszavában, elöljáró beszédeiben a szerzők hálájuk jeléül különböző módokon Barkóczyt
dicsőítik, mivel művük az ő költségén jelent meg. A nyomdában megjelent
műveket a Magyarország bibliográfiája VI. és VIII. kötetének adatai12 alapján
ellenőriztem, minden esetben az első kiadásokat vettem alapul.
Az egyházi-teológiai témájú művek szerzői elsősorban Barkóczy kanonokjai közül kerültek ki. Kováts József kanonok Honoré de Tournely teológiai művei alapján készítette el munkáját, a két disszertációból álló teológiai elmélkedést, melyet a rövid előszóban Barkóczynak ajánlott.
Ambrosovszky Mihály 1754-ben lett az egri papnevelő iskola igazgatója
és hittanára, 1755-től pedig Barkóczy kanonokja volt. Az egyik legtermékenyebb szerző, akinek Barkóczy püspöksége alatt 7 műve jelent meg. Barkóczy neve mindegyik kiadványban szerepel mint pártfogó, azonban nagyobb
hangvételű ajánlást az 1759-ben megjelent két kötetes Imago orbis című műUŐ, Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecénás = Irodalom es felvilágosodás: Tanulmányok, szerk.
SZAUDER József, TARNAI Andor, Bp., Akadémiai, 1974, 333–365.
12 Magyarország bibliográfiája VI., szerk. MARKOS Béla, Bp., Országos Széchényi Könyvtár,
1972; Magyarország bibliographiaja VIII., szerk. V. ECSEDY Judit, Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1991.
11
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vében intéz a püspökhöz. Ambrosovszky egy világtörténetet ír, kezdetben a
Bibliát veszi alapul, majd évszázadok szerint tárgyal egy-egy fontos eseményt.
A Praefatio-ban Barkóczyhoz mint a tudományok és művészetek támogatójához szól.
Ambrosovszky egyetlen magyar nyelvű műve Pázmány Péter Kalauz nevű
könyvének rövid sommája némely toldalékokkal címmel jelent meg. Itt Barkóczyhoz
csak egy rövid ajánlás szól, mely a püspök méltóságait sorolja fel. A nyomda
felszereltségére azonban következtethetünk az utolsó levélben található
Végső intésből. Itt Ambrosovszky szabadkozik amiatt, hogy a könyvnyomtatónak nem volt elég betűje a magyar írás nyomtatásához, így eshettek hibák
a szövegben.
Gusztinyi János kanonok egyetlen nagyobb terjedelmű műve, az Üdvösség
mannája, 1759-ben jelent meg. Hitvédelmi mű, a református tanokat cáfolta.
A harmadik levélen olvasható a címzés, amely minden méltóságának felsorolásával nevezi meg Barkóczyt. A megszólítás után az „alázatos ajánló
levél” következik. A szerző először azt magyarázza, miért Barkóczynak
ajánlja a művét: aki egy könyvet ír, a könyvének „homlokára” olyan nevet
igyekszik írni, akinek nagy a tekintete az emberek előtt, vagy pedig annak
teszi az ajánlást, akinek köteles, hogy ezzel tegyen bizonyságot hálájáról.
Gusztinyi a felvezetés után így folytatja: „Nem kell vala nékem azon aggódnam, kinek ajánlanám e’ múnkátskát? Elmémben öttlött leg-ottan exczellencziád: Kinek én, mint engedelmes Fiú, Attyának, ’s Fő-Pásztorának, sokakkal tartozom; és a’kinek nagy az ő tekintete, mind az Isten-Házában, mind
pedig e’ magyar Hazában.” Gusztinyi soraiból arra lehet következtetni,
hogy Barkóczy már korábban is támogathatta őt.
Az ajánló levél további részében egy klasszikus történettel példázza
Barkóczy munkásságát: ahogy az egri püspöki megyét szemléli, az jut eszébe, amit Egyiptom királyáról, Ptolemaeusról olvasott. A király beszédbe
elegyedett különböző vidékről érkezett követekkel: mindegyikük három
jeles és nevezetes dolgot adott elő, amely nemzetének szerencsés helyzetét
bizonyítja. Ő is három olyan jeles eredményt sorol fel, amelyet a püspöki
megye Barkóczynak köszönhet. Először a püspök fáradozását, költekezését,
majd a példás, józan élet törvényeinek betartatását hangsúlyozza. Harmadikként az egri iskolák tanrendjének reformját említi: „Midőn már exczellencziád által tetemes előmenetellel az Egyházi Rend nyilván taníttya a’
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Theologia-t, az Istenről való Tudományoknak mélységes titkait: taníttya a’
tellyes Szent-Irásnak magyarázattyát: taníttya a’ Zsidó nyelvet, a’ Philosophia-t, Mathesis-t, a’ természeti bölcsességeknek mivoltát. ’s a’ t. Ezek az
Isten ’s emberek előtt mely kedvesek, ditsőségesek, és hasznosak, tsak az
nem láttya, a’ ki elme-tompúltt ember, vagy a’kinek tsontya velejét irígységnek halálos mérge által-járta.” Felsorolása Barkóczy minden fontos oktatási reformját említi, amelyeket az egyházmegye iskoláiban kezdeményezett.
A Barkóczyhoz intézett ajánlás után a szerző az olvasóhoz fordul, ahol
művének célját, hasznosságát mutatja be. Itt előkerül a magyar nyelv ügye.
Gusztinyi a katolikus művek az egyszerű hívek számára is érthető és elérhető kiadásai mellett emel szót: „[…] felettéb kedvesek, ’s ritkán találtathatók
azok a’ könyvek, mellyek ezen felséges és meg betsülhetetlen Sacramentomrúl magyar nyelven a’ nép között forgnának. Ezért tudatlanok, vagy éppen
erkölsbontó üdvvesztő, alom s mese fejtő olvasásokba kezdenek, vagy idegen vallásbelik műveit kezdik olvasni.”
A nyomda első kiadványai között, 1756-ban jelent meg Felsőbüki Nagy
Lajos Cato-fordítása, A’ jó erkölcsre oktató Kátónak versei címmel. Szerzője a
püspök azon pártfogoltjai közé tartozik, akik csak világi hivatalokat töltöttek be.
A címlapon, a cím és a szerző megnevezése után Barkóczy mecénásságát
emelik ki: „Most pedig A’ Köz-jónak gyarapodására dicséretes költségével
ki-nyomtattatott méltóságos fő tisztelendő gróff úr Szalai Barkóczy Ferencz
egri püspök ő exczellenczáia”. Az ajánló levélben a püspök könyvnyomtatást támogató tevékenységét és a tudatlanok taníttatásában való szolgálatát
állítja középpontba a szerző. Barkóczyt nem csupán mint egyházi szolgálatot teljesítőt méltatja, hanem őt „nem csak Egyházi, de Világi Egünknek is
vidám csillagaként” nevezi meg. Barkóczy művészetpártolásának bemutatásában fontos szerep jut a világi szerzők támogatásának is, ezt példázza a
Cato-fordítás kiadása. Felsőbüki Nagy Lajos is kiemeli Barkóczy kiállását az
anyanyelvű irodalom mellett: „magyar nyelven Szólló Könyveknek kinyomtattatásával menyire ébreszti Exczellencziád e Nemzetet, Saját nyelvének diszes gyakorlására”. Majd egy már megjelent, szintén magyar nyelvű
művel támasztja alá mindezt: „Már-is Ulisses Fia bújdossásának mesterséges
Szövevényéből álló történeti magyar nyelven olvastatnak.” Itt Haller László
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Telemakus-fordítására céloz, amely 1755-ben jelent meg Kassán, a kiadást
Barkóczy támogatta.
Haller László Francois de Salignac de La Mothe-Fènelon kameraki érsek
francia nyelvű művét13 fordította magyarra, de a kiadás a szerző halála miatt
nem valósulhatott meg. Barkóczy felkarolta a kallódó fordítást. Az ajánló
levelet, mivel a szerző már nem él, a Kassai Nyomtató Ház címzi az egri
püspökhöz. Megismerhetjük a mű történetét, amelyet a szerző és a gyermek
közötti párhuzammal vezetnek be: libri sunt liberi – a latin nyelvben is csak
egyetlen betű választja el ettől a jelentésétől. Éppen annyit kell szenvedni
alkotásával a szerzőnek, mint amennyit egy anyának, amíg világra hozza,
majd felneveli gyermekét. Ahogy egy gyermek, úgy a könyv is árvaságra
juthat, ha nincs, aki felkarolja. Ilyen árvaságra jutott volna Haller László
Telemakus című munkája, amit a szerző életében szándékával ellentétes módon nem nyomtattathatott ki. Ezt a hiányt pótolta Barkóczy, egy írót rendelve a mű mellé, aki a sok javítással teli munkát tisztán leírta, egybe szerkesztette, nyomtatásra kész állapotba tette, ahogy a megboldogult is
óhajtotta volna.
Az ajánló levél további részeiben Barkóczy méltatását összevonják a mű
bemutatásával. A Telemakusnak nem is lehetett más mecénása, mint Barkóczy, mivel az eredeti szerző, Fenelóni Saligniák Ferenc, és a fordító, Haller
László is nemes családból származó, jeles emberek, és maga a mű is kiemelkedő. Témáját tekintve a királyi sarjak nevelésének ügyével foglalkozik.
Ismerteti, hogy a nagy urak és grófok nemcsak karddal, gyűlésekkel, hanem
tudós könyvek írásával is hajthatnak hasznot a Nemzetnek. Telemakust, aki
bujdosásai közepette több ifjú fejedelemnek ad tanácsot, Minerva istennő
kíséri el az utazásban, Mentor néven. Mentor példájával azt is bemutatja,
milyen legyen az, aki fejedelmi ifjat akar nevelni. Barkóczyt Mentorhoz
hasonlítja, mivel képessége megvan a nevelő, tanító hivatáshoz is.
1764-ben jelent meg Dévay András Heves és Külső-Szolnok megyei alispán Jeremias Drexel-fordítása Nap után forgó virág címmel, melyet az érseknek ajánlott. Az ajánló levélben Barkóczy érdemei közül a magyar nyelvű
művek kiadásának támogatását emeli ki.

13

Francois de Salignac de La Mothe-FÈNELON, Les aventures de Télémaque, La Haye, 1699.
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3.2. Az érseki könyvtár
A nyomdák működése mellett Barkóczy gazdag könyvtára is műveltségét,
jártasságát hivatott bemutatni. A könyvtár 1761-ben Egerből Pozsonyba,
majd Esztergomba került. A kötetek egységes barna bőrkötésben, a Barkóczy-család aranyozott címerével díszítve maradtak fenn. A könyvtárjegyzék
alapján sokat megtudhatunk Barkóczy érdeklődéséről és műveltségéről.
A könyvtár fennmaradt példányait azonosítottam az esztergomi könyvtár állományában. A könyvtárjegyzékben 514 cím szerepel, ebből 214 maradt fenn biztosan – Barkóczy possessor bejegyzésével – a hagyatékban. Az
eddigi eredmények alapján elmondható, hogy a legnagyobb számú latin
nyelvű kötetek mellett nagy arányban megtalálhatók olasz és magyar nyelvű
könyvek is Barkóczy könyvtárában. A könyvtár teljes feldolgozása után
árnyaltabb képet kaphatunk majd Barkóczy műveltségéről, pontosabban
meghatározhatjuk helyét a korszak egyházi és világi áramlatai között.
Barkóczy könyvtárának jegyzékében megtalálható az összes, az általa
alapított nyomdákban kiadott könyv. Könyveinek másik, jelentős részét a
római Collegium Germanicum et Hungaricumban iskolázott Barkóczy valószínűleg Rómából hozta magával. A könyvtárban megtalálhatók egyházi
és világi szerzők művei is.
A továbbiakban néhány fontosabb kötetet emelek ki, tematikus rendben.
A könyvtárban helyet kaptak kanonokjainak művei, és ezeken kívül még
számos egyházi vonatkozású könyv, mint Szent Ciprián Epistolae című
munkája, Szent Salvianus Opera omnia-ja, két Chrysostomus-könyv, a De compunctione cordis és az Adversus vituperatores vitae monasticae, Borromei Szent Károly és Paolo Segneri több műve. Számos olyan mű található a könyvek
között, melyek kifejezetten az egyházmegye papjainak lehettek hasznosak.
Ilyen Paolo Segneri Institutio parochi című, a plébánosok számára íródott,
gyakorlati papi segédkönyve, Giovanni Bona Principia et Documenta Vitae
Christianae címmel a keresztény életideálról írt fejtegetései, valamint Pierre
Louis Danes Institutiones doctrinae christianae-ja, továbbá számos kánonjogot
tartalmazó könyv és Iohannes Cabassut legfontosabb műve, a Notitia Conciliorum címet viselő gyűjtemény, a régi zsinatok és a zsinati jogalkotás történetének, határozatainak áttekintése.
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Az ókori klasszikus szerzők művei közül többet is tartalmaz a jegyzék:
Josephus Flavius De bello judaico című műve, Plautus és Terentius komédiái,
Ovidius és Vergilius összes művei, Horatius carmenjei, Martialis epigrammái, valamint Gyárfás István Aeneis-fordítása 1717-ből Vergilius Poétának a
Trójai Aeneasrúl írott XII Könyvekben foglaltatott verseinek Deákból História szerént
Magyarra való fordittása címmel.
Politikai, filozófiai témájú művek: Petrarca De remediis utriusque fortunae című,
dialógusokból felépülő műve, Francis Bacon De dignitate et augmentis
scientiarum című, a tudomány fejlődéséről írott munkája, és Ambrogio
Marliani 1631-ben írt államelméleti értekezése, a Theatrum politicum. Az utóbbi
két mű a korabeli viszonyokhoz képest kortársnak mondható, ezzel is alátámaszthatjuk Barkóczy széleskörű műveltségét mind a régmúlt, mint saját
kora európai gondolkodóinak ismeretében.
Olasz nyelvű, egyházi vonatkozású művei közül fontos megemlíteni a
században nagy ismeretségnek örvendő teológus, Gaetano Maria da Bergamótól a Regola per vivere nella Christiana osservanzá-t; Alessio Segalá-tól az Arte
mirabile per amare, servire, et honorare la gloriosa Vergine Maria nostra avvocatá-t és
patrónusa, Szalézi Szent Ferenc életét összefoglaló és műveit tartalmazó
olasz nyelvű köteteket. Olasz nyelvű könyvei között azonban számos, a világi irodalomhoz tartozó mű is akad. Rómából hozhatta magával Metastasio
műveit 11 és további 9 kötetben, Molière drámáit olasz nyelven, Goldoni
komédiáit, Guarino Pastor fido-ját. Ezek a művek Barkóczy színház iránti szeretetét is példázzák. Meg kell még említeni Macchiavelli műveit, Castiglione
Udvari ember-ét, és egy Róma városáról szóló leírást.

4. Az egri püspök reprezentációja
Barkóczyt püspökké való kinevezését követően különböző egyházi és világi
alkalmakkor köszöntötték az egriek. 1757-ből két hozzá címzett mű maradt
fenn, amely a sárospataki iskolában tett látogatásakor hangzott el.14 Az egyik
14 A kézirat lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 26. BERNÁT Ferenc, Oratio salvtatorio gratvlatoria ad
excellentissimum ac illustrissimum dominum dominum comitem Franciscum Barkotzi de Szala […]
habita a Francisco Bernát de Bernatfalva, MDCCLXII, 10 p.
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Bernátfalvi Bernát Ferenc beszéde, majd a kéziraton a beszédet követő latin
és magyar nyelvű versek. Mivel a beszéd és a versek egy dokumentumon
belül, folytatólagosan következnek egymás után, feltételezhetjük, hogy egy
eseményen hangzottak el.
A beszédben Bernát Ferenc Barkóczyt köszönti a sárospataki iskola diákjainak nevében, példaként állítva az iskola diákjai elé a püspök alakját, és
hangsúlyozza a Barkóczy-család nemességét, fontos szerepét Zemplén vármegye életében. A Barkóczyt dicsőítő beszédekben és versekben gyakran
előfordulnak a család eredetére és dicsőségére való utalások, ezzel sok esetben Barkóczy személyes reprezentációja a Barkóczy-család szolgálatában is
állt: „Si quis annales Hungariae diligenter excusserit de Illustrissima Familia
Barkotziana paria certe cognoscet, et Gloriosissimi Patriae nostrae Reges
quam clementissimo favore complex eam fuerint, deprehender.”15
A beszéd után két latin nyelvű vers következik, óda műfajmegjelöléssel. Az előadás helyét,
az egyszerű versformát és a mitológiai utalásokat tekintve gondolhatunk arra, hogy a verset
tanóra keretein belül írták, legalábbis az ott tanult módszereket és szabályokat alkalmazva.
A verseket már nem Bernát
Ferenc, hanem Szunyoghy Sámuel írta az utánuk következő
aláírás szerint, azonban maga a
kézirat egy kéztől származik.
Ezt követően a rövid, páros
rímekkel alkotott magyar nyelvű
verset közli a szerző, amelyben
legfőképpen Barkóczy szellemi
nagyságát emeli ki, Pallashoz és
Minervához hasonlítva őt:
A kézirat 9. levele a magyar nyelvű verssel

15

Uo.
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„A’ Méltóságos, Nagy érdemű és Fő Tisztelendő Szalai Barkotzi Ferentz
Groff Úr, Ő Excellentziája, s. a. r. tiszteletire irattatott MAGYAR
VERSETSKÉK.
Pallásnak kezébenMind pedig fejében
Haj fa ág irattatik,
Békességet
Jelent ezzel csendességet
Hogy az ő uralkodása
A népeknek vidulása
Ezen Minervára
Eszes Pallására
Mi Vármegyénk rá talál,
Kin szivünkben
Vigadunk nagy örőműnkben,Légyen dolga vezérlője
Az egeknek Teremtője
Barkotzi Groff éljenJo napot szemléljen
Elve terjedjen sokáraKivánásunk,
Ebből áll kevés irásunk;
Az Úr végye jobb karjáraVigyázzon mint sajátjára.”

Egri püspökként Barkóczy még számos reprezentációs alkalmon vett
részt. 1752-ben felsőtárkányi nyaralójában, a Fuorcontrastiban ünnepelték
névnapját, erről az eseményről Kovács Ferenc jurista a püspököt köszöntő
verse tanúskodik.16 A köszöntő versek mellett színdarabokat is találunk,
amelyeket Barkóczynak ajánlottak, ezeknek előadásán a püspök személyesen is jelen volt.17

STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai III., Bp., MTA Könyvtára,
1988. E kötet alapján, valamint egy kézirat is fennmaradt: Et., FK, Coll. II. 80. 5., Virtus
Amore et Timore fortior sive Alanus tragoedia, [20] p.
17 A kézirat lelőhelye: Et., FK, Coll. II. 94. 14. Kovács Ferenc, Prodromus hymenaeus az az méltóságos […] Barkozi Ferenz úrnak […] mondattatott örvendetes izenet azon nagyságnak […] készített
és tett Kovács Ferenz, 1754, [9] p.
16
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5. Az esztergomi érsek reprezentációja
Barkóczyt Mária Terézia 1761. május 12-én nevezi ki esztergomi érsekké.
Ez alkalomból köszöntik, és egyben búcsúztatják őt az egriek18, Egerből
Esztergomba tartó útja során is több helyen ünneplik költeményekkel.
Egy 1762-ben, az érsekké való kinevezést követő évben nevének dicséretére szerzett, rövidebb versekből álló kéziratot mutatok be.19 Érdekessége, hogy a Barkóczy-címer jelképeit felhasználva dicsőíti az érseket. A
Barkóczy-címer hét ágú koronás, hercegi rangú címer. A négyfelé osztott
pajzson átlósan két oroszlán és egy koronán ülő sas, a másik oldalon két
angyalt látható. A címer felett egy nagyobb angyalfigura van, fején a hétágú
koronával. A címer gyakran megjelent díszítésként a Barkóczynak szánt
nyomtatványokon és kéziratokon, a Barkóczy-könyvtár köteteit is ez az
aranyozott címer díszíti.

A Barkóczy-címer ábrázolása a kéziraton
A szakirodalom közölt néhány Barkóczynak ajánlott magyar nyelvű verset 1761-ből:
BITSKEY István, Barkóczy Ferenc püspököt köszöntő vers 1761-ből, Eger, Archívum, 1973, 43–
44.; HUBERT Ildikó, Barkóczy Ferenchez írt magyar nyelvű versek 1761-ből, Eger, Archívum,
1998/15, 123–129.
19 A kézirat lelőhelye: Et., FK., Coll. I. 39. 25. Encomia festis honoribus celsissimi, ac reverendissimi
s. r. i. principis domini domini domini Francisci è comitibus Barkoczy de Szala […] dicata dum publica
cleri populiqve lætitia anniversaria solemnitate festum magni nominis sui incolumis celebrasset anno
MDCCLXII., [10] p.
18
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A kézirat szövegének szerzője a címerben található két angyalt és két
oroszlánt jelképként használja fel, hozzájuk hasonlítja az érseket:
Elogia in Signa Gentilitia In Angelum et Leonem:
Angelus, et Leo sunt, Princeps, insignia gentis;
vel potius vitae tessera certa Tuae.
Ille amat, hic terret: fugat hic, trahit ille: timore.
Hic agit; ille suum munus amore facit.
Et timor, et Tibi quadrat amor: bene dirigit omnis,
Quis quis amore Suos, atque timore regit.

A továbbiakban a szerző először a két oroszlánhoz hasonlítja az érseket,
ezzel a világi hatalomhoz kötődő rangjait hangsúlyozza, majd a két angyalhoz, ami az egyházi méltóságait mutatja be. Végül a címer ábrázolásában is
megtalálható kettős koronáról ír:
In duas Coronas Capitibus impositas:
Ut caput est duplex, Sic cingit utrumque corona:
Scilicet est meritis non Satis una Tuis.
Una datur vivo, post fata secunda paratur:
Vivis adhuc, et jam Victor utramque geris.

A kézirat következő része egy elégiát tartalmaz, mely Barkóczy érsekségét
ünnepli, leírva az elmúlt év eseményeit, kezdve az érseki székbe való beiktatástól egészen az esztergomi bazilika felépítésének tervéig. Néhány fontosabb dátumot és az ehhez tartozó sorokat emelek ki a költeményből. 1761.
május 14-én Barkóczyt Mária Terézia nevezi ki hivatalosan érsekké:
Nominatur in Archi-Episcopum die 14. Maji, Anno 1761.
Nec Tu Barkóczy Cathedra nisi Principe dignus;
Nec nisi Te Princeps digna cathedra fuit.
Nempe caput primum primam Sibi jure Tiaram;
Et repetit primum prima Tiara caput.
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Szeptember 21-én Barkóczy átveszi az érseki palliumot, és beiktatják a
főispáni székbe az esztergomi Bakócz-kápolnában:
Pallium Archi-Episcopale accipit in Arche Strigoniensi die 21. 7bris 1761.
Hic jacet hungarici majestas diruta Templi:
Illa Patrum Sedes, illa Superba Sion:
Regia Pontificum, cleri schola, gloria Regum,
Arx fidei, Domitrix haeresis, Ara Dei:
Praesidium Patriae, populi tutela, theatrum
Virtutio, morum norma, magistra gregio: […]

Egy másik, szintén 1762 körül keletkezett kézirat Barkóczy nagyszombati
kollégiumban tett látogatása alkalmából íródott. Szerzője ismeretlen, évszámot sem találunk a kéziraton, azonban Barkóczynak, az ország tanintézményei felügyelőjének ajánlják, így bizonyos, hogy a szöveg 1762 után keletkezett.20 A kézirat különböző műfajú irodalmi alkotásokat tartalmaz, melyek
Barkóczy tiszteletére készültek. Két elégia, egy óda, egy színjáték és a színjátékot kísérő rövid versek tartoztak a köszöntéshez a kézirat alapján. Az elégiák, az ódák és a színjáték latin nyelvűek, azonban egy rövidebb német nyelvű
köszöntő és egy magyar vers is az ünnepség részét képezte, ezzel is fokozva a
reprezentatív jelleget. A színjátékot megelőző hosszabb ódák a barokk alkalmi verselés jellegzetességeit hordozzák: antik versformákat és kiterjedt barokk mitológiai apparátust használnak, Barkóczy köszöntéséhez versbe foglalják minden eddigi cselekedetét, és mint elöljáró példát mutatják be őt a
versekben, olyan emberként, aki a „múzsák barátja” is, pártolja a művészeteket és sokat küzd a nemes ifjak számára megfelelő oktatásért.
A verseket követő színdarabot iskolai előadásra szánták, a szereplők neve Vergilius pásztorait idézi. Öt felvonásból épül fel a darab, a pásztorok –
Megacles és fiai: Alexis, Menalcas, Thoas, valamint Amynthas – költői versengése bukolikus környezetbe öltözteti Nagyszombatot, a felvonások helyszínét. A játszó személyek nevét nem tüntették fel, de minden bizonnyal
diákok szerepeltek az előadáson. Az Amynthas név szerepeltetése eszünkbe
juttatja Tasso pásztorjátékát, melynek motívumai a műfaj trópusaivá váltak,
és a kezdetektől a 18. századi iskoladrámákig minden pásztorokat szerepeltető műben megtalálhatók. Barkóczy különösen szerethette a színházi előA kézirat lelőhelye: Coll. I. 39.23. Monumentum pietatis qvod supremo suo præsidi musæ
Tyrnavienses S. I. P., 1761, 39 p.
20
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adásokat, erre nemcsak a számos neki ajánlott színpadi darabból következtethetünk, hanem könyvtára jelentős számú, drámákat tartalmazó köteteiből
is. A drámaszerző, akitől Barkóczy a legtöbb, összesen 21 kötetnyi művet
gyűjtött össze, Metastasio volt. Metastasio művei a 18–19. században számos esetben a hazai iskoladrámák forrásai voltak, így Barkóczy is találkozhatott olyan részletekkel, dialógusokkal az előadások közben, amelyeket
korábbi olvasmányai alapján már ismert.21
A darabot követően egy magyar nyelvű verset találhatunk: a vers a pásztorok kórusának szövege volt, a dráma cselekményéhez tartozott. A kézirat
szerzője a vers fölé írta: „aria”. Kotta nem maradt fenn a rövid vershez, de
nagy valószínűséggel zenei kísérettel adták elő. A szövege így hangzott:
Talpra pásztor jo pajtásim

Indullyunk kedves Barátim
Tisztelettel
Betcsűlettel
A Fő Pásztort űdvőzlyük;
Jelen létére szerencsét,
és házára fehér főcskét
Pán Istentűl kivánnyunk
Mondjuk hogy az Egek tartsák,
Minden javakkal meg áldgyák,
Hogy mostanság
Olly méltoság
Őrőműnkre vigasztal.
Egy szép kővér kondor birkát
Hattyu fehér fris gidocskát
Pán Istennek áldozzunk.

A dárma argumentuma és a szereplők felsorolása

A kórus szövege után rövid, latin nyelvű elköszönő frázisok következnek, majd két, a színdarabhoz kötődő epigrammával zárták le az ünnepséget.

21

CZIBULA Katalin, Metastasio a 18–19. századi magyar drámairodalomban, ItK, 2004, 181−202.
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Barkóczyt érseksége alatt még számos alkalommal köszöntötték versekkel
vagy színjátékkal, azonban kevés ehhez hasonló olyan kézirat maradt fenn,
amely alapján az ünnepség egész menetét rekonstruálni lehet.
Jelentős reprezentatív esemény volt az érsek 1763-ban Esztergomban
ünnepelt névnapja. Az ünnepséghez kötődő reprezentációs alkalomra készült köszöntő versek és színjátékok közül több fennmaradt, a szakirodalom is beszámolt ezekről,22 és még néhány, eddig nem említett kéziratot is
ide lehet sorolni.23 Barkóczy ez alkalommal eskette össze a Bakóczkápolnában Erdődy János varasdi főispánt és Széchenyi Annát.
Az Esztergomban ünnepelt névnap és az esküvő különös fontossággal
bírt Barkóczy reprezentációja szempontjából. Az érsek székhelyét Pozsonyból Esztergomba akarta áthelyezni. Jelképes mondanivalóval bírt az is, hogy
az érseki palliumot az eddigi szokással ellentétben a Bakócz-kápolnában
vette át. Mária Terézia visszaadta a Várhegyet Barkóczynak. Ezután körlevél tette közzé, hogy újra felépül a székesegyház, így visszaköltözik az érsekség. Az esztergomi várról és templomairól Széless György készített leírást.24
A Prímási Levéltárban több gratulációt és felajánlást tartalmazó levél
maradt fenn, amelyet az érsekség visszaköltöztetésének alkalmából írtak
Barkóczynak.25 Ezek közül Szatmár vármegye levelét közlöm, melyben
nemcsak gratulálnak a székesegyház felépítéséhez, de kijelentik, hogy három
éven keresztül évi kétszáz forinttal is támogatják a munkálatokat:
SZELESTEI N. LÁSZLÓ, Barkóczy Ferenc érsek névnapja 1763-ban, Magyar Sion, 2007, 116–122.
A kéziratok lelőhelyei: Et., FK, Coll. I. 39.21. Epithalamium ad nuptias illustrissimi domini
Joannis e comitibus Erdődy de Monyorókerék […] cum […] Anna e comitibus Széchényi Strigonii
qvarto-nonarum Octobris celebratas anno MDCCLXIII.; Et., FK, Coll. I. 39.20. Honoribus celsissimi
ac reverendissimi S. R. I. Principis Francisci e comitibus Barkóczy de Szala […] Arhi-Episopi
Strigoniens, primatis regni Hungaria, legati nati […] Domini sui benigni […] Dum onomastium sui
nominis, sollemni pompa celebraret, ab infimo cliente I. B., [4] p., 1763.; Coll. I. 39. 14. Witte Ferenc,
VVoLgeMeIntes HochzeItgedicht bey Gelegenheit der von […] Franz dem Zweyten, [Esztergom] in der
erz-bischöflichen Stadt Grann 1763, gedruckt bey Frantz Anton Royer, [4] p.
24 SZÉLESS, Georgius, „Descriptio inscriptionum Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, cognomitanae
Szép Templom”, Strigonii, 1765.
SZÉLESS György, Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház: Széless György 1761. évi leírása a
Szent Adalbert székesegyház és a Szent István templom romjairól, hasonmás kiadás és fordítás, ford.
WAIGAND József és ROMHÁNYI Beatrix, bev. MAROSI Ernő, jegyz. MAROSI Ernő és HORVÁTH István, Esztergom, 1998.
25 A kézirat lelőhelye: Prímási Levéltár, 1344/1–30., 22 a–b, Barkóczy Ferencnek szóló gratulációk az érsekség visszaköltöztetésének és az építkezési munkálatoknak a megkezdéséhez (1761–1765).
22
23
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Kegyelmes Herczegh!
Minemő különös szivbéli érzékenséggel esett értésünkre, hogy Hertzegséged azon
régi pusztulásban lévő Esztergomi Templomot, mellynek hajdani tündöklő vóltát
csak könyvekbül olvassuk, ezen ország Primásság béli bé Iktatása alkalmatosságával elöbbenyi ékességére hozni, s annak régi fundamentumira új Templomot
felállítani Istenesen magában eltökéllette, és immár azon eltökéllett szándékához
hozzá is fogott, annak megmagyarázására valóban, elégtelennek ismérjük magunkat. Ezen Herczegséged Istenes igyekezetének előmozditására Magy Méltóságú személlyéhez alázatos Devotionkat tovább az által is akarván bizonyítani
ámbár ugyan ugyanb az idönek viszontagsága miatt meggyengült. Sok munkát
éppen nem tagadhattyuk, csekély erőnkhöz képest mindazáltal azon Isten Dicsösségére léendő Anyaszentegyháznak fel állitásához három eszetndőnek elfolyása alatt Esztendőkint kétszáz Forintokat, és igy mind öszveséggel, Hatszáz
Forintokat forditani múlt gyülésünk alkalmatosságával eltökéllettünk, mélly alázatossággal kérvén, Herczegségedet, hogy ezen csekély felajánlott summát kegyelmes szivvel venni, csekélységérül bennünket kegyelmessen megmenteni, s
egyszersmint ennek felvételérül parancsolni, minket pediglen született kegyelmességében tovább is megtartani méltóztassék, mellyben ajánlottak élünk halunk
Hertzegségednek alázatos szolgái
Nemes Szathmár Vármegye

A felajánlások, a kész tervrajzok ellenére Barkóczy korai, 1765-ben bekövetkezett halála miatt esztergomi tervei nem valósultak meg, az érsekség
visszaköltöztetése és a székesegyház felépítése utódjaira maradt.A halála
előtti esztendőkből még egy olyan reprezentatív eseményt ismerünk, amelynek emlékét több vers és színdarab is őrzi. 1764-ből több költemény, köszöntő beszéd és színjáték maradt ránk Barkóczynak a nagyszombati Szent
Adalbert Konviktusban tett látogatásainak alkalmából. Kende József, a konviktus növendéke egy időmértékes magyar nyelvű verssel köszöntötte az
érseket.26 Ahogy a nyomtatvány címlapja kiemeli, a verset Kölcsei Kende
József „mondá és mély tisztelettel bé-mutatá”, azonban azt nem jelzi, hogy a
költeményt valójában Birsi Ferenc írta.27 A szakirodalom ismertette a nö-

Et., FK, Coll. I. 39.10. KÖLCSEI KENDE József, Köszöntő versek midön leg főb métoságú, és
tiszteletű szalai gróff Barkóczy Ferntz úr […] a’ Szent Alberti Nemes Convictust Nagy-Szombatban
1764-dik esztendőben kegyelmes látogátásával meg-vidámitotta mondá, és mély tisztelettel bé-mutatá
Kölcsei Kende Josef , Nagyszombatban 1764, a’Jesus Társasága Akademiai Collegiumának
betűivel, [4] p.
27 SZELESTEI N. László, Argenis-fordítás időmértékes magyar versbetétekkel (1761), ItK, 2000,
230–231.
26
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vendékek köszöntését,28 Kilián István pedig egy képverset közölt, ami
Barkóczynak az adalbertistáknál tett látogatásához kapcsolódik.29

A nemesi konviktusban 1764-ben előadott nagy sikerű Salamon című darabot is ismerjük, melynek valamelyik előadásán minden bizonnyal Barkóczy is jelen volt.30 A darab közben előadott énekek az érseknek címzett
költemények között találhatók. A következő esztendőből, 1765-ből még egy
színjátékról tudósított a szakirodalom: a színjátékot a jezsuita konviktorok
mutatták be Nagyszombatban az érsek jelenlétében.31 A kéziratban a színi
programot követően az érseket köszöntő versek találhatók.
Üdvözlünk szivbül tisztelünk kegyelmes hertzegünk […], 5 p. Coll. I. 39.11. (Kézirat.) Közli
HUBERT Ildikó, SZELESTEI N. László, „Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc tiszteletére”
= Album amicorum Szörényi László hatvanadik születésnapjára, Bp., MTA Irodalomtudományi
Intézet, 2007, 522–525.
29 KILIÁN István, Régi magyar képvers: Old Hungarian Patern Poetry, Miskolc – Bp., Felső Magyarország – Magyar Műhely, 1998, 294−295.
30 HUBERT, SZELESTEI, i. m., (26. j.), 525–528.
31 Uo., 529–531.
28
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6. Barkóczy utolsó reprezentációja
Barkóczy Ferenc 1765. június 18-án, pozsonyi kúriájának kertjében hunyt
el. A temetés a személyes élet eseményei közé tartozott, de – csakúgy, mint
a születésnapok és a névnapok esetében – az elhunyt rangja emelte azt a
közreprezentációhoz tartozó eseménnyé.
Beke Margit a Prímási Levéltárban található dokumentumok alapján mutatta be Barkóczy temetésének előkészületeit, a halott balzsamozásától
kezdve a koporsóba tételig.32 A temetés előtti három nap az exequia, a tetem jelenlétében tartott egyházi szertartások ideje. Ennek tárgya a castrum
doloris, másként gyászravatal, az előkelő személyek halotti búcsúztatójának
építménye. Barkóczy castrum dolorisát Johann Georg Leithner bécsi szobrász készítette.

7. A Barkóczy-kutatás további lépései
Az itt bemutatott reprezentációs irodalom és a Barkóczy-könyvtár feldolgozása egy kutatási folyamat állomását tükrözi. A mellékletben összegyűjtött szövegkorpusz egy részét, amely kisebb gyűjteményekben található,
még nem sikerült kézbe vennem. A teljes anyag ismeretét követően további
irányokban lehet bővíteni a kutatást. A Barkóczy köré csoportosuló írói kör
bemutatásánál hasznosak lehetnek Keszeg Anna Gyöngyössi-interpretációjában használt módszerei.33 Keszeg Anna főként szociológiai és kontextualizáló módszertani irányokat használ, egy szociális, kapcsolati hálót épít fel
Gyöngyössi köré, a szerző önéletírásából merítve forrását. Míg Keszeg
egyetlen alkotó felől mutat be egy működő kulturális mikroközösséget, a
Barkóczy-féle reprezentációs szövegek egy fordított irányú, a Barkóczy
számára verseket, beszédeket írók köré összpontosított vizsgálatot tennének lehetővé.Egy újabb lépés megtételét fogja jelenteni a kutatási folyamatBEKE Margit, Barkóczy Ferenc esztergomi érsek temetési pompája = Ministerio: Nemzetközi Történészkonferencia előadásai: 1995. május 24–26., szerk. BÁRDOS István, BEKE Margit, rend., kiad.
Esztergom-Budapesti Érsekség, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, Kultsár
István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, 21–28.
33KESZEG Anna, Gyöngyössi János: Szövegek és kontextusok, Bp., Ráció, 2011.
32
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ban az ismertetett szövegek nem csupán rendszerező, hanem azokat újabb
irodalom- és történettudományi diskurzusokba bekapcsoló értelmezése a
reprezentációs módok retorikai és poétikai eszköztárának átfogó bemutatásán és a nyilvános identifikáció módozatainak bemutatásán keresztül.
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Héber nyelvű bejegyzések
a 16–18. századi album amicorumokban
Bevezetés
A héber nyelv magyarországi jelenléte keresztény kultúrkörben meglehetősen marginalizált téma, mind az irodalomtudományban, mind a művelődéstörténetben. A vizsgált korszak magyarországi zsidók tollából származó
írásait meglehetősen jól feldolgozták a hazai hebraisták, ám a hungarusok
héber nyelvű munkái nagy részben még nincsenek közzétéve. Ahhoz, hogy
elkészülhessen a héber nyelv magyarországi jelenlétét, szerepét, funkcióját
és használatát átfogóan ismertető munka, számos irodalmi műfajt, oktatástörténetet és egyéb tudományágazatot kell még feltérképezni. Szükséges
végignézni, Magyarországon mely oktatási intézményekben lehetett találkozni a héber nyelvvel, milyen szintre jutottak a diákok, kik oktatták a tantárgyat, illetve a nyelvet megkedvelők közül ki lett hebraista, orientalista,
vagy egyszerűen ki alkotott később ezen a nyelven. Tudjuk, hogy a diákok
közül néhányan írtak egymás diplomamunkáját köszöntő versikéket héberül, vagy hogy keletkeztek héber nyelven írt halotti prédikációk. A héber–
magyar nyelvhasonlítás is ismert volt a korban, sőt egy időben a hazai
nyelvelméletek egyik kiemelkedő ágazata volt. Jelen tanulmány a 16–18.
századi magyarországi és erdélyi peregrinusok héber nyelvű bejegyzéseit
veszi sorra, hozzájárulva az eddig még „fel nem térképezett” területek megismeréséhez. A cél nem egy elméleti háttér felvázolása, hanem a diákok emlékkönyveinek héberoktatásról árulkodó jeleinek vizsgálata, bemutatása. Itt
csak egy szöveges összegzés olvasható, ám a kifejtést kutatómunka előzte
meg, melynek eredményeként létrejött egy adattár, amely kimutatja, kik
∗

Juhász Szandra a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója.
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kiktől gyűjtöttek héber nyelvű idézeteket, továbbá, hogy a bejegyzők mely
szöveghelyeket citálták. A szövegben a tulajdonosok esetleges szorosabb
kapcsolatát kutattam a héber nyelvvel. Életüket végignézve kiderül, közülük
hányan foglalkoztak valóban a nyelvvel, illetve, hogy mindannyiuknak tényleges kapcsolata volt-e a bejegyzőkkel.
Az adatok összegyűjtéséhez az önálló kutatás mellett a Latzkovits Miklós vezetésével működő Inscriptiones Alborum Amicorum (IAA) adatbázisból is merítettem forrásaimat.1 Ez egy 2003 óta működő, folyamatosan
bővülő adatbázis, amely számos magyarországi és külföldi egyetem, hazai,
külföldi és határon túli levéltár albumgyűjteményét feldolgozta és elérhetővé tette. Vannak olyan, héber bejegyzéseket tartalmazó albumok, melyek
online még nem érhetők el, feldolgozás alatt állnak, de Latzkovits Miklós
jóvoltából ezekhez is hozzáférhettem. Így az összes jelenleg ismert héber
nyelvű inskripció a rendelkezésemre állt, ám az adattár nincs lezárva, az
előkerülő bejegyzésekkel bővítem, kiegészítem azt.
Az emlékkönyv és a peregrináció többértelmű kifejezések. Album
amicorumokat a külföldi tanulmányútjukra induló diákok vagy kézművestanoncok vásároltak maguknak, vagy kaptak ajándékba. A lapok megtöltése,
illetve nyomtatott könyv esetén kitöltése az ő feladatuk volt. Az albumok
használatának megkezdése a 16. század második felére tehető, amikor még
főként professzorok, mecénások és diáktársak aláírásait, inscriptióit gyűjtötték
könyveikbe a tanulók. Ez a fajta használat változatlan formában megmaradt
egészen a 18. század végéig, akkor azonban a tudományos műfajtól fokozatosan a szentimentálisabb, barátságközpontú gyűjtemény felé fordult el az album, a tudósok bejegyzéseit lassan fölváltotta a barátok üzeneteinek gyűjtése,
és az album amicorum a mai emlékkönyvek fogalmával vált azonossá. Külsejüket tekintve a könyvecskék kisméretűek, nyolcad- vagy tizenkettedrét formátumúak. A legfrissebb kutatások szerint a műfaj protestáns, humanista
környezetben született meg, Wittenbergből ered, első definiálója Philipp
Melanchthon volt. A diákok professzoraikkal beírattak egy-egy idézetet a
feltehetően életük végéig használatos könyvükbe, általában a Bibliájukba.
Ebből a hagyományból kiindulva később üres könyveket kezdtek magukkal
vinni útjukra, és igyekeztek minél több embertől minél több beírást szerezni.
1Az

adatbázis online elérhetősége: http://iaa.bibl.u-szeged.hu/index.php?page=home (Az
utolsó megtekintés ideje: 2013. szept. 29.)
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Amikor hazatértek, ezek a gyűjtemények igazolásként is funkcionálhattak a
mecénásoknak vagy a későbbi munkaadónak.2 Az inscriptiókból kiderült,
hogy hol, kinél és kikkel tanult az emlékkönyv tulajdonosa.
Az általam vizsgált album amicorumok köre kifejezetten a külföldön tanuló egyetemi hallgatókra korlátozódik. Nem vizsgálom tehát a nemesek
kavaliertourjuk alatt vagy az iparostanoncok mestereiktől begyűjtött bejegyzéseit. A peregrinus fogalommal azonban őket is megjelölhetnénk, ugyanis ez a
terminus technicus számos jelentésárnyalattal bír. A peregrinus szó eredetileg
olyan zarándokot jelentett, aki otthonát elhagyta, és egyfajta száműzetésben
élt. Ez aszketikus magatartást kívánt, és ezáltal leginkább a szerzetesek sajátja
volt (3. és 4. század, Szíria, Egyiptom). A peregrinus kezdetben idegennek
számított, még Dante is ebben az „idegen” értelemben használta a szót.3
Azonban már a kora középkortól kezdett a jelentés az idegentől a zarándok
felé elmozdulni. A 11. századra a szónak számos jelentésárnyalata alakult ki: a
keresztes hadjáratot és a mai értelemben vett zarándoklatot (búcsút, vezeklést, hálaadást, könyörgést) egyaránt a peregrinatio szóval jelölték. A 16. század közepétől már megjelenik a peregrinus a külföldi egyetemet látogató diák
értelemben. Erre a sokszínű jelentésárnyalatra már korán, a 16. században
reflektáltak. Fennmaradt Laskai Csókás Péter egy elmélete, melyben a
peregrinatio fajtáit sorolja fel és határozza meg. Az általa felállított kategóriák
a következők: peregrinatio christiana: a helyes isteni tiszteletet keresve elvándorló keresztények; philosophica peregrinatio: a tanulmányi céllal való elvándorlás; apostolica peregrinatio: a missziós céllal való utazás; papistica
peregrinatio: a vezeklő zarándoklat; és végül a vitae peregrinatio: az élet útja.4
A számunkra jelenleg fontos Laskai-féle kategória a második, amely tehát a
külföldi tanulást foglalja magában. Tovább tudjuk szűkíteni a kört, hisz a
külföldi tanuláson belül is a nyelvtanulás, azon belül pedig a héber nyelv tanulása érdekes számunkra.
A középkorban a latin, a görög és a héber szent nyelveknek számítottak, de
közel sem voltak egyenrangúak. A 11. századtól a latin lett a jog és az államFÖLDESI Ferenc, Album amicorum = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, I, főszerk.
KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi, 2007, 57–59.
3 Pierre A. SIGAL, Isten vándorai: Középkori zarándoklatok és zarándokok, Bp., Gondolat, 1989, 7.
4 H. HUBERT Gabriella, Laskai Csókás Péter peregrinatio-elmélete 1581-ből = Régi és új peregrináció:
Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, szerk. BÉKÉSI Imre, JANKOVICS József, KÓSA
László, NYERGES Judit, Budapest–Szeged, 1993, II, 549–555.
2
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igazgatás nyelve. Az oktatás innentől kezdve latin- és grammatikai alapú volt, a
nyelvet már a legalsóbb iskolában oktatni kezdték, az egyetemisták számára
pedig anyanyelvi szinten működő lingua francává vált. A latin után a második
helyen a görög áll a szent nyelvek között. Ez a nyelv csak a 14–15. században
vált ismertté Európában, és még a 16. században is ritka volt, hogy valaki kiváló görög nyelvtudással rendelkezzen. A három nyelv közül a legmarginálisabb
helyzetben a héber volt. A vienne-i zsinat (1311) rendelkezett arról, hogy a
görögöt, a hébert és az arabot oktatni kell, de ezt sokáig nem tartották be. A
humanizmus korában kezdtek a héber nyelvre felfigyelni, majd az igazán nagy
áttörést a reformáció hozta azzal, hogy felkeltette az emberekben az igényt,
hogy mindent eredetiben olvassanak. Ennek hatására egyre szélesebb körben
jelentkezett a héber nyelv felsőfokú intézményekben történő oktatása. Az
általam vizsgált első bejegyzések is mind a 16. század második feléből valók,
korábban nem találunk rá példát. A vizsgált adatok időben 1560 és 1785 közé
esnek, míg térben hatalmas területen húzódnak. A bejegyzések helyszínei közt
akadnak németországi, svájci, ausztriai, hollandiai és angliai egyetemek is, illetve olyan települések Magyarországon és külföldön, ahol nem volt felsőfokú
oktatási intézmény, de valószínűsíthetően volt középfokú iskola, vagy az adott
helyen lakott/tartózkodott a bejegyző a beírás idején.

Album-tulajdonosok
Az első elemzési pontot az albumok tulajdonosai képezik. Terjedelmi okokból itt csak az igazán érdekes személyekről közlök egy-egy rövid összefoglalást, illetve azokról, akiknek több mint 10 héber nyelvű bejegyzése volt.
Eddig összesen 454 héber nyelvű bejegyzést találtam 81 személy albumában. Közülük egyetlen egy ismeretlen, a többiek neve kiderül az emlékkönyvükből. Róluk igyekeztem minden adatot kideríteni: honnan származnak, hol tanultak, mivel foglalkoztak, és természetesen, hogy volt-e kapcsolatuk a héber nyelvvel – nagyon kevesen voltak ugyanis közülük hebraisták
vagy orientalisták. Felekezetileg kizárólag protestánsokat találunk köztük,
ennek oka lehet, hogy a katolikusok körében nem volt ilyen mértékben
elterjedt az album amicorumok használata, és így kevesebb számban maradtak fönt. Az általam látott néhány katolikus emlékkönyv nem tartalmazott
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héber nyelvű szöveget. Nem jelenthető ki azonban, hogy a héber nyelv
oktatása csak a protestánsok privilégiuma lett volna. Tudjuk, hogy Pázmány
Péter a nagyszombati egyetem 1635-os alapítólevelében meghatározta, hogy
a teológiai kar egyik katedrájának kötelezően a hébernek kell lennie, és tudjuk azt is, hogy egy évig kötelezően kellett hallgatni a diákoknak a nyelvet.5
A protestánsoknál különös jelentősége volt az Ószövetség nyelvének, hisz
a reformáció hirdette a szövegek eredetiből való olvasásának, fordításának
fontosságát: nem szerették volna a Vulgatát használni a transzláció alapjának. A magyar protestáns diákság hamar megjelent a frissen alapított reformer egyetemeken, és azt is tudjuk, hogy az ott elsajátítható héber nyelvet
ők is tanulták. Egy magyar diák, Thury György 1598-ban Wittenbergben két
páli levél görögről héberre való fordítását is kiadta.6 De emellett a kuriózum
mellett felhozható példának Apáczai Csere János is, aki Magyar encyclopaediájában megemlékezett héber tanulmányairól. Közölt egy módszertant is,
melyet ő dolgozott ki saját tanulása közben, és azt is hirdette, hogy nem
elég csak a Biblia nyelvét megtanulni, hanem ismerni kell az úgynevezett
posztbiblikus zsidó alapszövegeket is.7
A vizsgált személyek jelentős része lelkészként, vagy lelkészként és tanárként működött hazájába visszatérve. Mivel zömük teológiát tanult, ez
tette indokolttá számukra, hogy legalább alapfokú héberoktatásban részesüljenek. Azon túl, hogy a teológus és bölcsész tudóseszmény megkövetelt
valamilyen szintű héber nyelvismeretet, jellemző volt, hogy hébertudását
minden protestáns bizonyítani igyekezett.
Az első részletesen bemutatott személy (Albai) Csirke György, aki öszszesen három héber nyelvű bejegyzéssel rendelkezik. A szakirodalom őt úgy
tartja számon, mint az első magyar albumtulajdonost,8 tehát megállapíthatjuk, hogy már az emlékkönyvek használatának megkezdésekor jelen volt a
héber nyelv. 1559-ben érkezett Wittenbergbe Bornemisza Péterrel. Mecénása, Gyalui Torda Zsigmond ajánlólevelének hatására rendkívül közeli kap5 STRBIK Andrea, Héber nyelvtanok Magyarországon, Bp., MTA Judisztika Kutatócsoport, Osiris,
1999, 39.
6 Epistolae Pauli apostoli ad Galatas et Ephezos a Graeca in pure Hebraeam linguam translatae, Wittenberg, 1598.
7 STRBIK, i. m., 18–22.
8 GÖMÖRI György, Barátok albuma – Jegyzetek egy művelődéstörténeti forrás történetéhez, Holmi,
2005/2, 198.

141

csolatba került Melanchthonnal: Csirke egy verséből kiderül, hogy
Melanchthon otthonába is fogadta. Az egyik héber nyelvű bejegyzése magától Melanchthontól származik, melyet Melanchthon halálának évében jegyzett az albumba. A bejegyzést – autográf mivoltán túl – két dolog különösen érdekessé teszi. Az egyik, hogy nem bibliai, hanem világvégét jósoló
talmudi idézet, amit Melanchton le is fordít latinra.

Albai Csirke György albumát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (Budapest)
ANT 7397-es jelzet alatt őrzik.
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A másik érdekesség, hogy az albizálás atyjának magát Melanchthont tartották, illetve a héber nyelv szempontjából az is a nevéhez fűződik, hogy
fontosnak tartotta, hogy a protestáns diákok ne csak a keresztény Ószövetség,
azaz a zsidó Biblia szövegét ismerjék meg, hanem a posztbiblikus zsidó
szövegeket is.
Csirke 1560-ban tér haza, és egy évvel később már az Arany Tamás
eretnek tételeit bíráló bizottság tagja Meliusz Juhász Péter és Huszár Gál
mellett. Majd 1564-től – valószínűleg ismét Gyalui közbenjárására – Miksa
császár erdélyi, majd törökországi követe lesz, ahol életét is veszti 1565
januárjában.9 Életéből jól látszik, hogy a bejegyzésen kívül más héber nyelvű
szöveg nem köthető nevéhez.
Hozzá hasonlóan kiemelném Újfalvi Imrét, aki szintén a 16. században
kezdte peregrinációját. Kiemelendő Újfalvi személyisége is, hisz kora egyik
leghíresebb protestáns polihisztora volt: teológiai reformernek számított, és
pedagógiai nézetei is újszerűek voltak. Reformátusként Sárospatak után
Wittenbergben kezdte meg felsőfokú tanulmányait 1595-ben. Ám ekkor
csak olyan diák kerülhetett a hallgatók körébe, aki aláírta a Formula
Concordiaet. Újfalvinak nemcsak saját problémáját kellett megoldania, hanem
a magyar bursa vezetőjeként hittársaiét is. A Németországon túl Franciaországot, Angliát, Hollandiát és Svájcot érintő útján a tanuláson túl célja volt a
vallásbéke megteremtése is, azaz a melanchthoni eszmékhez való visszatérés. Kapcsolati hálója meglehetősen kiterjedt volt, erre példa egyik héber
nyelvű bejegyzése, mely Jacob Arminiusszal való személyes kapcsolatról
tesz tanúbizonyságot. Újfalvi hazatérve debreceni tanár lett, és órarendjéből
tudjuk, hogy héber nyelvet is oktatott. A tanítást feladva kezdte meg legnagyobb jelentőségű művét, a debreceni énekeskönyv szerkesztését. Művében
a polémiának, világi dolgoknak és dogmatikai buktatóknak nem volt helye.
Életében azonban nem sikerült a semlegességet fenntartania, nyíltan fellépett a református hierarchia ellen, aminek következtében elvesztette váradi
lelkészi hivatalát és világi bíróság előtt hurcolták meg. Támogatták evangélikusok, reformátusok és unitáriusok egyaránt, ám az igazságtalan eljárás
ítélete értelmében, raboskodása után száműzötté vált.10 Életéről az utolsó
KEVEHÁZI Katalin, Melanchton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1560-as évektől 1587-ig,
Szeged, 1986, 13–18.
10 ÁCS Pál, Újfalvi Imre = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, i. m., XII, 2011, 186–190.
9
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információ, hogy egy erdélyi unitárius bíró vette szárnyai alá.11 Személyét
hamar elfeledték, ám a puritánusok még előképükként emlékeztek meg
róla.12 Újfalvi a tanulmányom nézőpontjából több szempontból is fontos.
Ahogy már említettem, a két 16. századi albumtulajdonos közül ő az egyik.
Az adattár emlékkönyv-használói közt rajta kívül csak a lentebb említendő
Bél Mátyásról sikerült megállapítani eddig, hogy tanulmányai befejezése
után is megőrizte a héber nyelvhez való szorosabb kapcsolatot. Ezenkívül
Újfalvi alakja korát meghazudtóló, már-már ökumenikus gondolatai okán,
az eszmetörténet szempontjából is unikumnak tekinthető.
A másik orientalista Bél Mátyás, akiről rengeteget lehetne írni, ám most
csak a héber nyelvhez való viszonyát részletezném. Albumában ugyan csak
egyetlen héber nyelvű bejegyzést találunk, de a legfrissebb szakirodalom
szerint igen alapos héber nyelvismerettel rendelkezett. 2010 óta a héber
nyelvvel kapcsolatos munkái is elérhetők. Az egyik ezek közül az Etymologicon Hungaricum, amely egy 468 szócikkből álló szótár formájában a héber–magyar nyelvrokonságot igyekszik bizonyítani. A másik pedig a magyar
nyelv eredetéről szóló tanulmánya, amely a finn–magyar nyelvrokonságot
támadja a héber–magyarral szemben.13
A következő vizsgált csoportba azok a személyek tartoznak, akik több
mint 10 héber idézetet birtokoltak. Köztük külön csoportot képeznek a
magyar gályarabok. Köztudott, hogy az ellenreformáció jegyében az 1670es években Európában a protestánsok ellen ítélőszékeket állítottak fel. Magyar vonatkozásban a legfontosabb, hogy 1674-ben Pozsonyban több száz
lelkészt vádoltak felségárulással. A protestáns papok választhattak, hogy
vagy lemondanak hivatalukról és katolikussá lesznek, vagy külföldre telepednek. Akik egyiket sem fogadták el, azokat elítélték. Rengetegen kerültek
börtönbe, és közülük harminckilencen gályarabságra kényszerültek. Néhány
gályarabról tudjuk, hogy nagyszámú héber bejegyzést gyűjtött. Az adattárban szerepel Nikléczi Boldizsár 22, Masnicius (Masznyik) Tóbiás 27, Hódosi Sámuel 18 és Ladmóczi István 11 bejegyzéssel.
A gályarabokon kívül többek rendelkeztek nagy bejegyzésszámmal, a
legtöbbel Teleki Pál. Halála évének 300. évfordulóján került az Országos
HEREPEI János, Egy adat Szilvás-Ujfalvi Anderkó Imre életéből = Adattár XVII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez, szerk. KESERÜ Bálint, Bp.–Szeged, 1965, I, 317–319.
12 ÁCS, i. m.
13 KOMLÓSSY Gyöngyi, A különös magyar nyelv, Bp., Universitas, 2010 (Historia Litteraria, 27).
11
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Széchényi Könyvtára album amicoruma. Peregrinációja kivételesen jól dokumentált ifj. Pápai Páriz Ferencnek és Teleki nevelőjének, Zalányi Boldizsárnak a levelezéséből. Az albumba több mint 240-en írtak számos nációból, ebből 27 bejegyzés héber nyelvű. Teleki Pál neve nem tartozik a kikiemelten ismert személyiségek körébe. Szabó András ennek okát abban
látja, hogy a politikai viszontagságok nem tették lehetővé, hogy ő is politikai
pályára lépjen, és ezért fordult a tudomány felé. Mivel azonban politikus
sarj volt, élete nem volt zavartalan, és végül nem hagyott az utókorra semmit, annak ellenére, hogy tudása majdhogynem páratlan volt. Számos külföldi oktatási intézményt megjárt 1696 és 1699 között, így nem véletlen a
nagy bejegyzésszám és azon belül a héber nyelv fokozott jelenléte.14 27
bejegyzéssel őt követi a már említett Újfalvi Imre és Masznyik Tóbiás. Mezőlaki János 19 bejegyzéssel bír, Mittuch Ádám evangélikus lelkész, akit
Burius Jánossal elítéltek, mivel pietistákkal együtt látták őket, 15 bejegyzést
birtokol.
A debreceni származású Martonfalvi Sámuel 1701 és 1702 között 13 héber nyelvű bejegyzést gyűjtött könyvébe Debrecenben, Szatmárban,
Franekerben és Leidenben. Corvinus Mihály szintén 13 héber inscriptiót
birtokol. Corvinus evangélikus családban született Körmöcbányán. 1619-ben
beiratkozott Wittenbergbe, ahol három évvel később diplomázott. 1625-ben
Nürnbergben lelkészként tevékenykedett, ám a 30 éves háború miatt távoznia kellett. Peregrinációja során Angliában is megfordult. Héber bejegyzéseinek nagy száma ellenére nem találtam kapcsolatot közte és a héber nyelv
között. Érdekesség, hogy nem héberül ugyan és nem is az általunk vizsgált
emlékkönyvébe, de bejegyzett egy verset korábbi albumába John Donne
angol költő.15
Graf Gottfried, Maróti György, és Fischer Johann 11 héber szöveggel.
Az előbbi életéről nagyon keveset tudunk, Szinnyei csak annyit ír, hogy
pinkafői származású és Wittenbergben tanult.16 Szögi László diák-lajstromában is szerepel.17 Fischer (Piscatoris) Johannról többet meg lehet tudni.
SZABÓ András, Teleki Pál (1677–1731) emlékkönyve, Magyar Könyvszemle, 1980, 282–288.
PETRŐCZI Éva, John Donne verses bejegyzése egy körmöcbányai diák album amicorumába, Egyháztörténeti Szemle, 2001, 46–56.
16 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., 1893, III, 1406.
17 SZÖGI László, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon, 1526–1700, Bp.,
2003 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 17), 2356. és 4251. sz.
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Zólyomban született, tanulmányait is itt kezdte. Később Pozsonyban és
Boroszlóban is tanult, majd 1698-tól a wittenbergi egyetemre iratkozott be.
Hazatérése után Körmöcbányán lett először helyettes, majd főlelkész, ezt a
posztot 1720-ban bekövetkezett haláláig töltötte be.18 Maróthi György
Debrecenben született, tanulmányait is ott folytatta. 1731-ben megkezdett
külföldi egyetemjárása során tanult Bázelben, Zürichben, Bernben és végül
Groningenben. 1738-ban tért vissza hazájába, és a debreceni főiskola menynyiségtan-, történelem- és latintanára lett. Szilágyi Sámuellel megreformálták
a főiskola oktatási rendszerét a humán tudományok előtérbe helyezésével,
melynek példáját számos hazai iskola követte.19
Az utolsó, aki viszonylag sok héber idézetet gyűjtött, Bonyhai Simon
György, aki kereken 10 ószövetségi nyelven írt szöveggel rendelkezett.20
Bonyhai 1699-ben kezdte meg külföldi tanulmányútját, kezdetben az oderafrankfurti egyetemen, majd 1701-től Angliában, Hollandiában, illetve Németország több részén folytatta tanulmányait. 1702-ben hazatért, és Bethlen
Miklós udvari papjaként helyezkedett el. 1707-től Nagyszebenbe, 1728-ban
Nagyenyedre, 1729-ben Marosvásárhelyre ment lelkésznek, de küküllői
esperesi hivatalát megtartotta. Fontosak gyászbeszédei, például a Házi kereszt címmel Bethlen Sámuelné Lázár Mária felett elmondott oratio Kolozsvárott 1732-ben, vagy a Kegyes ember nyeresége című, amely Wesselényi István
és felesége, Bánffy Kata felett hangzott el. Bonyhai Gyászverset is írt idősebb Pápai Páriz Ferenc halálára 1717-ben. Ő maga 1737. szeptember 19én halt meg Marosvásárhelyen.21
Vannak a tulajdonosok között olyan személyek, akik nem rendelkeznek
sok héber nyelvű idézettel, nem kapcsolhatók sem a peregrinácitörténethez,
sem a héber nyelvhez, de személyük olyan jelentős volt a korban, hogy muszáj megemlékezni róluk.
Dobai Székely Sámuel (1704–1779) Eperjesen és Sárospatakon tanult ifj.
Tsétsi János kezei alatt. 1741-től katonának állt, ám annak ellenére, hogy fő
foglalkozása a katonáskodás volt, folyamatosan végzett tudományos tevé18 TAR Attila, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 11, Budapest, 2004, 323. és 3127. sz.
19 SZINNYEI, i. m., VIII, 687.
20 ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, szerk. LADÁNYI Sándor, Bp.,
1977, 89.
21 Uo.
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kenységet. Részt vett a Bél Mátyás-féle országleíró munkában.22 Olaszországi katonáskodása alatt az altdorfi akadémia tagjává választották. Katonaútjai alatt hatalmas könyvtárat vásárolt magának, mely talán a legnagyobb
hungarika magángyűjtemény volt. Ebből a könyvtárból számos tudós kölcsönzött Dobaitól.23 Fennmaradt levelezésének jó része, melyeknek kiadása
folyamatban van, könyvtárjegyzékével egyetemben. Albumában két héber
bejegyzés olvasható.
Frölich Dávid (1595–1648), hazánk első „alpinistája” 1595-ben született
Késmárkon. Középiskolai tanulmányainak befejeztével 12 éven át külföldön tartózkodott. Az odera-frankfurti egyetemre járt, de bejegyzéseinek helyszíneiből, illetve földrajzi munkásságából tudjuk, hogy számos helyen megfordult. Irodalmi munkássága a kalendáriumkészítésben csúcsosodott ki,
ugyanis három különböző nyelven (németül, magyarul és latinul) készítette
azokat, amivel még III. Ferdinánd figyelmét is magára vonta. Peregrinációja
után Késmárkon lett tanár. Matematikusként, fizikusként, földrajztudósként
ismert polihisztor volt, de igazi ismertséget azzal szerzett, hogy elsőként
mászta meg a késmárki csúcsot, és ezt dokumentálta is.24 Jelentős a
peregrináció szempontjából, hogy Fröhlich tollából származik egy mű, mely
azt taglalja, hogyan kell utazni.25 Az albumában 8 héber bejegyzés van. A
szerző alakja a szépirodalomban is továbbélt, Jókai Mór Szép Mikhál című
regényének címszereplője Frölich Dávid lánya.
(Kisbaconi) Benkő Ferenc (1745–1816) emlékkönyvében 3 héber
inscriptio található. Magyarláposon született, tanulmányait Nagyenyeden
kezdte 1759-ben. Református tanár lett belőle, diákéveit német egyetemeken folytatta 1776-tól: először Jénában, majd Göttingenben tanult. 1785ben tért haza, és nagyszebeni papként helyezkedett el, később azonban
visszatért a nagyenyedi iskolába tanárként. Ásványtannal és földrajzzal foglalkozott, hazánk első mineralógusaként tartják számon. Természettudományi érdeklődése mellett egyházi munkák is fűződnek nevéhez. Ilyen például
SZELESTEI N. László, Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon
1690–1790, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 1989, 86–90.
23 Debreceni értelmiségiek levelei Dobai Székely Sámuelhez, s. a. r. ILLIK Péter, Piliscsaba, 2007
(Pázmány Irodalmi Műhely: Források 5), 7.
24 Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig, szerk. NAGY Ferenc, Bp., MTESZ, OMIKK, 1997, 312–
313.
25 David FRÖLICH, Bibliotheca, seu Cynosura peregrinantium, hoc est, viatorium, omnium hactenus
editorum absolutissimum, jucundissimum, utilissimumque..., Ulm, 1644. (OSzK RMK III, 1628/1.)
22
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a nagyszebeni templom fölszentelésekor mondott beszéde: A keresztény
szeretetnek egyik nevezetes emlékeztető oszlopa, mely 1787-ben hangzott el Kolozsvárott. 1790-ben ő mondott gyászbeszédet gróf Mikó Miklós felett Igazságot szerető tanácsos címen.26
Ifj. Pápai Páriz Ferenc (1687–1740) Enyeden és Szebenben kezdte tanulmányait, később külföldre ment folytatni azokat. Leidenben szerzett
orvosi diplomát, majd az enyedi diákoknak szánt leideni ösztöndíjjal is élt.
A héber bejegyzést író társával, Ajtai Szabó Andrással megjárta Franekert és
Angliát, hogy az elpusztult enyedi kollégium renoválására gyűjtsenek. 1726os hazatérése előtt járt még Svájcban és Hollandiában.27

Bejegyzők
A tulajdonosok után a bejegyzőkkel foglalkozom. A terjedelmi korlátok
miatt itt sem tüntetem fel minden egyes személy életrajzát, csak azokét, akik
orientalisztikával foglalkoztak vagy a 16–18. század művelődéstörténetének
kiemelkedő alakjai, akik hatással voltak hazánk történelmének alakulására. A
possessorok körülbelül 20%-a volt diák, így elmondható, hogy a bejegyzések nagy része külföldi professzoroktól származik.Ambróczy Györgyről
feltételezhető, hogy habár nem hivatásszerűen, de magas szinten ismerte a
zsidók nyelvét. 1694-ben született Alsókubinban, tanulmányait is ott kezdte.
Később tanult még Lestinán, Késmárkon, Debrecenben, Bihardiószegen,
Berzétén és végül Eperjesen. Innen indult egyetemjárásra Wittenbergbe,
ahonnan 1721-ben tért vissza. Műveit egy kivétellel szlovák nyelven írta.
Héber tudásáról árulkodik, hogy segédkezett Krmann Dánielnek a Biblia
szlovákra fordításában. Csetneken hunyt el 1746-ban.28
Vannak olyan tanárok, tudósok, akik nem hebraisták vagy orientalisták
voltak, de találunk nyelvtudásra utaló bizonyítékokat. Johann Konrad Amman például az orvostudomány területén alkotott maradandót. 1663-ban
vagy 1669-ben született Schaffhausenben. Orvosnak tanult Bázelben, ahol
HUBBES Éva, Benkő Ferenc egyetemjárása, Rudabánya, Érc- és Ásványtani Múzeum, 2004, 5–
17.
27 ROZSONDAI Marianne, Ifj. Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjának emlékkönyve 1711–
1726. Forrás: a kötet elektronikus változata: http://ppf.mtak.hu/hu/album.htm.
28 ZOVÁNYI, i. m., 24.
26
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doktorátust szerzett 1687-ben, majd 1690-től Amszterdamban dolgozott,
siketeknek oktatott nyelvet, amellyel hatalmas hírnevet szerzett. 1730-ban
halt meg Leiden közelében.29
Jakob Arminius is fontos alakja az európai történelemnek, hisz formabontó nézeteivel a protestáns egyházat az elsők között osztotta meg. Filozófiát és teológiát tanult Utrechtben, Amszterdamban és Marburgban, de fő
oktatási intézménye Leidenben volt. Ismerte és nagy hatással volt rá
Théodor de Bèze. Fiatalon, 23 évesen doktori címet kapott. A hitvitákban is
élen járt, számos katolikus vallást kritizáló írása ismert. Munkáit vagy rendes
nevén, vagy a nevéből képzett „Vani orbis amicus” néven írta alá. Tanaira
épült az arminianizmus, de tételei a holland mozgalomra is megindítólag
hatottak.30 Arminius lágyítani akarta a predesztináció és a kegyelem tanát, és
emiatt összeütközésbe került tanártársaival és a belga hitvalláshoz ragaszkodó lelkészekkel és tanárokkal, azonban az egyre szélesebb körű vita idején, 1609-ben meghalt. Az őt követők kezdetben a református egyházban
egy pártot, később a belga nemzeti zsinat (Dordrecht, 1618) után azonban
külön felekezetet képeznek.31Hermann Alexander Röell a magyar eszmetörténet szempontjából sem hanyagolható. Rendkívüli karizmatikussága hallgatói százait nyűgözte le, köztük az adattárban szintén szereplő ifjabb Tsétsi
Jánost. Röell 1685-től Franekerben tanít filozófiát, miközben filozófiai és
teológiai doktorátust szerez. 1704-től 1718-ban bekövetkező haláláig Utrechtben teológiaprofesszor. Röell kora egyik kiemelkedő, éles elméjű és
szabadon gondolkodó tudósa. A filozófiában cartesiánus, a teológiában
coccejánus. Franekeri kollégájával, id. Campegius Vitringával több vitairatot
váltottak. Tanait tévesnek, eretneknek tartották, rengetegen támadták.32
Röell egyik ilyen tételét védelmezte ifjabb Tsétsi sárospataki tanárként, az
egyházmegyei lelkészi értekezleten, ahol tanítását eretneknek nyilvánították,
és mivel ő nem volt hajlandó visszavonni azt, állásából felfüggesztették és
August HIRSCH, Amman, Johann Konrad = Allgemeine Deutsche Biographie (1875), 401. Forrás:
http://www.deutsche biographie.de/pnd104348666.html?anchor=adb (Az utolsó megtekintés ideje: 2013. szept. 29.)
30 Wilhelm GAß, Arminius, Jakob = Uo., 536–540. (Az utolsó megtekintés ideje: 2013. szept.
29.)
31 Owen CHADWICK, A reformáció, Bp., Osiris, 1998, 52–58.
32 Allgemeine deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de/sfz76777.html. (Az utolsó
megtekintés ideje: 2013. szept. 29.)
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magányosan halt meg.33 Ezek az akkoriban még eretneknek számító eszmék
voltak a hazai felvilágosodás melegágyai. Az adattárból látszik, hogy hazánkból nem csak Tsétsi és a szakirodalom által jól ismert diákok találkozhattak közvetlenül a legfrissebb röelli eszmei áramlatokkal.
Megtalálható a possessorok között Johannes Coccejus (Johann Koch) is,
aki a hit egyetlen biztos forrásának a Bibliát tartotta, és azt hirdette, hogy a
teológia folyamatosan bonyolítja a hit lényegéről alkotott felfogást. Kidolgozott egyfajta racionális bibliakritikát. A 17. század közepén Leidenben
vagy Franekerben tanuló magyar diákok közvetlenül megismerhették tanításait, így gyakorlatilag azonnal begyűrűzött hazánkba a coccejanizmus teológiai irányzata. Erről a jelenségről számos monográfia készült.34 A szakirodalom nem sorolja Coccejus magyar tanítványai közé Martonfalvi Györgyöt,
akinek albumába héber bejegyzést írt.
Ha megnézzük, kik voltak a bejegyzők közül hebraisták vagy orientalisták, jóval nagyobb számmal találkozunk, mint a tulajdonosok esetében.
Köztük van a magyarországi első héber nyelvtankönyv írója, Johann Heinrich Alsted, aki 1588-ban született Ballersbachban, Jakob Alsted lelkész
fiaként.35 A herbroni főiskolán végzett 1619-ben, majd itt is tanított egészen
az egyetem feloszlatásáig. Ezután Bethlen Gábor meghívására a gyulafehérvári főiskola tanára lett haláláig, 1638-ig.36 1635-ben jelent meg Rudimenta
linguae hebraicae et chaldeicae című héber nyelvtana.
Hazánkhoz nem köthető ugyan ily közvetlenül Jakob Alting, de a nemzetközi orientalisztika egy kiemelkedő alakját tisztelhetjük benne. Alting
1618-ban született Heidelbergben, héber nyelvtudásának tökéletesítése érdekében 1638-ban az emdeni rabbitól tanult, majd Leidenbe és Angliába
utazott. 1643-tól a groningeni egyetemen a keleti nyelvek professzora lett.
Nevéhez fűződik egy nagy Ószövetség-magyarázó vita, amelyet kollégájával,
Maresiusszal folytatott. Ebben Altig zsidó, tehát korabeli keresztény szemBOZZAY Réka, LADÁNYI Sándor, Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595–1918, Bp.,
2007 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 15), 38.
34 BARTÓK István, Coccejanizmus = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, i. m., II, 60–61; ZOVÁNYI
Jenő, A coccejanizmus története, 1890; DÉZSI Márton, A coccejanizmus hatása a magyar reformátusokra, 1910.
35 Allgemeine deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de/sfz685.html#le (Az utolsó
megtekintés ideje: 2013. szept. 29.)
36 STRBIK, i. m., 29.
33
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mel nézve eretnek nézeteket vall, ezért vád alá helyezik. Felmentik ugyan,
de már nem kerül vissza a szellemi elitbe.37
Híres külföldi héber grammatikus volt Karl Schaaf is, aki Neussban,
majd 1677-ben Duisburgban a keleti nyelvek tanára lett. 1679-től Leidenben
keleti nyelveket oktatott, főként az arámi és a szír nyelvekkel foglalkozott.
Segítette Johannes Heymant keleti kéziratainak katalogizálásában. Legjelentősebb héber nyelvhez kapcsolódó írása: Epitome grammaticae Hebraeae… ad
iuventutis usum (Leiden, 1716). 1729. november 4-én szélütés érte, és meghalt
Leidenben.38
Végül az orientalista bejegyzők sorát egy hungarusszal zárnám. Kaposi
(Juhász) Sámuel 1660-ban született Rimaszombatban. 1681-ben indult külföldre, tanult az utrechti és leideni egyetemeken, de megfordult Németországban és Angliában is. Utrechtben korrektora volt a magyar Bibliának,
melyet Amszterdamban Tótfalusi Kis Miklós adott ki, akit később is támogatott. Leidenben védés nélkül (sine disputatione) ítélték meg neki a teológiai doktori címet. 1688-ban hazatért, Gyulafehérvárott lett tanár. Filozófiát
és a latint, görögöt, angolt és keleti nyelveket tanított. Gyulafehérvárott halt
meg 1713. július 23-án, egyes feltevések szerint mérgezés áldozata lett. Kaposi (Juhász) Sámuelnek köszönhetjük a hazánkban megjelent első nyomtatott héber nyelvű szöveget, a Memoriale Hebraicum: Exhibens Lexici Hebraici
Compendium Metricum, Prodromum Grammaticae Hebraicae Metricae-t, mely 1686ban jelent meg Kolozsvárott, és egy második kiadást is megért Utrechtben.
Kaposinak jelentek még meg nyomtatásban héber nyelvű versei, illetve
napvilágot látott a Breviarium Biblicuma is 1699-ben Utrechtben, ám maradtak fönn héber nyelvhez kapcsolódó kéziratai is, mint például a marosvásárhelyi könyvtárban őrzött Grammaticae Hebraicae Epitome Metrica, clare
explicata et ad Praxin adplicata.39

37 Allgemeine deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de/sfz86962.html (Az utolsó
megtekintés ideje: 2013. szept. 29.)
38 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, red. P. C. Molhuysen, P. J. Blok, Fr. K. H. Kossmann. Leiden, 1911–1937, Amsterdam, 1974, 952, http://www.historici.nl/retroboe
ken/nnbw/#page=484&accessor=accessor_index&source=9&accessor_href=accessor_in
dex%2Findex_html%3FSearchSource%253Autf-8%253Austring%3D%26first_letter
%253Autf-8%253Austring%3Ds&view=imagePane (Az utolsó megtekintés ideje: 2013.
szept. 29.)
39 SZINNYEI, i. m., V, 976–978.
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A bejegyzőknél nem tértem ki a tulajdonosoknál már említett Melanchthonra, és nem írtam Kalmár György magyar hebraistáról sem, akire az
oxfordi egyetem tárgyalásánál utalok vissza.

Bejegyzések
A bejegyzések tartalmi összefoglalása szempontjából fontos megemlíteni,
hogy azok 80%-a bibliai, természetesen ószövetségi idézet. A fennmaradó
20% megoszlik a posztbiblikus irodalom – azaz a Tanak40 lezárása után
keletezett zsidó irodalom – és az egyszavas héber bejegyzések között.
Először válasszuk szét a jelmondatban és a tényleges inscriptióban szereplő
héber idézeteket! A jelmondatban előforduló idézetekről elmondható, hogy
általában egy- vagy kétszavasak. Az egyszavasok között a legtöbbet szerepel a
tetragrammaton (YHWH) különféle módokon történő lejegyzése: ( יהוה; יי; יייez
a YHWH maga). De előfordul a שם בשם, azaz a Név nevében kifejezés, amelyről tudni kell, hogy a Név magára a tetragrammatonra utal, tehát fordítható „az
Úr nevében” értelemmel. Az egyszavas idézetek között előfordulnak isteni
erények is, mint amilyen például az igazság(osság) és a kegyelem.
Kereken száz héber nyelvű jelmondat található az adattárban, melyek közül mindössze húsz nem a Bibliából származik. Az Ószövetségből származó
idézetek összesen tizenhárom bibliai könyvből származnak: a Teremtés könyvéből, a Kivonulás könyvéből, a Leviták könyvéből, a Prédikátorok könyvéből, Jeremiás
könyvéből, Jeremiás siralmaiból, az Énekek énekéből, Sámuel első könyvéből, a Királyok első könyvéből, a Zsoltárok könyvéből, Nehemiás könyvéből, Izaiás könyvéből és
végül a Példabeszédek könyvéből. Terjedelmi okokból nem térek ki minden
egyes szimbólum bemutatására, de kiválasztottam a legérdekesebbeket, melyekről a továbbiakban részletesen szót ejtek.
Az összes szimbólum között a két legtöbbet idézett könyv a Teremtés könyve
és a Zsoltárok könyve. Nagyon érdekes, hogy ha csak az idézett könyveket vizsgálnánk, akkor a Zsoltárok könyve fordulna elő a legnagyobb számban – ha azonban
a szűkebb szövegegységeket nézzük, a legtöbbet citált idézet a Gen 22,8, egészen pontosan nem a teljes szöveghely, mert két szava rendre módosul.
A zsidó Biblia elnevezése. Ez egy mozaikszó a T (Tóra – Mózes 5 könyve), N (Növiim –
próféták) és K (Kötuvim – írások) összetételből.
40
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Az eredeti szöveg így néz ki:
ָ יַחְדּ,שׁנֵיהֶם
ְ  ְבּנִי; ַויֵּלְכוּ,שּׂה לְעֹלָה
ֶ ַה

לּוֹ- אֱ�הִים י ְִראֶה, אַב ְָרהָם,וַיּ ֹאמֶר

Károli Gáspár fordítása alapján:
És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam;
és mennek vala ketten együtt.41

A két idézett szót kiemeltem a héber szövegből. Jobbról balra haladva az
első szó egy ige, jelentése „gondoskodni fog”, a második szó a -ról/-ről
prepozíció egyesszám harmadik személyű, hímnemű személyraggal ellátott
alakja, tehát a két szó jelentése: „gondoskodni fog róla”. A bejegyzők azonban aktualizálják a szöveget és a szuffixumot egyes szám első személyű
raggal látják el, azaz a szöveg jelentését „gondoskodni fog rólam”-ra változtatják. Érdekes jelenség ez, hisz több bejegyzőről van szó:
Peisker Johann → Hermann Stephannak, Masznyik Tóbiásnak és Nikléczi
Boldizsárnak;
Etsedi István → Katona Imrének;
Merianus, M. Christuphus → Maróthi Györgynek;
Stokarus, Henricus → Maróti Györgynek;
Funccius Johann → Masznyik Tóbiásnak;
Mezőlaki János →Latowski T. R.-nek
Kastenhofer, Johann Gustav → Mittuch Ádámnak;
Parvi András → Schöllkopf Michaelnek;
Andreae Sámuel → Teleki Pálnak;
Mengold Methias → Teleki Pálnak;
Kolb Georg és Adam Walbaum → Anton Heinrichnek;
Bél Mátyás → Záborszky Mihálynak.

Kiemelendő ebből a felsorolásból Peisker Johann, akitől csak ezt a három
héber nyelvű inscriptiót ismerjük. Azaz csak a választott jelmondata volt ez:
héber inscriptio vagy dedikáció nem származik tollából.
A második leggyakrabban előforduló idézet, az összes jelmondat közül
talán a legérdekesebb: a 121. zsoltár második sora. Ez a citátum mindössze

Szent Biblia azaz Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, ford. KÁROLI Gáspár,
Bp., 1926.
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egyetlen egyszer szerepel teljesen kiírva a szimbólumok sorában: Góbius
János tollából Fabricius Esaias albumában.
A teljes szöveg:

ָאָרץ
ֶ שׁ ַמי ִם ו
ָ , ֵמעִם י ְהוָה עֹשֵׂה,ֶעז ְִרי
Fordítása:
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

Az idézet azonban sokkal többször szerepel mozaikszó vagy mozaikszavak formájában. A mozaikszó a héber idézet első három szavának kezdőbetűiből áll össze, azaz עמי, melynek jelentése: „népem”. Ebben az alakban
érdekes módon csak gályarabok albumában szerepel, összesen két személytől. Steller Thomas jegyezte be Ladmóczi Istvánnak, Nikléczi Boldizsárnak
és Masznyik Tóbiásnak. Edzard Esdras csak Nikléczinek és Masznyiknak.
Ha mozaikszavak formájában utalnak a szöveghelyre, akkor az idézet
minden szavának első betűjét egybeolvasva adja ki az „( ימ״ע עש״וami
Észáv”) szavakat, melyeknek jelentése: „népem Ézsau”. Ez Masznyik és
Nikléczi albumában előfordul Gobius Jánostól, illetve Schirmer Antonéban
Ziegra Constantinustól.
A gyakran idézett szöveghelyek közé sorolható még a négyszer előforduló Gen 16,13, melynek érdekessége, hogy csak Alexander Hermann Röell
jegyezte be. Ha Röell nevére rákeresünk az Inscriptiones Alborum
Amicorum Kutatócsoport honlapján, csak ezt a négy, hungarus albumba
bejegyzett idézetet találjuk tőle. Röll beírta ezt Bonyhai Simon György,
Martonfalvi Sámuel, ifj. Pápai Páriz Ferenc és Teleki Pál albumába. Ő sem a
teljes bibliai passzust idézte, csak két szavát, amelyeket kiemeltem.
אַח ֲֵרי רֹאִי-- ֲהגַם הֲ�ם ָראִיתִי, כִּי אָמ ְָרה:ֳראִי

 אַתָּ ה אֵל,י ְהוָה ַהדֹּבֵר ֵאלֶי ָה-וַתִּ ק ְָרא שֵׁם

A teljes szöveghely fordítása:
És nevezé Hágár az Úrnak nevét, aki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene.
Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után?

Érdekessé teszi a dolgot, hogy a Röell által választott rész a szöveg legproblémásabban fordítható része, amit „látomás Isten”-ként szoktak ma154

gyarra átültetni. Röell nem tartja meg az eredeti szövegsorrendet, hanem
megcseréli, és az Úr nevét teszi hátra, azaz balra: ֳראִי אֵל
Ha Röell nem héber jelmondatot választott volna, nem is szerepelt volna
az adattárban. Hozzá hasonlóan Pilarik István is hiányozna, aki három helyen írta be az Énekek éneke hatodik fejezetének harmadik versét: Mittuch
Ádámnak, Kretschmer Michaelnek és Fischer Johannak.
A bibliai szövegehelyek közül viszonylag nagy számban fordul még elő a
Lam Jer 3,24, a Ps 18,3, Gen 22,14 és a Neh 5,19. A többi szöveghely csak
egyszer vagy kétszer szerepel.
A posztbiblikus irodalomból is találunk két példát a szimbólumok között: egy Midrás Rabba-idézetet42 a 7. fejezetből Mezőlaki János albumában
Boreman Róberttől, és egyet a Talmud Taanit (Böjt) traktátusából Masznyik
albumában Arnold Christoph tollából. Ha valaki egy posztbiblikus szövegből választ magának egy jelmondatot, azt jelzi, hogy az illető jobban elmélyedt a hebraisztikában, és a teológiához szükséges bibliai szöveghelyeken
túl a későbbi korok zsidó szövegeit is tanulmányozta.
Ha áttérünk a symbolumokról a tényleges inscripciókra, akkor ezeket a
szövegeket is két csoportra oszthatjuk. A Tanachból származók és a
posztbiblikus irodalomból idézettek csoportjára. A kisebb csoportot természetesen az utóbbi képezi, ugyanis a posztbiblikus irodalomból történő
idézés a zsidó tudományokban való elmélyültségre utal, azaz arra, hogy a
teológián kötelező héber nyelvoktatás keretein belül nagyon magas szintre
el lehetett jutni az arra vágyóknak. Előfordulnak talmudi és misnai idézetek
egyaránt.
A bibliai idézetek nagyon szerteágazók. Vannak, amelyek csak egyszer
fordulnak elő, de vannak kimagasló számban jelenlevők. Mivel az általam
megvizsgált korabeli héber nyelvtankönyvekben nem szerepelnek példamondatként, így idézettségüknek nyilvánvalóan protestáns teológiai oka
van. Ilyen népszerű idézetek: Gen 16,13; Gen 22,8; Gen 22,14; Ps 25,14; Ps
37,4; Ps 121,2; Prov 1,7; Isa 32,8 és Lam Jer 3,24. Az idézeteket Károli
Gáspár fordításában közlöm.43
A „Midrás Rabba” szó szerinti fordítása „Nagy Midrás”. A „midrás” a héber „daras”
(„keres”) gyökből vezethető le, tanulmányozásnak fordítjuk. A midrás szó alatt a Biblia
exegézisét értjük, melyet a zsidók végeztek a Tanach szövegén.
43 Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, ford. KÁROLI
Gáspár, Bp., 1990.
42
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Megfigyelhető, hogy a legnépszerűbbek itt is ugyanazok, mint a szimbólumok között.
Gen 22,8:
És mondta Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam,
és mennek vala ketten együtt.

Feltételezhetően itt a bárány megfeleltethető Krisztusnak, mint egyedüli
engesztelő áldozatnak.
Gen 22,14:
És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jirének. Azért mondják mi is:
Az Úr hegyén gondviselés.

A protestáns teológiának fontos része az isteni gondviselés, hogy az Isten nem egy haragvó önkényúr, hanem a szerető apához hasonlatos, ami
egy általánosan fontos és kiemelkedő keresztény alapfelfogás. Nagyon fontos szöveghely ezzel kapcsolatban a Ps 37,5.
Ps 37,5:
Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.44

Ez Isten munkájának felsőbbrendűségét hangsúlyozza, illetve korlátlan
hatalmát az emberrel szemben. Alátámasztja azt, hogy egyedül Isten kegyelméből üdvözülhetünk, azaz a sola gratia elvét, amely a kálvinizmus sajátja. Erre utaló szöveghelyek a következők is:
Ps 121,2:
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.
Ps 37,4:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
Ps 25,14:
Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.

Ez a passzus Isten és ember szövetségét hangsúlyozza. A szövetség fontos a református teológiában, a keresztség magának a szövetségnek a jele,
ami a zsidó körülmetélés helyére lépett. Isten szövetsége a népére, azaz az
új (protestáns) felfogásban a megkereszteltekre terjed ki. Isten jelenléte a
közösségben a két szentség jegyei által valósul meg az ember életében.
Ps 118,6:
Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
44

Ez az idézet megegyezik a Ps 147,16-tal és a Ps 148,8-cal.
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Ez a mondat erősen emlékezteti az embert az ismert protestáns jelmondatra: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Ebből egyértelműen kiderül a
protestánsok vallásukba vetett erős hite, a tudat, hogy övéké az igaz vallás,
és bárki, bármely felekezet támadja is őket, nekik van igazuk. A reformáció–
ellenreformáció idején ez egy fontos alap volt, melyet minden protestáns
vallott.
Ex 17,5:
És az Úr mondá Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei
közül;
pálczádat is mellyel a folyot megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el.

Ezzel a szöveghellyel a bejegyző valószínűleg a status confessionisre utal,
azaz arra a tételre, amelynek értelmében az embernek akkor is meg kell
vallania hitét, ha amiatt üldözni fogják.
Szerepel az idézetek között olyan is, amelyik nem a reformáció eszméit
kívánja alátámasztani, hanem egy sokkal közvetlenebb interakcióra utal a
bejegyző és tulajdonos között. Ezek általában Bibliából vett idézetek, melyek a peregrinusok hányattatásaira utalnak. Ilyen például a következő:
Ps 119,9:
Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.

Ha ebben az idézetben szó szerint értelmezzük a „jövevény” szót, akkor
az a peregrinuslétre utal, azonban emellett átvitt vallási tartalom is kiolvasható belőle: az ember nem ismerheti meg a lét titkát, a születéssel bekerül
ebbe a számára felfoghatatlan életbe, amit csak Isten kegyelméből ismerhet
meg.
Fontos említést tennem a bejegyzések nyelvi helyességéről. Számos bejegyzésben találunk hibákat, de ezek többnyire a héber központozás elhagyásai (dágesek, makéf stb.), ami véleményem szerint arra utal, hogy nem
másolták ezeket a bejegyzéseket, hanem valóban fejből tudták az idézeteket.
Az adatbázisból kitűnik, hogy a bejegyzések között olyan posztbiblikus
szövegek is vannak, amelyek viszont bizonyosan másolás útján kerültek az
albumokba. A posztbiblikus szövegek ugyanis nem tartoznak a keresztény
kultúrkörbe, és még a zsidóságra sem jellemző, hogy Biblia-kommentárt
memorizáljon. Ezeknek a szövegeknek a lejegyzése jóval pontosabb is, mint
a feltételezhetően fejből citált bibliai passzusoké. Így összességében azt
feltételezhetjük, hogy a bejegyzők tudtak héberül: ha ugyanis valaki kötele157

zően tanulja minimum egy éven át a nyelvet, majd fejből idézi, apróbb
nyelvtani hibákkal, az rendelkezik héber tudással. Azok pedig, akik posztbiblikus idézeteket jegyeztek be, egészen biztosan magas szinten jártasak
voltak a héber nyelvben és a sémi nyelvészetben, ugyanis ezek a szövegek
jórészt arámival keverednek, és az olvasónak stabil nyelvtudásra és biztos
kulturális ismeretekre van szüksége ahhoz, hogy értelmezni tudja az adott
szöveghelyeket.
Az idézetek tartalmi bemutatásán túl fontos kiemelni a bejegyzések írásképét és nyelvi helyességét is. Ahogy már említettem, van olyan albumlap,
melynek minden egyes eleme héber, beleértve a keltezést, a dedikációt és
esetleg a bejegyző nevét is. Ilyen például Martonfalvi György albumában
Amideus Alexander bejegyzése, melynek a keltezésén túl minden héber:

Martonfalvi György albuma az OSzK Oct. Lat. 458. jelzet alatt érhető el

A képen látszik, hogy a szöveg a bibliai kvadrát ábécével íródott, és mivel még a hangsúly- és értelemjelölő karakterek is a megfelelő helyen szerepelnek a citátumban, valószínűsíthető, hogy a jelmondat és az idézet másolt.
A bejegyző azonban jól tudott héberül, hisz a saját nevének (utolsó előtti
sor, balról az első két szó) kipontozása is megfelel a héber fonotaktikai szabályoknak.
Van azonban egy olyan szöveghely is, amely más ábécével íródott. Erről
a bejegyzésről már tettem említést a teljesen héber albumlapok kapcsán:
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Dobai Székely Sámuel albuma: OSzK Oct. Lat. 457.

Jól látszik, hogy a Dobai Székely albumába bejegyző Bulniczer Moses
anyanyelvi bejegyző volt. Az írásképe egyértelműen az askenázi zsidóság
korabeli ábécéjét mutatja, melyben a héberre nem jellemző ligatúrák is felfedezhetők, de a bejegyző neve is zsidó származásra utal. Sajnos nem találtam sehol a bejegyző biográfiáját, de két lehetséges verziót el tudok képzelni
arra, hogy hol és hogyan találkozhatott Dobaival: vagy zsidó vallását megtartva ideiglenesen az egyik egyetem nyelvi lektora, de nem állandó tanára
volt, vagy kikeresztelkedett zsidóként találkozott a tulajdonossal.
Az egyszerű idézeteken túl a héberrel alkotott nyelvi játékokra is találunk
példát, amiből ismételten a bejegyző alapos nyelvtudására következtethetünk. Az alábbi képen Corvinus Michael albumának egy lapja látható, melyet Johannes Arcerius töltött meg. Jól látható, hogy az „Anagramma” szót
két-két héber szó keretezi. Jobbra a következő olvasható: „kér(dez)tem
egyet”, balra pedig: „az Úr nevében”. Ha ezek közé nem ékelődne be az
anagramma szó, akkor a bejegyzés a 27. zsoltár 4. versének első négy szava
lenne, azaz: „Egyet kérek az Úrtól…” Ám így, az anagramma szóval egybeolvasva: „Kérdeztem egy anagrammát az Úr nevével.”
Találunk még egy héber szót az anagramma szó alatt, melyet „Él”-nek
olvasunk, jelentése: „Isten”. Alatta pedig egy latin mondat látható: „Unum
hic sic Ora.” Ha ebben a latin mondatban található betűket felcseréljük,
megkapjuk, hogy „Micha Corvinus”, majd az „Él” szóval kiegészítve kiadja
a tulajdonos nevét.
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Corvinus Mátyás albuma megtalálható az OSzK Oct. Lat. 114. szám alatt.

A bejegyzésekből tehát jól látható, hogy a kötelező héber nyelvoktatás
magas színvonalú volt. A nyelv iránt érdeklődő diákok a klasszikus héber
nyelven túl megismerkedhettek a posztbiblikus szövegekkel, illetve az azok
megértéséhez szükséges arámi nyelvvel is. A megszerzett tudás nemcsak
idézésekre, prédikációkhoz, hitvitákhoz szükséges fordításokra volt elegendő, hanem vele olyan nyelvi kompetenciát lehetett elérni, mely önálló szövegalkotásra, nyelvi játékokra is elegendő volt.

Összegzés
Ha megvizsgáljuk a magyarok továbbtanulási lehetőségeit, akkor a következő általános megfigyeléseket tehetjük. A középkori magyar történelem viszontagságai miatt hazánkban nem alakultak ki hosszú életű egyetemek, így
a tehetséges ifjaink peregrinálni kényszerültek. Jelentős cezúra a magyar
peregrináció-történetben a reformáció, hisz előtte a diákok Bécs, Bologna,
Krakkó, Pádua és Párizs egyetemeit látogatták, ám a reformáció gyökeresen
megváltoztatta az egyetemjárások irányát. A 16. századtól az ifjak nagyobb
tömege Wittenberg, Frankfurt, Lipcse, Bázel és Heidelberg felé vette az
irányt, majd a 17. századtól megsokasodott az úticélok száma, bővülve a németalföldi (Leiden, Franeker, Utrecht, Groningen, Harderwijk, Amsterdam,
Deventer) és angol egyetemekkel és akadémiákkal.
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A protestáns magyar diákok hamar megjelentek a külföldi protestáns
egyetemeken. Az előképzettséget számukra a pápai, sárospataki, debreceni,
kecskeméti, nagyenyedi, kolozsvári, pozsonyi, eperjesi, kassai etc. kollégiumok biztosították. Ezekből a gimnáziumokból kezdetben teológusnak készülő fiatalok kerültek ki, de a 17. században már a világi tudományok felé kacsintgatók is elindultak külföldre.45 Kezdetben Wittenberg vonzotta leginkább hazánk fiait, de 1592-ben kitiltották a reformátusokat az egyetemről,
így Heidelberg és Odera-Frankfurt lettek az ő legkedveltebb célpontjaik, egészen a 30 éves háborúig, amikor a heidelbergi egyetem megszűnt. Ettől kezdve Franeker és Leiden egyetemein növekedett meg a magyarok száma.46
Mivel a legtöbb bejegyzés Wittenbergből származik, ezért kezdjük az áttekintést a német egyetemekkel! Luther az egyetem tanáraként itt indította
el oktatási reformját, melynek hatására nagy hangsúlyt fektetettek a szent
nyelvek oktatására.47 Melanchthon, Luther teológusa 1518-ban került az
intézménybe, görögtanárként. Az oktatási reformot ő is támogatta és számos saját ötlettel továbbfejlesztette. Már a kezdetektől jelen voltak magyar
diákok az egyetemen egészen a 18. század közepéig, amíg az intézményt
hallei egyetemmel nem egyesítették.48 A németországi egyetemek közül kedvelt volt még a magyarok körében az 1477-es alapítású tübingeni egyetem,
amely 1536 után lutheránus központ lett, és a magyarok közül főként az
erdélyiek célpontja volt. Ez az intézmény is folyamatosan rendelkezett magyar hallgatókkal, egészen a stuttgarti egyetemmel való 1817-es egyesítéséig.49 Kedvelt volt még a német egyetemek közül a lipcsei, a jénai, a hallei, az
erlangeni, a frankfurti és a göttingeni intézmény.
Németországon kívül Németalföld is kedvelt célpontja volt a magyar diákoknak. Ezek közül az intézmények közül egyértelműen kiemelkedik a
holland Franeker, Leiden és Groningen városa. A németalföldi egyetemek
sorában Leiden volt az első, de bejegyzésszámban megelőzi a másodjára
alapított franekeri egyetem: népszerűségnek oka, hogy nagyon jó megélheLADÁNYI Sándor, Magyar diákok a franekeri egyetemen: Franekeri hatások a magyar református
egyházban a XVII. és XVIII. században, Confessio, 1986/4, 71.
46 Uo., 73.
47 KEVEHÁZI Katalin, Melanchton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig =
Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominitatae, Szeged, 1986, 3–5.
48 SZÖGI László, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789–1919, Bp.,
2001 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 5), 493.
49 Uo., 474.
45
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téssel, ösztöndíjjal kecsegtette a diákságot, illetve, hogy magyarok hazánkból csak 1623-tól jelentkeztek németalföldi egyetemre, mert korábban
Arminius leideni professzor volt, és eretnek tanításai miatt az egyetemet is
kockázatos lett volna úticélnak tekinteni.
A diákok a kontinensen kívülre is elmentek tanulni. Az adattárban is
számos angol vagy skót várossal találkozunk. Oxfordból származik a legtöbb bejegyzés az angol helyszínek közül. Ez nem meglepő, hisz ott fordult
meg a legtöbb magyar diák: ez volt az első angol egyetem, 1167-ben alakult,
igaz a magyarok csak a 16. század második felétől tűnnek fel az intézményben.50 Oxford híres volt a keleti nyelvek oktatásáról, és 1648-tól külön hebraisztika tanszékkel is rendelkezett.51 Oxfordhoz kapcsolható egyik híres
hebraistánk, Kalmár György, aki szerepel a héber nyelven bejegyzők listáján. Az angol és skót egyetemeken megforduló diákok listáját Gömöri
György készítette el, ám nem tudta ezt a matrikulák alapján tenni, mert I.
Erzsébet csak úgy engedélyezte a beiratkozást, ha a tanulók felveszik az
anglikán vallást. Ezt a magyar diákok nem tették, így a kutatónak a kollégiumok segélylistáiról kellett tájékozódnia.52 A legtöbb magyar diákot az oxfordi egyetemen számlálta: összesen 89-et. Biztosan innen származik 11
héber bejegyzés, bár egynél (Martonfalvi Györgyénél) csak Anglia szerepel
keletkezési helyként, ám Gömöri György listája alapján valószínűsíthető,
hogy ez a bejegyzés is Oxfordban keletkezett.53
A cambridge-i egyetemet a 13. században alapították, és itt is csak jóval
később, a 16. századtól jelennek meg magyarok.54 Annak ellenére, hogy más
intézmények is léteztek a Brit-szigeteken, az adattáramban szereplő személyek csak ebben a két városban található egyetemen fordultak meg. Szerepelnek ugyan más brit helynevek is a keltezésekben, de ott nem voltak felsőfokú oktatási intézmények.
A magyar diákok számára fontos helyszínül szolgáltak még a svájci felsőoktatási intézmények. Két fő oka volt népszerűségüknek. Az egyik, hogy
a gályarabok odaérkeztekor kialakítottak egy stipendiumot a magyarok szá50 GÖMÖRI György, Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526–1789, Bp., 2005 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban), 11.
51 Uo., 25.
52 Uo., 6-7.
53 Uo., 30.
54 GÖMÖRI, i. m., 25.
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mára. Tudjuk, hogy a diákok egyetemi célpontválasztásában fontos szerepet
játszottak az anyagi kérdések, ám a materiális indokokon kívül szellemi
vonzóerő is akadt bőven, főként a híres svájci professzorok személyében:
ilyen volt Genfben Théodore de Bèze, Zürichben Heinrich Bullinger.55
Genfből nem származik héber nyelvű bejegyzés, azonban Zürichből 15,
Bázelből 11, Bernből pedig 8 héber inscriptiót ismerünk.
Az album amicorumokban a magyarországi helynevek között megtalálhatjuk számos olyan település nevé, melyekben még középfokú iskola sem
volt. Ez egyrészt azért lehetséges, mert a diákok utazásaik során számos
helyen megálltak, megszálltak: és ha az adott állomáson ismertek vagy hallottak egy tudós emberről, felkeresték és beírattak velük albumukba. A másik lehetséges magyarázat, hogy az albumokat a diákok akár több napra is
odaadták a bejegyzőknek, akik hazavitték vagy legalábbis magukkal vitték
azokat, és bennük a bejegyzés tényleges helyét adták meg. Felvetődik a kérdés, hogy az album amicorumokat még elindulás előtt, albizálás közben
használták? Esetleg hazatértükkor megtöltették a hiányzó lapokat? Elképzelhető, hogy már a középiskolában is divatosak voltak az emlékkönyvek?
Vagy csak éppen ott utazott át a tulajdonos vagy a bejegyző? Ezekre a kérdésekre személyenként kell keresni a választ.
Jelen tanulmány egy még folyó kutatás eddigi eredményeit foglalja össze. A
vizsgált hungarusok még nem hozhatók kapcsolatba a hazai héberoktatás
történetével, de amint elkészül az oktatástörténetet vizsgáló munka, akkor
az itt megismert tulajdonosok és bejegyzők névsora összevethető lesz a
hazai héber nyelvtanárok jegyzékével. Ha a nevek egy része megegyezik, az
albumokból kitetszik, ki, hol, kitől tanult. Meg lehet majd vizsgálni, hogy a
peregrinációja alatt milyen tankönyvből tanult az adott diák, majd később
milyenből tanított. Ezek az információk még váratnak magukra, az azonban, hogy mik voltak a legkedveltebb idézetek, kik jegyeztek be héberül a
diákok albumaiba, illetve mely egyetemeken és milyen arányban fordulnak
elő ezek az idézetek, számos érdekes eszme- és művelődéstörténeti kérdést
vet fel. A héber nyelvű bejegyzések vizsgálatából egy igen érdekes jelenség
rajzolódott ki, mégpedig a héber nyelv divatja. Sem a reformáció előtt, sem
HEGYI Ádám, Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár,
2003 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6), 9–14.
55
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utána, soha nem tanult ennyi ember héberül, főleg nem ilyen szinten. Ezek
a bejegyzések alapos héber nyelvoktatásra, nyelvtudásra adnak bizonyítékot.
Ezen kívül a bejegyzésekből kitűnik, hogy milyen sok helyen, milyen sok
tudományterület képviselője tudott héberül, illetve jegyzett be az emlékkönyvekbe szívesen héber passzust.
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