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ELŐSZÓ

A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (a továbbiakban: MÁMUL) a magyar 
középkornak és kora újkornak, 19. századi kifejezéssel a régiségnek a lexikona; az 
első magyar művelődéstörténeti lexikon.

A művelődéstörténet, felfogásunk szerint, a szaktudományok által kihasított tudo
mányszeletek (irodalomtörténet, művészettörténet, zenetörténet, jogtörténet, nyelv- 
történet, filozófiatörténet, orvoslástörténet, ipar- és mezőgazdaságtörténet, pénz- 
történet stb.) együttes, komplex vizsgálata, ahol a vizsgálat tárgya a szó legtágabb, 
hegeli értelmében felfogott s nem esemény- és politikaközpontú történelem.

A magyar jelzőn a magyarországit értjük; kétségtelenül helyesebb, bár hosszú és 
suta címe lenne kiadványunknak A magyarországi művelődés történeti lexikona meg
nevezés. (Mindeközben tudjuk, hogy a magyar magyarországiként értelmezésével 
számos felmerülő kérdést nem megoldottunk, csak megkerültünk.) A soknemzetiségű 
ország lakosait, a pannonicusokat vagy hungaricusokat természetesen nem kívántuk 
magyarrá tenni, ezt nevük írásmódjával is jeleztük. Magyarázatot igényel maga a le
xikon forma. Azért döntöttünk az abc véletlenje által egymás mellé rendezett szócikkek 
mellett, szemben például az enciklopédia kínálta lehetőségekkel, mert ez a szerkezet 
jobban tükrözi a nem diszciplínánkénti megközelítést: míg például egy adott tárgyról 
vagy személyről mást-mást mond az irodalomtörténet, a zenetörténet, a technikatör
ténet stb., a művelődéstörténet sajátja (optimális esetben) a sokszempontú, a diszcip
línák határait nem tisztelő tárgyalásmód. Az enciklopédikus, alapelveiben a 17. szá
zadból öröklődött gondolkozás a tudományágak pontos elkülöníthetőségében hisz, ez 
azonban, szerintünk, tévhit. Ugyanakkor nyilvánvalóak a lexikon forma korlátái is, 
hiszen már azzal, hogy mit választunk címszónak, önkényes fogalmi besorolást vég
zünk. És ez számtalan nehézséggel jár, minthogy a humán tudományok nem egységes 
szempontok szerint, nem koherens rendszert alkotó fogalmakat használva írják le tár
gyukat. Minden egyes tárgy, fogalom számtalan -  stílustörténeti, intézménytörténeti, 
korszak-periodizációs, műfaji, anyaga szerinti, tematikus stb. -  megközelítésben 
lenne tárgyalható, s nincs kezünkben a bölcsek köve, amelynek segítségével egyik 
vagy másik szempont mellett kizárólagosan dönthetnénk, s kivált nincs lehetőségünk 
a szerzőket egy adott szempontú tárgyalásmódra kényszeríteni. Célszerűnek látszik 
tehát nem dönteni: amennyire lehetséges, mindegyik vagy (váltakozva, ha tetszik: 
következetlenül) az adott tárgyhoz leginkább illőnek (szubjektívan) ítélt megköze
lítési szempontot érvényesíteni.

A lexikon igen konzervatív műfaj, jellegéből következően mintegy az igazság leté
teményese. A szerkesztők a lehetőség szerinti egységesítésre, a különböző szerzők által 
írt szócikkek közötti esetleges ellentmondások kiküszöbölésére, az ún. lexikon-stílus
nak mint eszménynek a megvalósítására törekszenek. A MÁMUL ezt a hagyományt 
csak részben szerette volna folytatni. A lexikon forma Prokrusztész-ágyába nem min
dent és nem mindig akartunk belegyömöszölni, vállalva ezzel esetenként a nem 
lexikonszerűséget is. A rövidítésekkel csínján bántunk, csak olyan mértékben alkal
maztuk őket, hogy az olvasást lehetőleg ne zavarják. A különböző megközelítéseket ér
téknek s nem fölös ismétlésnek, még kevésbé hibának tekintettük. Ha méltányolható 
volt, a szerzők -  egymáséitól nemegyszer különböző -  koncepcióját tiszteletben tar
tottuk. Miközben a tőlünk telhető legnagyobb mértékben igyekeztünk minden adatot 
ellenőrizni, szerettük volna elkerülni, hogy a jogos bizonytalanságok, a vitatott kérdé-
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sek bizonyossággá, vitathatatlan (ál)igazságokká alakuljanak. A tudományos pontos
ság legmélyebb tisztelete mellett sem feledkezhetünk meg arról, hogy a MÁMUL sem 
(lehet) más, mint a múlt sajátos szempontú újrateremtése.

Minél több adat, annál jobb a lexikon: ehelyett a minél több információ, annál jobb 
a lexikon elvet vallottuk.

Az utalásokat nyíl jelzi. Utaló címszavak igazítják el az olvasót, hogy egy-egy 
dologról milyen cím alatt talál információt, nem törekedtünk azonban arra, hogy 
mintegy tárgymutató mélységéig lássuk el utalókkal a lexikont. Szócikken belül csak 
akkor utalunk másik szócikkre, ha abban a tárgyalt dologhoz kapcsolódó további 
információ található. A lexikonban önálló szócikkben tárgyalt személyekre mindig 
utalunk, kivéve a királyokat és az erdélyi fejedelmeket, minthogy valamennyiükről van 
szócikk. Esetükben csak a leszármazással, rokonsági viszonyokkal kapcsolatban van
nak utalások. Az utaló nyilat a szócikken belül csak egyszer, az első előforduláskor 
tettük ki. Ha önálló szócikkben szereplő személyre történik utalás, neve mellől el
hagytuk születési-halálozási adatait.

A szócikkeket követő bibliográfiák tételei kronologikus sorrendet követnek. Ahol 
az eredeti megjelenés és az újabb kiadás között hosszú idő telt el, a cím után szögle
tes zárójelben feltüntettük az első kiadás évszámát is. így jártunk el az idegen nyelvű, 
magyarra csak később fordított művek esetében is.

Az akadémiai helyesírástól a hiteleshely, a szárnyasoltár és a kartauzi szó helyes
írásában eltértünk. A szerzők által idézett régi szövegek helyesírását -  részben kény- 
szerűségből -  modernizáltuk (kivéve a modern szövegkiadásokból átvett idézeteket), 
és modem helyesírással közöljük a régi nyomtatványok címét is. Az előbbiben a Ba
lassi Kiadóban szokásosan alkalmazott szövegkiadási elveket követtük, az utóbbiban 
ezen felül mérvadónak tekintettük a Régi Magyarországi Nyomtatványok című kézi
könyv apparátusában alkalmazott modernizálási gyakorlatot. A Mohács előtti család
nevek írásában Engel Pál Magyarország világi archontológiája 1301-1457 és Közép
kori magyar genealógia című munkáját vettük alapul. Az egyéb nevek tekintetében 
ritkán tértünk el az Új Magyar Irodalmi Lexikon névírásától. Klaniczay Tibor útmu
tatását követtük, amikor -  a történészek körében általánosnak mondható írásmóddal 
szemben - Bocskay és valamennyi Báthory nevét y-nal írtuk. Köszönet illeti a szer
zőket, hogy alkalmazkodtak az itt vázolt elvekhez.

A rövidítések feloldását minden kötet végén megtalálja az olvasó. A helységnevek 
azonosítását az utolsó kötetbe tervezett helynévmutató tartalmazza majd.

A MAMUL-t tíz, egyenként ötszáz oldalas, gazdagon illusztrált kötetben tervezzük 
megjelentetni, évente 2-3 kötetet.

Minden kritikát köszönünk.
Különös hálával tartozunk Klaniczay Tibornak, aki munkatársai számára eviden

ciává tette a diszciplínák átjárhatóságát, Benda Kálmánnak, aki a rendszerváltás idő
szakában őrültségnek tetsző „a régiség lexikona”-ötletet azonnal felkarolta, Marosi 
Ernőnek, aki szó szerint mindenben segítette e sorok íróját, s egyáltalán nem utolsó
sorban az MTA Irodalomtudományi Intézete mindenkori vezetésének, Bodnár 
Györgynek, Szörényi Lászlónak és Jankovics Józsefnek -  ők azok, akiknek baráti 
támogatása nélkül ez a lexikon sohasem készülhetett volna el. S köszönjük Balázs 
Mihálynak, Bánóéi Zsuzsának, Beke Lászlónak, Madas Editnek, Monok Istvánnak, a 
Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Osztálya munkatársainak, a Szépművészeti 
Múzeum Könyvtára munkatársainak, különösen Nagyajtai Andornak munkánkhoz 
nyújtott önzetlen támogatását.

Budapest, 2003. október 14.

Kőszeghy Péter



9 aacheni kincs

aacheni kincs (Aachen, Domschatz
kammer)

Nagy Lajos király az aacheni Szűz 
Mária-egyházhoz —»kápolnát alapított, 
melyet Szűz Mária, valamint a három 
magyar szent: István, Imre és László tisz
teletére szenteltek. Az alapításhoz IV. 
Károly császár 1364-es alapítású aacheni 
Szt. Vencel-oltára szolgált például. A ká
polna —»liturgikus felszerelését, az öt
vöstárgyakat és a liturgikus öltözékeket 
az építés felügyeletével megbízott Hen
rik pilisi apát adta át a kinevezett káplán
nak 1367 októberében. Az átadásról szó
ló oklevél szerint miseruhák, oltárdíszek 
(frontale és dorsale), két kehely, két am- 
polnapár, a három névadó szent ereklyé
it tartalmazó monstrancia, két ezüsttel 
borított tábla (—»kegykép) és egy mise
könyv volt az adományok között. 1381- 
ben Ulrik, Henrik apát utóda vizitált, ek
kor említenek a paramentumok között 
két díszes vecsemyepalástot is.

Az egykori kincsekből mára két gyer
tyatartó, két ereklyetartó és két ezüstbo
rítású votivkép (—»fogadalmi kép) ma
radt meg. További hat (két pár kicsi és 
egy pár nagy) aranyozott ezüst, —»zo- 
máncos címeres —»ékszer csak a kápolna 
1656-os leégését követően, 1677-ben ké
szült leltárban szerepel először. Típusuk 
a 12. sz.-tól divatos, világi ruhadarabot 
díszítő fibulákéval rokon, elképzelhető, 
hogy eredetileg e darabok is profán ék
szerek voltak, minden bizonnyal az emlí
tett két vecsemyepalást tartozékai. A 
négy kisebb ékszer (—»násfa) egykor a 
—»palástok vállát díszítette. Együtt jele
nik meg rajtuk a magyar —»címer, ill. La
jos anyja családjának, a lengyel Piast- 
háznak koronás-sasos címere. Az utóbbit 
Lajos is használta anyai származásának 
jelzésére, már 1370 e., lengyel trónra lé
pését megelőzően is. A magyar címer si
sakdísze Nagy Lajos devizája, a csőré
ben patkót tartó strucc, a lengyel címeres 
fibuláé koronás sas. A nagyobbik ékszer
pár középpontjában Lajos vágott mezős 
és liliomos címere látható, körülötte az

aacheni alapításra utaló felirat, az egészet 
pedig tabemákulum koronázza, benne a 
kápolna védőszentjeinek apró, öntött 
alakjaival. Korábban a tűz során elpusz
tult missale díszes veretéinek vélték a cí
mereket. Egy Hocheltenben őrzött, a 
Rajna-vidékről származó 14. sz.-i pluvia- 
lekapocs közeli párhuzama a nagyobbik 
aacheni ékszereknek, nem valószínű te
hát, hogy az aacheni művek veretek let-

I. Lajos király Madonna-képe és gyertyatartók. 
Aachen, Domschatzkammer
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tek volna. Az ~ a magyar Anjouk szicí- 
liai-normann eredetű heraldikus —»repre
zentációjának emléke, darabjai Nagy La
jos budai, udvari ötvösségének termékei.

A szicíliai Anjou-udvarból származik 
az aachenihez hasonló címeres keretű, 
ikonszerű kegyképek hagyománya is. A 
magyar Anjouk hasonló kegyképajándé- 
kainak (Aachen, Mariazell) mintaképe ta
lán talán Piast (Lokietek) Erzsébet visz. 
Andrea Vanni környezetéből származó, 
Szt. Lukács kezétől valónak tartott Ma
donna-képe lehetett, amelyet a királyné 
az óbudai -»klarisszák általa alapított ko
lostorának ajándékozott. A képeket a 19. 
sz.-ban átfestették, így stílusuk ma már 
megítélhetetlen.

Lásd még: -^bizánci művészet.
írod.: Hampel József, Ötvösművek Nagy 

Lajos korából és az erdélyi ötvös-iskola, AE, 
ú. f. 8(1888); Uő, Az aacheni magyar kápolna 
ötvösművei, AÉ, ú. f. 12(1892); Dercsényi 
Dezső, Nagy Lajos kora, Bp., é. n. [1941], 161 
skk.; Emst Günther G rimme, Der Aachener 
Domschatz, Aachener Kunstblätter, 42(1972) 
(korábbi irodalommal); Kovács Éva, Anjou- 
reprezentáció -  az ötvösség, in Művészet 
1342-1382, 1982, 91 skk.

Kiss Erika

aba -^oszmán-török textil; —>textil 1.

Aba Sámuel —»Sámuel, Aba

Abádi Benedek (Abádi Dinper; 16. sz. 
első fele)

Prot. nyomdász és lelkész. 1533-34- 
ben Krakkóban, 1543-ban Wittenbergben 
folytatott egyetemi tanulmányokat. A 
krakkói —»Vietor-nyomdában tanulta a ti
pográfiát, talán része volt —»Dévai Bíró 
Mátyás Orthographiájának kinyomtatásá
ban; 1540-től a sárvár-új szigeti nyomda 
vezetője, —»Sylvester János Újszövetség- 
fordításának (1541) kiadója. 1544-ben 
pap lett. 1545-ben a szegedi ferencesekkel 
folytatott hitvitát. A további rá vonatkozó 
adatok bizonytalanok.

írod.: Szalay József, Az új szigeti nyomda, 
ItK, 1893; Melich János, Abádi Benedek 
nyelvéről, MNy, 1921.

Várkonyi Tamás

Sylvester János Újszövetség-fordításának címlap
ja, Abádi Benedek nyomtatványa

Abigail históriája („Abigail asszony 
históriáját...”)

Ismeretlen szerzőjű, 1560-ban Erdély
ben írt, először 1570-ben Debrecenben 
kinyomtatott bibliai (Sám 1,25) —»histo
riés ének.

Kiad.: RMKT XVI/7, 1930.
írod.: Horváth János, A reformáció je 

gyiben, Bp., 21957.
A szerk.

ablak
Az ~ elsődleges feladata a világosság 

biztosítása, a szellőztetés és a védelem. E 
funkciók sorrendje és fontossága az idők 
során sokat változott a kor, a hely, a meg
rendelő és a technikai lehetőségek függ
vényében. Ugyanezek a célok határozták 
meg az ~ok alakját, nagyságát, számát és 
elhelyezését is. Az ~ különleges célokat 
is szolgálhatott: lőrés, szellőztetőnyílás, 
harangtorony hang~a stb.

Bár a szlávból átvett, eredetileg ’kerek 
lyuk' jelentésű ~ szó első írásos előfor
dulását a 14. sz.-ból ismerjük, maga az ~ 
régebbi múltra tekinthet vissza. Mint a 
szó eredeti jelentése is sejteti, a legko
rábbi ~nak a sátor tetején lévő füstelve
zető és fényt adó nyílást tarthatjuk. Talán 
az Árpád-kori veremházakon (—»népi 
építészet) is volt az —»ajtón túl vala-
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miféle megvilágító nyílás, a késő közép
kori falusi házak -airól pedig írott forrá
sokból tudunk. Az ~ok nagysága és szá
ma a történelem során általában nőtt, de 
a legfeltűnőbb a formák változása volt. 
Az igényesebb kő- és téglaépületeken, 
így elsősorban a templomokon a korstí
lusok általánosan ismert formajegyei a 
15. sz. óta egyre inkább kőkerettel épített 
-okon is rendszerint megtalálhatók. A 
román korban gyakran félkör! vés záró- 
dású, lőrésszerűén keskeny és magas, 
bélletes, egyes vagy iker-ok, a gótikában 
csúcsíves és egyenes záródású, karcsú
magas, kőrácsos, ill. mérműves, bélletes 
-ok, a reneszánsz idején egyenes záródá
sú, szemöldök- és könyöklőpárkányos, 
téglalap alakú, legtöbbször keresztosztós 
-ok készültek. A barokkban egyre na
gyobb, kezdetben inkább egyenes záró
dású, majd ívelt vonalú, meglepő formá
jú -ok terjedtek el, melyek közül a hege
dűhöz hasonló formájúak és az oválisak 
voltak gyakoriak, s általánossá vált a 
homlokzatokon a keretelés fölötti és alat
ti díszítés. A rokokó aszimmetriája is el
sősorban az -  körüli díszítésnél tudott ér
vényesülni, de az -formák zömét, mint 
pl. a kosárív-záródást is, a barokktól örö
költe. A klasszicizmus álló téglalap ala
kú, egyenes vagy félköríves záródású

—ait a fegyelmezett mértani keretben el
helyezett antik motívumok: klasszikus 
párkányzat, timpanon, füzér, bojtok, 
cseppsorok, kannelurák stb. jellemzik.

Az -ok formáját, nagyságát és számát 
az épület építője/tervezője határozta 
meg, magának az -nak, vagyis a falnyí
lásba beépített, nyitható-csukható szer
kezetnek az elkészítése pedig az ács 
(szükség esetén a faragó, a molnár, a ká
dár vagy a bognár), később pedig az asz
talos dolga volt.

Az -tok kezdetben ácstok volt. Alko
tórészei: a küszöb, az álló darabok 
(-mellék, -félfa, tok-álló stb.), a szemöl
dök és esetenként még a tokosztók. A tok 
darabjai hasított, faragott, esetleg vonó
késsel is letisztított (rövid) gerendák 
vagy gerendához hasonló, karcsúbb szel
vények voltak. Külső oldalukon és a tok
osztók élén már korán találkozhatunk 
egyszerű díszítéssel, a kőkereteket idéző 
párkányolással vagy élelvétellel. Ezek az 
—ok lehettek csak fa- vagy vasráccsal el
látott nyílások, záródhattak fatáblával, de 
lehetett rajtuk lantorna, sőt üvegezett 
tábla is. Mivel készítőik ácsszerszámok
kal dolgoztak, a tok és a szárnyak közöt
ti záródás tökéletlen volt. Sokat javult az 
-ok minősége a gyalu megjelenésével, 
melynek használata a 14. sz. második fe
létől igazolható, s a 15. sz.-ban már álta
lános volt. Gyaluval olyan egyenesre és 
simára lehetett munkálni az alkatrészek 
felületét, hogy azok becsukás -  zárás -  
után már érezhetően szigeteljenek. A fü- 
részmalmok terjedésével megjelent a 
gyalulásra alkalmas, fűrészelt alapanyag, 
amely már inkább palló (két-háromujj- 
nyi) és deszka (egyujjnyi), mintsem ge
renda vastagságú volt. Ilyen, a korábbi
nál karcsúbb szelvényekből készültek 
ezután a tokok, és megváltozott a szár
nyak mérete is. Az -okát (és az ajtókat) 
ettől fogva már egyre inkább asztalos 
csinálta. Új tokfajták jelentek meg: a pal
lótok és a gerébtok. A tok és a szárny iga
zán jó záródását a rajtuk körben kialakí
tott lépcsős profil -  alj vagy falc -  alkal
mazásával lehetett elérni, ezt a 17. sz. 
végétől elterjedő aljgyaluval készítették. 
A 17. sz.-ban már ismertek voltak a leg-
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fontosabb szerelvények: a sarokvasak, 
pántok, reteszek, fordítók, húzógombok, 
karikák és kitámasztók. A számykeretre 
szögeit hüvelyes kereszt- vagy sarokpán
tok egyrészt erősítették a szárny sarkait, 
másrészt ezekkel lehetett a szárnyat a 
tokba ütött sarok vasakra akasztani, az 
-szemeket, majd szárnyakat pedig a hú
zógombnál vagy karikánál fogva lehetett 
kinyitni-becsukni. A riglik (reteszek) és a 
keresztfordítók a szárnyat szorították be- 
csukás után a tokhoz, a nyitott ablakot 
pedig kitámasztó védte a becsapódás el
len.

A régi épületek vizsgálata és a fennma
radt ábrázolások alapján valószínűsíthe
tő, hogy az igényes épületek (kastélyok, 
paloták, városi középületek, polgárházak) 
homlokzatán főleg gerébtokot, várakon, 
falusi lakóházakon, gazdasági- és mellék- 
épületeken pedig a kőkeretet is pótló pal
lótokot vagy gyalult gerendatokot hasz
náltak s építettek az -nyílásba.

Az -nyílás kezdetben puszta volt, fel
tételezhető, hogy a hideg kirekesztésére 
szalmatömést, vessző- vagy zsuppfonást, 
majd némi védelmet is adó, külső fatáb
lákat alkalmaztak. A fény bejutását ké
sőbb a hidegben is csukva tartható belső 
-szárnyakra húzott lantorna vagy olajos 
papír, majd üvegezés biztosította. Az ál
talánosan használt lantorna kifeszített és 
megszárított marhahólyag, amely a per
gamenhez hasonlóan áttetsző, fényt át
eresztő anyag. A 17. sz. előtt kastélyokon 
is előfordult, faluhelyen, tanyákon pedig 
még a 19. sz.-ban is általános volt. Míg a 
marhahólyag könnyen hozzáférhető volt, 
a hasonló célt betöltő olajos papír már 
pénzbe került: „ablak foldozni a deakok- 
[nak] az Auditóriumokba, attunk papi
rosra f-d. 5 ...” (1589).

Az üvegablak mai tudásunk szerint 
legkorábban a szakrális épületekben je
lent meg, lakóépületeken szélesebb kör
ben csak a 15. sz.-ban kezdett elterjedni. 
Az -ok üvegezése történhetett síküveg
gel vagy tányérüveggel (így az ún. köl- 
dökös üveggel). Budán, a középkori pol
gárváros déli részén kerültek elő a legko
rábbi (13. sz.-i) síküvegdarabok. Színes 
ablaküvegleleteket ismerünk a visegrádi

várból, a domonkosok budai, a ciszterci
ek pilisi és a bencések vértesszentkereszti 
kolostorából is, visz. szintén a 13. sz.-ból. 
Korábban készülhettek a Mo.-ról ismert 
első tányérüvegek, melyek egy olyan ne
mesi várból (Váralja-Várfő, Tolna m.) ke
rültek elő, amely már a 13. sz. végén el
pusztult. Az itt feltárt töredékek velencei 
tányérüvegek, nem köldökösek, hanem 
teljesen átlátszó „kristályüvegek”. Sokkal 
gyakoribb volt ezeknél a köldökös üveg: 
az üvegpohár talpához hasonló, tenyérnyi 
nagyságú, a közepe felé vastagodó, széle
in visszahajtott korong, mely a fényt át
eresztette, de nem lehetett átlátni rajta. Az 
egyszerűbben előállítható, gyakoribb zöl
deskék színű üveget a 17. sz.-i leltárak 
„parasztüveg” elnevezéssel különböztet
ték meg a jobb, drágább, színtelen „kris- 
tályüveg”-től. A tányérüvegeket előbb 
eredeti formájukban, majd hatszögre, 
nyolcszögre vágva használták. U vagy H 
keresztmetszetű ón- vagy ólomsínnel 
szegték körül őket, s ezeket egymáshoz 
forrasztva építették föl belőlük az üveg
táblákat, melyeket vaspálcákkal erősí
tettek meg a kihasasodás vagy a megros- 
kadás ellen. Néha ívháromszög alakú 
üveglapokat is alkalmaztak a kerek üveg
szemek között. Mind a sík-, mind a tá
nyérüvegek lehettek anyagukban színe
zettek, alakos vagy omamentális minták 
szerint fölépítettek, festett üvegablak ké
szítésére azonban csak a síküveg volt al
kalmas. A színes vagy festett üveg-okat 
elsősorban egyházi épületeken és uralko
dói környezetben alkalmazták. Manufak
turális körülmények között, fújt és fölha
sított ballonból kiterítéssel készült a vi
szonylag nagyméretű táblaüveg. Ezen 
elég jól át lehetett látni, de mivel véko
nyabb, gyengébb és sokkal törékenyebb 
volt a tányérüvegnél, csak később terjedt 
el szélesebb körben.

Mo.-on csak a 16-17. sz. fordulójától 
mondható általánosnak az üveg- haszná
lata, de korábbi forrásaink is vannak. A 
soproni számadáskönyvek 1433. és 
1499. évi bejegyzései szerint a városháza 
—ainak egy része üveges, de más része 
-hártyás (lantornás). 1437-ben a soproni 
kórház ~ra való hártyáért fizet, de a po-
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Ablakkeret részlete a sárospataki vár Perényi- 16. sz.-i ablakkeret a várpalotai várban 
szárnyában. 16. sz.

zsonyi hóhér lakásán három évvel koráb
ban már üveg- van, 1447-ben pedig az 
eperjesi fürdőház festett üveg-ait emlí
tik. Egy 1476-i kancelláriai irat szerint az 
üveg—készítők a festőkkel és a gemma
készítőkkel alkotnak közös céhet; 1523- 
ben pedig a brassói üvegesek az asztalo
sokkal és a képfaragókkal együtt a festők 
céhébe tartoznak.

Az -ok alapformája a reneszánsz óta 
álló téglalap volt. Az -nyílások keretelé
sét már korábban is faragott kőből állítot
ták össze, ezeket nevezik a források „kő
mellékeknek”. Az egyre nagyobb -okát 
tokosztókkal („keresztekkel”) bontották 
kisebb mezőkre. Az -  annyi szemes volt 
-  azaz annyi szárnya („rámája” vagy 
„nyílója") volt - , ahány mezőre osztották 
a falnyílást a tokosztók. Az -szemek kü- 
lön-külön nyíltak, de lehetett közöttük ál
ló, azaz nem nyitható szem is. Az ablak
szemek egybevonásával születtek az ab- 
lakszámyak, melyek üvegosztó bordája 
jelezte a korábbi tokosztót. A 18. sz. vé
gén az álló, 2x3 vagy 2x4 szemes ablak 
volt általános, ami rendszerint már csak 
egymás fölötti két-két nyíló szárnyat je
lent. Ez az -  még egy üvegrétegű volt, 
befelé nyíló szárnyain alul a lecsorgó esőt

elvezető vízorral. Ilyen -ok kerültek a 18. 
sz. második felében épült városi polgár
házakra és a kastélyokra is (Fertőd, Gö
döllő stb.).

Az igényes épületek -aihoz belülről 
már a 14. sz.-tól gyakran csatlakozott fa
borítás, mely szigetelte a hideg falat, 
egyúttal emelte a belső tér látványát. A fal 
borítása vagy az -fülkére korlátozódott, 
vagy folytatódott körben a belső falakon. 
A faborítás beosztása, szerkesztése és dí
szítése egy-egy helyiségben egységes 
volt, s az ajtókra és az ajtóbélésekre is ki
terjedt. Az -fülke bélése lehetett egysze
rű falborítás vagy spaletta, azaz két oldal
ról harmonikaszerűen becsukható belső 
-tábla. A spaletta a 18. sz.-ban jelent meg 
a kastélyokban, s később a polgári ottho
nokban is általánossá vált.

Az ~ot máig fényelzáró és árnyékoló 
szerkezetek egészíthetik ki. Közülük a 
legkorábbi a -  már említett -  kívülre sze
relt fa- vagy deszkatábla, amely egy- 
vagy kétszámyú kisajtóhoz hasonlítható. 
A 17. sz.-ban még kastélyleírásokban is 
találkozunk „deszkatáblás” -okkal, de 
később már csak a népi építészetben, ott 
is inkább másodrendű helyeken. A 18. sz. 
végén már ismert volt Mo.-on a fatáblá-
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nak megfelelő, de sokkal mutatósabb 
zsalu, az ~ot kívülről árnyékoló, kifelé 
nyíló második réteg a belső -  üvegezett -  
szárnyak előtt. Elsősorban a napos olda
lon álló -okra alkalmazták, mert a leve
gőnek szabad járást engedett, de a napot 
és az esőt kizárta. A zsalulevelek vagy 
lappancsok állhatták mereven, s lehettek 
mozgathatók, azaz billenthetők is. A zsa
lu alkalmazása vezetett el a 18-19. sz. 
fordulóján a kétrétegű, kettős üvegezésű 
-hoz, amikor a nyáron használt zsaluk 
helyére télen üveges szárnyakat akasz
tottak, s azok lettek a „téli -ok”, ezek 
meg a „nyáriak”. Ez a gyakorlat nyaraló
épületeken máig él.

írod.: H. GyüRKY Katalin, Az ablakok 
üvegezéséről és az ablaküvegfestményekről a 
középkori Magyarországon, BpR, 32(1998); 
Szemerey Tamás, Szemelvények az ablak 
múltjából I-X, Hírfa (Faipari információs 
lap), 2001/1-12. sz.

Szemerey Tamás

Academia Istropolitana —»pozsonyi 
egyetem

Academia Montanistica —»Selmec
bányái bányászati-kohászati akadémia

Acteon („Boldognak halála előtt...”, 
1668-80)

Acteon története (Ovid. Met. 3) ma
gyar versekben, valláserkölcsi tanulság
gal. A konzervatív közízlés ékes példája, 
szerzője ismeretlen.

Kiad.: RMK.T XVII/11, 1986.
írod.: Herepei János, Actaeonról írt szép

história, ItK, 1939.
Várkonyi Tamás

Actio curiosa {Gaude, avagy Csérnél 
Istvánnak beszélgetése, 1670 k.)

Jelenetek („beszélgetések”) a kort ér
deklő, esetenként pletykaszintű témák
ról. Nyelve olykor kifejezetten durva. 
Művelődéstörténeti emléknek jelentő
sebb, mint drámának.

Kiad.: RMDE II, 1960.
írod.: Thaly Kálmán, Actio Curiosa. Ma

gyar történeti vígjáték 1678-ból, TT, 1894; 
A lszeghy Zsolt, Az „Actio Curiosa " ismeret

len kézirata, ItK, 1915; Prohászka János, 
Szólások, közmondások az Actio Curiosában, 
MNyr, 1948.

A szerk.

Ács Mihály, id. (Aács, Aachs; Keme- 
nesszentmárton, 1646-Nemescsó, 1708. 
jan. 18. e.)

Ev. lelkész, író, szerkesztő, ifj. —»Ács 
Mihály apja. Wittenbergben és Tübin- 
genben tanult, 1669-ben tért haza, 1673- 
ban avatták lelkésszé. Az 1670-es évek
től élete meglehetősen zaklatott, az ellen- 
reformáció üldözöttjeként bujdosni 
kényszerült. 1680-ban Nemescsón lel
kész. Lelkes híve és tábori prédikátora 
Thökölynek. 1686-1700 között újra 
Nemescsón lelkészkedik. Jórészt itt és 
ekkor írja a korban rendkívül sikeres, 
több kiadást megért magyar nyelvű mű
veit. 1701-06 között Devecser lelkésze. 
1706-tól a kemenesaljai ev. egyházme
gye esperese. II. Rákóczi Ferenc híve. 
Szerkesztője és részben szerzője a Zen- 
gedezö mennyei kar (Lőcse, 1696) c. ev. 
énekgyűjteménynek. 1706 tavaszától 
Simonyban, majd 1707-ben ismét Ne
mescsón prédikátor.

Művei: Fontes Calvinismi obstructi, Tü
bingen, 1669; Aranylánc [imádságoskönyv], 
Lőcse, 1696; Boldog halál szekere [vallásos 
elmélkedések], kiad. ifj. Ács Mihály, Strass
burg, 1702.

Kiad.: RMKT XVII/11, 1986.

* U. -pjft
!* Zőngedózó ff
Í M e n n y e i  K a r é
•m«R .«í

Az az:
Németből Magyarrá | |

.ggforditatott fzép  Illen i Ditsi-Éf 
,gg  retekété i hála adó Énekeket,
-gijg más magyarul fzereztecett J;g.
•SB kegyes énekekkel ed- gg .
SS gyűtt magában fig-

J S  t foglaló
! j |  K-'-JiV VliTSKK, S f

I. O T S £ N.

íg  Nyomtattatott 1696. §jk

;í*+**#»*+«********«R
ty. tp  t  ti- i-

Acs Mihály, Zen- 
gedezö mennyei 
kar, Lőcse, 1696



15 ácsmesterség

írod.: Payr Sándor, Öreg Aách Mihály 
(1646-1708), Evangélikus Egyház és Iskola, 
1898; Sólyom Jenő, A két Ács Mihály életraj
zához, ItK, 1963; TróCSÁnyi Zoltán, A ,,Bol
dog halál Szekeré’’-nek sorsa a 18. század
ban, Könyvtári Szemle, 1935, 16. sz.

Móró Miklós

Ács Mihály, ifj. (Aachs, Aács; Győr 
vagy Kemenesszentmárton, 1672. febr. 
28.-Kassa, 1710. ápr. 28.)

Ev. egyházi író, id. —»Ács Mihály fia. 
1700-01-ben Wittenbergben és Tübin- 
genben, 1702-ben Strassburgban tanult. 
Itthon rektori (Győr, Bártfa) és lelkészi 
állásokat töltött be, a kuruc nemesek pré
dikátora volt. Latin nyelvű teológiai 
munkássága mellett magyarra fordította 
apja Boldog halál szekere c. könyvét.

Művei: Magyar theológia, Bártfa, 1709.
Kiad.: Gyászbeszéd Telekesi Török Bálint 

felett, in Magyar nyelvű halotti beszédek a 17. 
századból, szerk. Kecskeméti Gábor, NovÁ- 
ky Hajnalka, Bp., 1988.

írod.: Sólyom Jenő, A két Ács Mihály élet
rajzához, ItK, 1963.

Kiss Anna

ácsmesterség
Az ács honfoglalás előtti, ótörök ere

detűjövevényszó. Eredetileg visz. általá
ban mindenkit, aki famegmunkálással 
foglalkozott, ezzel vagy a hasonló értel
mű faragó szóval jelöltek. A középkor 
folyamán alakulhatott ki mai jelentése, 
amely szerint az ács fa teherhordó szer
kezetet (tetőszerkezet, faház, fahíd stb.) 
építő mesterember.

Az ~ elterjedt voltára jellemző, hogy 
már a 12. sz.-ban több falu ácsmunkával 
teljesített szolgálatot foldesurának. A So
mogy m.-i Gan lakói egy 1138-ból fenn
maradt összeírás szerint pl. évente két 
faházat vagy ezer darab deszkát voltak 
kötelesek adni a dömösi prépostságnak. 
Hasonlóra utalnak az Acs és Teszér vagy 
Taszár (az ács szláv megfelelője) nevű 
települések is. Későbbi időből is isme
rünk hasonló adatokat, pl. Bethlen Gábor 
megengedte, hogy Zetelaka, Kis- és 
Nagyoláhfalu lakosai deszkával, zsindel
lyel róják le adójukat.

Az ácsmunka 15. sz.-i ábrázolása

Az ~ fejlődésére nagy hatással voltak 
a román és különösen a gótikus stílusú 
templomok Nyugat-Európából megis
mert tetőszerkezetei (—»faépítészet). Eb
ben az időben fejlődött ki a mai értelem
ben vett és különült el tőle az 
—»asztalosság. Az ácsok céhszervezete 
ennek ellenére csak későn alakult ki, és 
mindvégig a nagyobb központokra kor
látozódott. Első ismert adatunk a barca- 
sági (Brassó környéki) ácsok 1485-ben 
megalakult —»céhéről szól, amelyet csak 
a 17. sz.-ban követett a Selmecbányái 
(1607), majd a lőcsei, a pozsonyi és a 
kismartoni. Az ácsok sok helyen a molná
rokkal közösen alakítottak céhet. Ennek 
oka, hogy a középkor folyamán, sőt egé
szen a 18. sz.-ig a két mesterség nagyon 
hasonló volt, mivel a szintén fából ké
szült malomépületeket és őrlőberendezé
seket a molnárok („faragómolnárok”) 
maguk készítették, sőt esetenként más 
ácsmunkával is foglalkoztak. Rokon szak
ma volt a hajóácsoké is (—»hajóépítés). 
Az ~ csak a 19. sz. második felében vált 
szigorúan képesítéshez kötött iparággá.

Az ácsok -  ellentétben sok más mes-
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térséggel, amelyet hazánkban elsősorban 
—mérnetek űztek -  többségében magya
rok (a hegyvidékek nemzetiségek lakta 
részein sokszor —»románok, ill. -»szlo
vákok) voltak. A 18. sz. folyamán a 
Nagy-Alföldről több forrás magyar és 
német ácsokról tudósít.

Az ácsok a középkor folyamán első
sorban keményfával dolgoztak, a fenyőfa 
felhasználása a 18. sz.-tól kezdett terjed
ni. Általában maguk végezték a fakiter
melést is, majd a szálfákból bárddal ge
rendákat, pallókat, deszkákat hasítottak, 
ill. faragtak ki. A szerkezeti elemeket csa
polással, lapolással és egyéb, ma is ismert 
ácskötésekkel kapcsolták egymáshoz, az 
így kialakuló csomópontot gyakran fa
csapokkal (faszegekkel) is rögzítették. 
Fűrészt alig használtak, ellentétben az 
asztalosokkal.

Különösen a peremvidékeken (Felvi
dék, Erdély) több középkori ácsszerkezet 
maradt fenn, 18. sz.-i barokk szerkezet 
pedig az egész Kárpát-medencében sok 
helyütt található. A 17. sz.-tól ácsszerke
zeti rajzokat is ismerünk.

írod.: Takáts Sándor, Művelődéstörténeti 
tanulmányoka 16-17. századból, Bp., 1961; 
Filep Antal, Ácsmesterség, in MNL, 1, 1977; 
Juhász Antal, Acsmesterség, in Magyar Nép
rajz, III, 1991.

Gilycn Nándor

ácsolt láda
Az ácsolt bútor e speciális konstruk

cióját, melyet már az ókori egyiptomiak 
is ismertek, a magyar parasztszuszék 
szinte napjainkig megőrizte. A szuszék 
lényegében láda, azaz tárolóbútor, mely 
története folyamán számos funkciót töl
tött be. A római korban -  de még a kora 
középkorban is -  általánosan koporsónak 
is használták, erre utal a nagy számban 
fennmaradt kőszarkofágok megközelí
tően azonos formája. A középkor folya
mán felsőbb osztályok berendezési tár
gya volt, a 16-17. sz.-ban vált —»népi bú
torrá, majd a 19. sz.-ban kiszorult a 
kamrákba, különböző termények tárolá
sára készítették.

Az ~ készítése az —»ácsmesterség alap
ismereteit és speciális ácsszerszámok

Nagyszebeni ácsolt láda. 15. sz. MNM

használatát igényli. Készítője -  korábban 
ács, később ügyes falusi parasztember - 
a szekercével kidöntött fatörzset olyan 
hosszúságú tönkökre darabolja, amilyen 
hosszúságú deszkákra van szüksége. A 
rönköket széles fahasító fémékkel, fej
szével hasogatja deszkákká. A hengeres 
tönköket először négyfelé hasítják, majd 
ezeket a negyedeket addig felezik, míg 
egyik oldalukon elkeskenyedő, három
szög metszetű deszkákat kapnak. A desz
kák felületét szekercével, vonókéssel 
egyengetik. A deszkák szélesebb, kéreg 
felőli peremébe hornyoló szerszámmal 
árkot mélyítenek. A deszkákat keskeny 
peremükkel a másik, csatlakoztatott desz
ka szélesebb peremének árkába illesztik, 
ezek képezik a láda oldalait. A lábazatot 
alkotó négy függőleges deszka peremeit 
ugyancsak kiárkolják, és az oldaldeszká
kat ezekbe az árkokba csúsztatják. A lá
bakat és az oldalakat fémfúró segítségé
vel átfúrt lyukakba feszített facsapok 
tartják egybe. A facsapon forgó, háztetőt 
formázó fedél zsalusan egymásba tolt 
deszkáit a háromszög formájú két oldal
orom tartja egybe.

A legszebb és legkorábbi ~k barcasági 
szász településekről származnak. A 
16-17. sz.-i munkák festett dísze román 
és gótikus stíluselemeket mutat. A későb
bi szilágysági, északkelet-mo.-i és bara
nyai szuszékok jellegzetes dísze körzővel 
komponált rozettákból, körökből, félkö
rökből, párhuzamos és egymást metsző 
vonalakból áll össze. A romanikába 
visszavezethető omamentumokat gyak-
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ran vörösre vagy feketére festett alapba 
vésik. A karcolt, vésett dísz a plasztikus 
felülettagolás legarchaikusabb formája.

A paraszti, háziipar jellegű gyakorlat
ban —»asztalok, —»ágyak is készültek a 
szuszékéhoz hasonló ácsolt szerkezettel.

írod.: K. C silléry Klára, Az ácsolt láda, 
MTA li. OK, 1951; Uő, A magyar népi lakás- 
kultúra kialakulásának kezdetei, Bp., 1982.

Batári Ferenc

adagium —»szólásgyűjtemény

Adalbert, Szent (955/956-997. ápr. 
23.)

~ prágai püspöknek az államalapítás 
kori Mo.-hoz és a magyar nagyfejedelmi 
udvarhoz fűződő kapcsolatai kétségbe
vonhatatlanok, ám intenzitásuk, ered
ményességük, datálásuk (983 u.-i évek, 
994 k.?) és tartalmuk máig találgatások 
tárgyát képezi. ~ közel egykorú legendá
ja (Querfűrti Brúnó) talán többszöri, de 
általános jellegű kapcsolatra utal, míg a 
Canaparius-féle, ill. a 12. sz.-i „Tempore 
illo” legendája magyar vonatkozású rész
leteiben izgalmasabb, ám történeti hitele 
kétséges. Szt. István nagyobb legendája 
(1083 k.; —»István-legendák), a —»pozso
nyi évkönyvek (1200 k.) megemlékeznek 
halála évéről (997), a legendák (nagyobb 
legenda, 5. fejezet), a későbbi magyar 
krónikák s általában a hazai történeti-

Szt. Adalbert az esztergomi káptalan 13. sz.-i 
pecsétjéről készült rajzon

egyházi hagyomány István király meg- 
keresztelőjét (susceptor) látják benne, de 
térítő működését tetszés szerint terjesz
tették ki Géza udvarára is. Miután is
mertté vált a Sankt Gallen-i martirológi- 
umban szereplő Brúnó mo.-i térítő te
vékenységének ténye, a hazai történészek 
sora tagadta, ill. kisebbítette ~ mo.-i 
térítő, Istvánt megkeresztelő szerepének 
súlyát (Marczali Flenrik, Pauler Gyula, 
Györffy György stb.). A történészek 
másik vonulata a hagyományos —képet 
védelmezte, vagy szintetizálni igyekezett 
a hazai hagyományt a gyér történeti ada
tokkal (Galla Ferenc, Bogyay Tamás a 
bérmálásra helyezte a hangsúlyt, Hóman 
Bálint, Bogyay T. a Gizellával kötött 
házasság előkészítésére; Érszegi Géza 
szerint egyszerre keresztelt és bérmált 
stb.). ~ ugyan rokonságban állt Gizellá
val, másodfokú unokatestvére lévén, a 
scheyemi bencés apátság ~-féle házas
ságközvetítő hagyományának emlékei 
{Tabula perantiqua, 15. sz.; Fürsten
zyklus, 17. sz.) késeiek. ~ cseh és főleg 
lengyel környezetéből többen is részt 
vehettek a mo.-i egyházszervezésben, 
közvetlen vagy közvetett hatását talán a 
—»pannonhalmi bencés apátság alapítá
sában sem alaptalanul feltételezik.

~ az első magyar érseki egyház, az 
esztergomi patrónusa, majd később Szűz 
Máriával társpatrónusa, amiben kétség
kívül megnyilvánult III. Ottó császár — 
egyházakat alapító igyekezete. Nevét 
már a 12-13. sz.-ra azonosították a ma
gyar Béla névvel. ~ ereklyéi korán ide
kerülhettek, még ha koponya- és karerek
lyéjéről először az 1553. évi leltárból 
értesülünk is. Mai ereklyetartóik a 19. 
sz.-ban készültek, miként a karcsont szi
lánkja is ekkor került Rómából ide. ~ 
kultusza folyamatos maradt nemcsak 
Esztergomban, hanem az egész érseki 
egyháztartományban, ill. az esztergomi 
érsek alá tartozó egyházas helyeken (így 
Erdélyben a —»brassói dékánságban és a 
—»szebeni prépostságban). A középkor
ban sajátosan mo.-i szentté vált, anélkül 
hogy különösebb népi kultusza és iko
nográfiája fejlődött volna ki. Önálló li
turgikus tisztelete is töretlen (az 1100 k.-i
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ün. Szt. Margit-sacramentariumtó\ kezd
ve), a középkori mo.-i egyházi kalendári
umban nem maradt meg Szt. Györggyel 
egy napon, hanem megelőzte őt (ápr. 
23.), emellett nov. 6. (átvitele napja) vált 
szokásos ünnepnapjává (e két napot csak 
az Esztergommal rivalizáló Kalocsán 
nem ülték meg). Korlátozott tisztelete el
lenére az ország védőszentjei (patronus 
regni) közé tartozott (a —>Legenda aurea 
magyar kiegészítése, 1486 k.; kölni Szt. 
Makkabeusok temploma, 14. sz.; aacheni 
magyar kápolna, 18. sz. stb.). Esztergomi 
tiszteletét —»Pázmány Péter, majd az 
iskolai színjátszás gyakorlata is életben 
tartotta.

írod.: Keiet-Közép-Európa szentje: Adal
bert (Vojtech-Wojciech-Béla), szerk. Somor- 
jai Ádám, Bp., 1994; Pius Engelbert, Prá
gai Szent Adalbert, in Mons Sacer, 1996, I; 
Sub patrocinio Adalberti Sancti. Kiállítás Szt. 
Adalbert vértanúságának 1000. évfordulóján, 
szerk. Hegedűs András, Tóth K., Bp., 1997; 
Solymosi László, Az esztergomi egyházme
gye legrégibb ünneplajstroma. Szt. Adalbert, 
Szórád-András és Benedek tisztelete az 
erdélyi szászoknál, in R. Várkonyi Agnes 
Emlékkönyv, szerk. Tusor Péter, Bp., 1998; 
Veszprémy László, Szent Adalbert és Ma
gyarország. Historiográfiai áttekintés, AH, 
26( 1998); Dobszay László, Az ország patró- 
nusainak liturgikus tisztelete a középkori zso
lozsmában, in Magyar szentek tisztelete és 
ereklyéi, kiáll, kát., Esztergom, Keresztény 
Múzeum, szerk. C séfalvay Pál, Kontsek Il
dikó, Esztergom, 2000; Ezer év Szent Adal
bert oltalma alatt, szerk. Hegedűs András, 
Bárdos István, Esztergom, 2000 (Strigonium 
Antiquum, 4); Székely György, Szent Adal
bert életírásai és a krónikaszerzők Közép-Eu- 
rópa első ezredfordulójáról, in A középkor sze- 
retete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona 
tiszteletére, szerk. Klaniczay Gábor, Nagy 
Balázs, Bp„ 2000; Thoroczkay Gábor, Szent 
István egyházmegyéi. Szent István püspökei, in 
Szent István és az államalapítás, szerk. 
V eszprémy László, Bp., 2002.

Veszprémy László

Ádám  János (tKolozsvár, 1620 u.)
Kolozsvári születésű költő, naplóíró. 

Németül jegyezte fel az 1592-1620 kö-

Az Amicitia embléma Az igaz, jámbor és tökéletes 
barátságról való ének címlapjának hátoldalán

zötti eseményeket, továbbá magyar nyel
ven három versből álló kompozíciót szer
kesztett az Amicitiáról. A nyomtatásban 
is megjelent műben (Az igaz, jámbor és 
tökéletes barátságról való ének, Kolozs
vár, 1599) egészlapos fametszet ábrázolja 
az Amicitia emblémát (metszőjének mo
nogramja G. C., más, Kolozsvárott meg
jelent metszeteknek is ő a mestere), ame
lyet azután a vers részletesen értelmez. 
Első feleségének halálát Balassi-strófák- 
ban verselte meg (1606).

~ a 16. sz. végére kialakult mo.-i né
met-magyar polgárértelmiség tagja: hu
manista műveltségű, dúsgazdag kereske
dő, aki üzleti ügyei miatt rendszeresen 
jár külföldre, lokálpatrióta, aki büszkén 
vallja magát kolozsvárinak, Amicitia- 
versét és az embléma-metszetet nyugat
európai minták alakítják, ám az —Hlosvai 
Selymes Péter Nagy Sándor-históriájára 
utaló nótajelzés és a versen eluralkodó 
moralizálás már magyar vonás.

Kiad.: RMK.T XVII/I, 1959. 
írod.: Turóczi-Trostler József, Ének a 

barátságról. Egy fejezet az európai allego-
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rizmus történetéből, Bp., 1937; M arót Ká
roly, Amicitia, Szeged, 1939.

Lux Etelka

Adám János (Adami; Kolozsvár, ? - 
1671 u.)

Költő, talán ->Ádám János ( f i  620 u.) 
fia. Angliában II. Károly testőrségében 
szolgált, írásai, melyekben hangsúlyozta 
erdélyi voltát, latin nyelvűek. 1670-ben 
írott panegyricusában Londont mint a 
művelt, gazdag nyugati világ városát ál
lítja szembe az otthonnal, a törökdúlta, 
egykor gazdag Erdéllyel. 1670-71-ben 
írt versében az oxfordi kollégiumoktól 
búcsúzik: hazaindulva Erdélybe a tanul
takat otthon szándékozik hirdetni. Visz. 
az út során halt meg.

Müvei: Ad celebres et eruditos academiae 
celeberrimae patronos, humillima valedic- 
tio..., Oxford [?], 1671 [?]; Londinum 
heroico carmine perlustratum, London, 
1670.

Kiad.: Alexander M aller, A Transylva
nian on London, Angol Filológiai Tanulmá
nyok (Debrecen), 1938; Magyar utazási iro
dalom 15-18. század, kiad. Kovács Sándor 
Iván, Monok István, Bp., 1991.

írod.: Kovács Sándor Iván, Az angol ki
rály magyar testőrének verse Londonról, 
1670-ből, Kortárs, 1978; Gömöri György, 
Újabb adalékok Adami Jánosról, Korunk, 
1978; Uő, Angol-magyar kapcsolatok a 
17-18. században, Bp., 1989.

Móró Miklós

Adami János Jakab (Lőcse, 1713— 
Besztercebánya, 1792. júl. 4.)

Ev. lelkész, méhész. Lőcsén, azután 
1734-től Jénában és Halléban tanult. Ha
zatérve Besztercebányán előbb iskola- 
igazgató, majd (1784-től) prédikátor. 
Minden (vallásos és egyéb) munkáját né
metül írta. A mo.-i méhészet egyik úttö
rője. Különösen érdekes a Kurze 
Anleitung fü r  das Landvolk in Absicht 
a u f die Bienenwirtschaft (Pozsony, 
1773) c. műve.

Kiss Anna

Adami Mihály (Trencsén m.?, ? -  
Bées, 1781. márc. 11.)

Nyelvész, családtörténész. 1740-ben 
lépett a jezsuita rendbe, széles körű mű
veltségét a rend iskoláiban sajátította el. 
1750-ben világi foglalkozást választott: 
bécsi udvari ágens lett. A bécsi katonai 
akadémia, majd a bécsújhelyi Terézia 
Akadémia tanára. írt magyar nyelvtant, 
nyelvkönyvet. Családtörténeti és címer
tani (kéziratban maradt) gyűjteményét 
Nagy Iván kamatoztatta Magyarország 
családai c. alapvető munkájában. Ma- 
gyar-latin-német szótára szintén kéz
iratban maradt.

Művei: Ausführliche und neuerläuterte 
ungarische Sprachkunst, Wien, 1760, 21763; 
Institutiones grammaticae Hungaricae, Wien, 
1761.

Írod.: Tolnai Vilmos, Adami Mihály 
nyelvtanáról, MNyr, 1904.

Várkonyi Tamás

Adányi András (Mezőtárkány, 1715. 
dec. 27.-Esztergom, 1795. dec. 12.)

Jezsuita költő, író, fizikus, hitszónok. 
Trencséni, szakolcai és grazi tanulóévei 
után a rend iskoláiban oktatott: kezdet
ben latin nyelvet, poétikát, retorikát, 
majd filozófiát, teológiát. 1752-ben 
szentelik fel s kap bölcsészdoktori okle
velet, 1753-55-ben Nagyszombatban fi
lozófiát és fizikát tanít, majd Nagyvára
don és Ungvári hitszónok, 1760-tól is
mét nagyszombati tanár. A rend 
feloszlatása után, 1773-tól az esztergomi 
gimnázium igazgatója. Latin nyelvű filo
zófiai, matematikai és fizikai tankönyve
ket, továbbá rendtörténetet (a kassai je
zsuitákról, 1601 ̂ 40 között) és a klasszi
kus latin verselés szabályai szerinti 
verseket (ódák, eposz) írt. Fastorum 
Hungáriáé c. hazafias eposzának első ré
sze a világ teremtésétől a honfoglalásig 
mondja el a pannon föld történetét. A 
második részben Répszeli László Hun- 
niását dolgozta át, azonosítva a magya
rokkal a hunokat. Az 1753-as tanügyi re
form szellemében írt természettudomá
nyi munkáiban Descartes és Newton 
tanait is ismerteti, eklektikus fizika-értel
mezése jellemző a kor jezsuita tudósaira.



adásvétel 20

Művei: Fastorum Hungáriáé. Pars 1 et 2, 
Cassoviae 1742; Initia Cassoviensis Socie
tatis Jesu ab anno 1601 ad annum circiter 
1640, Cassoviae 1743; Institutiones physicae 
generalis, Tymaviae 1744; Philosophiae na
turalis pars prima seu physica generalis, 
Tymaviae 1755 [befejezetlen]; Pars recentio- 
ris physicae, Tymaviae 1756; Ode, quam [...] 
Antonio Vörös [...] dum gymnasium maius 
Strigoniense inviseret obtulit Adányi András, 
Pestini 1777; Ode ad primum lapidem 
gymnasii Strigoniensis, cum in fundamenta 
dimitteretur, Budae 1779; Odae non paucae 
viris et rep. litteraria bene meritis nomine 
gymnasii Strigon, oblatae, inter quas oda ad 
cives occasione marmoreae statuae M. The- 
resiae Reginae, Pestini 1781; Oda in laudem 
M. Theresiae Augustae dum universitas 
Budae inauguraretur, Pestini 1781.

írod.: M. Zemplén, 1964; Szörényi Lász
ló, Hunok és jezsuiták, Bp., 1993.

Kiss Anna

adásvétel -^kötelmi jog

Adhortatio mulierum („Mostan egy 
ifjú megházasodott...'’)

A 16. sz. negyvenes-ötvenes éveiben 
keletkezett, valahol a Szamos mentén. 
Tréfás-oktató házasének, amely ritmikai- 
lag —»Batizi András 1546-ban szerzett 
Házasságról való énekével, tematikában 
—»Tatár (Tar) Benedek 1541-es házas
énekével mutat rokonságot. A -yLugos- 
sy-kódexben maradt fenn.

Kiad.: RMKTXVI/4, 1883.
A szerk.

Admonti Biblia (Csatárt Biblia: ÖNB, 
Cod. ser. nov. 2701-2, 2 fólió Párizsban: 
École des Beaux-Arts, Bibliothèque, 
Coll. la Soufaché, 22 788)

Szövege és mérete alapján ún. óriás
biblia, díszítés szempontjából az Ottó-ko- 
ri és bizánci elemeket is tartalmazó salz
burgi kódexfestészet terméke az 1130-as 
évekből. Az Ószövetség csaknem minden 
könyvéhez tartalmaz egész-, fél- és há
romnegyed oldalas képeket; elsősorban 
ezeknek és az iniciáléknak a stíluskap
csolatai utalnak keletkezési helyére. Az 
-ban olvasható és egyéb források alapján

valószínűsíthető, hogy a kódexet 1136- 
tól a 13. sz. közepéig a Gut-Keled nem
beli Márton comes által alapított csatári 
bencés apátság birtokolta, ahonnan 1263 
u. kereskedelmi úton Admontba került.

írod.: Wehli Tünde, Az Admonti Biblia, 
Bp., 1977 (MűvtörtFüz, 11); UŐ, Admonti 
Biblia, in Három kódex, kiáll, kát., OSZK, 
szerk. Földesi Ferenc, Karsay Orsolya, Bp., 
2000; Paradisum plantavit, 2001, IV. 15.

Wehli Tünde

Admonti Kódex (OSZK, Cod. Lat. 
433)

Szt. István törvényeinek legrégibb 
fennmaradt kézirata a 12. sz.-ból. A teljes 
kódexet, amely feltehetőleg Mo.-on ké
szült, Wilhelm Wattenbach német medie- 
vista fedezte fel 1846-ban az admonti 
bencés apátságban. A nyolc pergamcnle- 
velet, amelyre a törvényeket másolták, 
leválasztották a kódexről, és 1934-ben az 
OSZK megvásárolta.

Kiad.: Szent István törvényeinek 12. szá
zadi kézirata az Admonti Kódexben, hason
más, kiad. Györffy György, Bartoniek Em
ma, Bp., 1988.

Vizkelety András 

adománybirtok —»dologi jog

Szt. István törvényei az Admonti Kódexben
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advent (lat. adventus ’eljövetel’)
Az —»egyházi év első, a —»karácsonyt 

előkészítő szakasza. Galliában alakult ki 
az 5-6. sz.-ban, eleinte hat hétig tartott, 
majd négy hétre rövidült.

Az ~ alapgondolata az Úr megtestesü
lésére és eljövetelére való várakozás: elő
készület a karácsonyi ünnepekre, mikor 
Isten Fiának az emberekhez való eljöve
teléről emlékezik az egyház. Az ~ egyben 
ráirányítja a figyelmet Krisztus történe
lem végi, második eljövetelének várására 
is. Az Úr eszkatologikus eljövetelének 
várása az íro.-i kolostori liturgiából terjedt 
el az ír misszionáriusok közvetítésével.

~ a nov. 30-ra eső vagy ahhoz legkö
zelebbi vasárnap első vecsernyéjével 
kezdődik, és karácsony első vecsernyé
jével végződik. Vasárnapjait ~ első, má
sodik, harmadik és negyedik vasárnapjá
nak nevezik. Az angyali üdvözletét, ill. a 
megtestesülés gondolatát eredetileg a ka
rácsony előtti vasárnapon ünnepelték 
(—»Mária-ünnepek). A középkorban az 
egyes ~i vasárnapok jelentése Krisztus 
négyféle eljövetelével gazdagodott: a 
megtestesülésben, a kegyelemben, a halá
lunkban való, végül az ítéletkori eljövete
lére való készülődéssel.

~ első felében, dec. 16-ig a Krisztus vi
lág végi eljövetelére való várakozás van a 
középpontban. A bűnbánati jellegnek 
megfelelően ~ —»böjti időszak, amely 
azonban a reményteli várakozással fonó
dik egybe. Legfontosabb napjai a harma
dik, Gaudete vasárnap és a dec. 17-től 
24-ig tartó hét: Jézus születésének ün
neplése. Az ~ liturgikus színe a viola, a 
bűnbánat színe, ezt a Gaudete vasárna
pon a rózsaszín váltja fel. E vasárnapot 
leszámítva az —»oltárokról hiányzik min
den dísz, és hallgat az orgona is. Ugyan
akkor a —»misében és a —»zsolozsmában 
megvan az alleluja, az öröm kifejezője. ~ 
második felének egyik legszebb liturgi
kus éneksorozata, az O-anti fonák füzére 
már a —>Codex Albensisben megtalálha
tó. Nevüket onnan kapták, hogy a vespe- 
rásban a Magnificat antifónái dec. 16-tól 
23-ig „0 ” felkiáltással kezdődnek. Szö
vegük az ószövetségi jövendölések alap
ján napról napra egyre világosabban raj

zolja meg az Üdvözítő alakját. Jellemző 
még a hajnali misékben, a zsoltár kezdő
szaváról („Rorate” ’Harmatozzatok’) el
nevezett rorátékban kibontakozó benső
séges Mária-tisztelet.

A keleti egyházban a karácsonyi elő
készületi idő már nov. 15-én megkezdő
dik.

írod.: R adó Polikárp, Az egyházi év 
[1957], h. n., 21998; Bálint Sándor, Ünnepi 
kalendárium [1976-77], Szeged, 21998.

Török József

Aesopus
Fiktív ókori meseíró, tréfamester. A 16. 

sz.-ban —»Markalf és —»Gróbián mellett a 
legnépszerűbb komikus figura. Az utókor 
jobbadán csak a neki tulajdonított me
séket ismeri, amelyek példabeszéd jel
legüknél fogva igen népszerűek voltak; 
Luther (aki maga is lefordította a me
séket) úgy nyilatkozott róluk, hogy a Bib
lia után a legfontosabb olvasmányok. A 
16. sz.-ban sajátos életrajza is közkézen 
forgott, ez a korabeli humor példatára. 
Meséit elsőként —»Pesti Mizsér Gábor 
(Martinus Dorpius nyomán, latinból, 
Bécs, 1536 e.), majd —»Heltai Gáspár 
fordította magyarra (Heinrich Steinhö- 
wel és mások nyomán, németből, Ko
lozsvár, 1566). Életrajzát közli Pesti, 
-^Laskai János oskolamester (Debrecen, 
1592 e.) és a Magyar Aesopus c. kiad
vány (Lőcse, 1628 k.). Alakja a 17. sz. 
végéig népszerű maradt, Lőcsén még 
további két kiadása jelent meg.

Moór Anna

A lőcsei illusztrált Aesopus-életrajz (RMNy 1418) 
egyetlen ma ismert oldala (csak Széli Farkas 
közléséből tudunk róla, MKsz, 1886, 92). Részlet
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ágens
A magyar prot. egyházak vallási ügy

vivője. ~t alkalmaztak a közigazgatás és 
bíráskodás központi és legfőbb hatóságai 
mellett (Buda, Pozsony, Bécs). ~ csak 
nemesember lehetett, általában alapos jogi 
ismeretekkel. Ő juttatta el az egyházköz
ségek kérvényeit a megfelelő kormány- 
szervekhez, sürgette az ügyek intézését 
(igen gyakran anyagi áldozatok árán, sőt 
megvesztegetéssel), tájékoztatta az egy
ház elöljáróit. Az ev.-ok és a ref.-ok elő
ször közösen, majd külön tartottak ~t. Az 
első adat 1713-ból ismeretes az ~ mun
kájáról. 1795-ben az erdélyi ref.-ok meg
szüntették ezt a tisztséget (1867-ben a 
mo.-iak is). Az ~ek névsorát közli Zo- 
ványi.

Írod.: Zoványi, 31977, 15-16.
Dienes Dénes

Ágh István (Sepsiszentkirály?, 1709 
Kolozsvár?, 1786)

Unit. egyházi író, természettudós. Kö
zépiskolai tanulmányait Kolozsváron 
végezte, majd Amszterdam, Leiden és 
Halle egyetemeit látogatta. 1739-től a 
kolozsvári kollégiumban tanít, 1758-tól 
unit. püspök. Kéziratban maradt Brevis 
introductio in studium geographicam 
(1770) c. természetföldrajzi munkája és 
fizikai jegyzete, amelyben Mo.-on első
ként ír az olaszo.-i földrengésekről (Phy
sica..., 1772).

Művei: Szívben elrejtetett ember. Vagy ha
lotti prédikáció [...] N. Iklodi Dési Judit asz- 
szonynak [...] Kmita János úrnak igen kedves 
élete párjának, Kolozsvár, 1770.

írod.: Boros György, Ágh István püspök 
élete, Keresztény Magvető, 1938; M. Zemp
lén, 1964; Magyar utazók lexikona, szerk. 
Balázs Dénes, Bp., 1993.

Kiss Anna
agilis —»nemes

Ágoston Péter (Szentlélek, 1618 
Nagyszombat, 1689. ápr. 23.)

Jezsuita költő, író. 1638-ban lépett a 
rendbe. Bécsben, Nagyszombatban tanult, 
majd Pozsonyban és Sopronban tanított. 
1646-50 között ismét Bécsben tanult. 
Tanulmányait befejezve 1650-ben pappá

szentelték, majd még ebben az évben tö
rök misszióba küldték Pécsre; itt három 
évig élte a hódoltsági magyar hitszóno
kok keserves életet. Udvarhelyi, majd 
kolozsmonostori pap; 1657-ben leteszi a 
végleges fogadalmat. Komáromban, Po
zsonyban, 1659-69 között Nagyszombat
ban, azután Kassán, Győrött, majd öt 
éven át Komáromban, 1677-83 között is
mét Nagyszombatban pap, tanár, az utób
bi helyen iskola- és szemináriumigazga
tó. 1683-tól betegségei és rokkantsága 
miatt visszavonulva élt Nagyszombatban 
és Trencsénben. A korban igen népszerű 
imádságoskönyveket írt, fordított.

Művei: Lelki patika, Lőcse, 1669; Szívek 
kincse. Avagy Krisztus Urunk szenvedésin és 
halálán fohászkodó könyvecske. Nagyszom
bat, 1671; Mirraszedö szarándok, Nagyszom
bat, 1672; Mennyei dicsőség, Nagyszombat, 
1674; Mennyei követek, Nagyszombat, 1681.

Kiad.: RMKT XVII/11, 1986.
Lux Etelka

ágostonosok (ágostonos remeték, 
Eremitae Ordinis Sancti Augustini; ma: 
Ordo Fratrum Sancti Augustini, OSA)

Apostoli munkát végző szerzetesek. 
Itáliában 1256-ban IV. Sándor pápa több 
remetetársulást egyesített a Szt. Ágoston 
írásaiból készített —»regula alapján. A 
Malcvali Vilmos (f i 157) által alapított 
vilhelmiták egy része is csatlakozott az 
-hoz, más részük azonban Szt. Benedek 
reguláját követte, és 1266-tól önálló 
rendként működtek. Az ~ már a 13. sz.- 
ban mindenfelé elterjedtek a latin keresz
ténység országaiban. Hatévenként tartot
tak generális káptalant, azon választották 
meg a rend legfőbb elöljáróját, a generá
lis —»perjelt. A —»rendtartományok há
romévenként választottak provinciálist. 
1289-ben pápai kiváltság által mentesül
tek a püspöki joghatóság alól (—»egyházi 
kiváltságok). A remete elnevezést, amely 
csak eredetükre utalt, a 20. sz.-ig meg
őrizték. Valójában mint kolduló rend na
gyobbrészt városokba telepedtek és nem 
remeteségbe. A rend tagjai közül sokan 
tanultak és tanítottak az egyetemeken. 
1295-ben a Sienában tartott generális 
káptalan jegyzőkönyve felsorolja a rend
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16 tartományát, közvetlenül a 10 itáliai 
után a mo.-it is.

A 16. sz.-ig Mo.-on 30 helyen alapítot
tak kolostort. 1270-1310 között fordul
nak elő házaik első okleveles említései: 
Mezősomlyó, Esztergom, Körmend, Sá
ros, Buda, Gyulafehérvár, Székesfehérvár, 
Pécs és Dés. 1338-tól a tartományoknak 
studium generálét kellett felállítaniuk. 
Az 1272 e. alapított esztergomi kolosto
ruk volt a mo.-i rendtartomány központ
ja, a provinciális perjel és a studium ge
nerale székhelye. 1385-ben a rend ott tar
totta generális káptalanját. Fraknói 
István ágostonos barát, a teológia meste
re, 1350-67 között nyitrai püspök, 1367— 
79 között kalocsai érsek volt, és I. Lajos 
király követeként is működött. A 16. sz. 
közepén a török hódítás és a reformáció 
következtében mo.-i házaik mind elnép
telenedtek. Középkori templomaik közül 
csak a bártfai maradt fenn.

1655-ben Nádasdy Ferenc országbíró 
Lékán telepítette le az ~at. Budán 1700- 
ban, Pécsett 1713-ban alapítottak kolos
tort. II. József 1784-ben mindhárom há
zukat feloszlatta. A hozzájuk tartozó 
templomok ma is állnak mint plébánia- 
templomok, a budait a ferencesek kapták 
meg. Rendjük stájer és karintiai kongre
gációjához tartoztak, 1700-tól pedig a 
visszaállított Provincia Hungariae-hoz. A 
18. sz. közepén hét zárdájukban 55 pap 
és 27 segítő testvér működött.

Írod.: Xystus Schier, Memória Provinciae 
Hungarieae Augustinae antiquae, Graz, 1778; 
FallenbÜCHL Ferenc, Az ágostonrendiek Ma
gyarországon, Bp., 1943; Zakariás G. Sán
dor, Budapest, Bp., 1961, 73 (Magyarország 
művészeti emlékei, 3); Mályusz Elemér, Egy
házi társadalom a középkori Magyarországon, 
Bp., 1971, 285-286, 295-297; John Joseph 
Gavian, The Austro-Hungarian Province o f 
the Augustinian Friars 1646-1820, I—III, Ro
ma, 1975-77; Adelheid Schmeller-K itt, Bur
genland, Wien, 1976, 172-174 (Dehio- 
Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs); 
Gabriel Adriányi, Die Augustiner-Eremiten in 
Ungarn, in Scientia Augustiniana, Würzburg, 
1979; Bándi Zsuzsanna, Ágostonos remeték 
Körmenden, Vasi Szemle, 33(1979).

Flervay Ferenc Levente

Ágoston-rendi kanonokok (Ordo Ca
nonicorum Regularium Sancti Augustini, 
OCanSA)

Ünnepélyes liturgiát és lelkipásztori 
munkát végző szerzetesek. Szt. Chrode- 
gang metzi püspök (742-766) papjai lel
ki színvonalának emelésére székesegy
háza mellett bevezette a ház-, ima- és 
asztalközösséget. Életük rendjét 34 feje
zetből álló szabályzatba foglalta. A ház 
tagjai megtartották egyházi rangjukat, és 
rendelkeztek saját jövedelmeik felett. 
Példáját és szabályzatát más püspökök is 
átvették. Az így keletkezett társulások a 
—»káptalanok, tagjaik a —»kanonokok. A 
11. sz.-tól kezdve, különösen Szt. Ivó 
chartres-i püspök kezdeményezésére, 
egyre több káptalan elfogadta a 700 k. 
Franciao.-ban Szt. Ágoston írásaiból ösz- 
szeállított —»regulát. Tagjaik lemondtak 
az egyéni birtoklásról, és ünnepélyes 
szerzetesi fogadalmat tettek a tisztaság, a 
szegénység és az engedelmesség megtar
tására. Az ~ tehát szerzetesek (canonici 
regulares), mig a székes- és társaskápta
lanok tagjai világi papok, akik személyes 
és hivatali birtokaikat és jövedelmeiket 
szabadon használhatják. Az ~nak Euró- 
pa-szerte sok száz kolostoruk keletke
zett, de nem volt közös szervezetük. XII. 
Benedek pápa 1339-ben reformkonstitú- 
ciót adott ki, melyben előírta, hogy 
—»rendtartományokba tömörüljenek és 
évente káptalangyűlést tartsanak.

Az ~ mo.-i jelenlétéről csak kevés ok
levél tanúskodik. 1199-ben tűnik fel elő
ször a Becse-Gergely nemzetség által ala
pított Dénesmonostora Zaránd m.-ben, a 
Makra hegy és a Fehér-Körös között. A 
következő monostoraikról tudunk (mint
hogy alapításuk körülményei többnyire 
ismeretlenek, csak első említésüket tud
juk jelezni): Arad m.-ben Solymos 
(1278), Bács m.-ben Derzs (1253), Bara
nyában Keresztúr (1280), Ürög (1297), 
Munkád (1332/36), Siklós (1232/36), 
Szentgyörgy (1332/35), Aszuág (1428), 
Kőrös m.-ben Váska inferior (1292), 
Nyitóban Vágújhely (alapítva 1414), So
mogybán Lulla (1302), Illésvölgy (1400), 
Sopron m.-ben Marz (Rohrbach, 1295), 
Tolnában Tői (1268/75), Apar (1332/36),
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Vas m.-ben Pápoc (Szt. Megváltó, ala
pítva 1360). 1332-től kezdve adatok bi
zonyítják, hogy tno.-i házaik külön rend- 
tartományt képeztek és káptalant is tar
tottak, pl. 1405. okt. 18-án Siklóson. 
Egyetlen építészeti emlékük a siklósi Szt. 
Anna-templom. Okleveleink karinges ka
nonokoknak (canonici superpelliciati) 
nevezik őket.

Az ~ rendjéből több mint 23 rend vagy 
kongregáció ágazott ki, melyek közül a 
középkorban Mo.-on négy volt jelen.

1. Esztergom délnyugati határában 
Abony, más néven Szentkirály falu mel
lett 1150-60 k. II. Géza király feltehetően 
Szt. István király palotája és halála szín
helyén a stefanitáknak elnevezett kano
nokrendnek telket adott zarándokispotály 
építésére, amely a Boldogságos Szűz és 
Szt. István király tiszteletére el is készült. 
Ugyancsak ő emelt egyházat és ispotályt 
Jeruzsálemban. 1171-ben Manfréd bíbo
ros pápai követ mindkét ház keresztes la
kóinak az ~ szabályzatát adta, ezt III. Sán
dor pápa megerősítette, és rájuk bízta az 
ispotályok ellátását. 1181-ben III. Béla ki
rály az alapításokat megerősítette és ellát
ta birtokkal, jövedelemmel. Szentkirály 
közvetlenül a Szentszék alá tartozott. Elén 
magiszter állott. 1223-tól folyamatosan 
—>hiteleshelyként működött. 1187-ben 
megkapta a buda-felhévízi Szenthárom
ság-templomot, mellette létesült 1300 k. a 
szentkirályi keresztesek második háza. 
1445-ben a két ház közös magisztere ké
résére a pápa mindkét házat társaskápta
lanná alakította.

2. II. András 1212-ben Sáros m.-ben, 
1223-ban Kőrös m.-ben birtokot adomá
nyozott a Szt. Sírról nevezett (Cruciferi 
Dominici Sepulchri Hierosolymitanis) 
lengyelo.-i ~nak, akiknek miechówi mo
nostorát 1198-ban Monachus jeruzsálemi 
pátriárka alapította (—»Szent Sír-rend). 
Két házuk létesült Mo.-on, az egyik 
1223-54 között Kőrös m.-ben Glogon- 
cán, a másik 1313 u. Szepesben Lande- 
ken. Mindkettő temploma ma is fennáll.

3. A Remete Szt. Antalról elnevezett 
antoniták (Cruciferi Ordinis Sancti Anto
nii) rendje laikus betegápolók közössé
géből alakult 1228-ban. Ruhájukon a gö

rög tau betűhöz hasonló keresztet visel
tek. 1288-ban a szepességi Darócon, 
1309 e. Pozsonyban telepedtek le. Ispo
tályaikban (—»kórház) főként az anyarozs 
okozta megbetegedést gyógyították.

4 . A Szentlélek-ispotályosok (Hospita- 
larii Sancti Spiritus) társaságát 1198-ban 
Montpellier-ben laikusok alkották. 1252 
u. papi szerzetesrenddé alakultak. Köz
ponti házuk a római S. Spirito in Sassia 
lett. Igen sok ispotályt tartottak fenn Eu- 
rópa-szerte. Nagyszebenben 1291-ben 
kaptak egy házat a várostól erre a célra. 
Az egyéb adatok bizonytalanok.

írod.: Reviczky Bertalan, A Boldogságos 
Szűzről címzett vágújhelyi prépostság törté
nete, Trencsén, 1897; N émethy Lajos, A 
márcfalvi prépostság, Sz, 34(1900); Elemér 
KŐszeghy, Denkmäler der Antoniter in 
Drautz, Késmárk, 1930; Max Heimbucher, 
Die Orden und Kongregationen der katholi
schen Kirche, Paderborn, 31933, I, 396^432; 
Belitzky János, Sopron vármegye története,
I. Bp., 1938, 497-501; Györffy, ÁMF, I, 
1963, 185, 217, 272, 325, 344, 378, 386, 400,
II, 1987, 277-282; Jan Reychman, Klasztor 
w Lendaku i jego dawna przynaleznosc do 
opactwa Miechowskiego, Nasza Przeszlosc, 
19(1964); Július Gábris, Dejiny prepozitúty 
Panny Márie v Növöm Meste nad Váhom, 
Bratislava, 1969; Carlo Egger, in Dizionario 
degli istituti di perfezione, ed. Guerrino 
Pelliccia, Giancarlo Rocca, II, Roma, 1973, 
46-65, 134-141; MRT, V, 1979, 185-189 
(Szentkirály); Boroviczény Károly György, 
Cruciferi Sancti Regis Stéfani. Tanulmányok 
a stefaniták, egy középkori magyar ispotályos 
rend történetéről, OtK, 133-140(1991-92) 
(Szentkirály).

Hervay Ferenc Levente

Ágotha Demeter (Székelyudvarhely, 
1742-Kézdivásárhely, 1783. máj. 25.)

Ferences (minorita) iskoladráma-író. 
Nagybányán, Kolozsvárt, Eperjesen ta
nult, Marosvásárhelyen és Firtoson volt 
pap, 1767-től Kantában, Kézdivásár- 
helyen tanár. Művei kéziratban maradtak.

Művei: De Philippo Rege Macedonum, 
Kézdivásárhely, 1768; De Lysandro et 
Maxentio, Kézdivásárhely, 1769;Abrahám és 
Izsák, Kézdivásárhely, 1777.
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Kiad.: RMDE XVIII/2, 1989.
írod.: Monay Ferenc, Adatoka magyaror

szági és erdélyi minoriták irodalmi munkás
ságáról, Róma, 1953; K ilián István, A mino
rita színjáték a 18. században, Bp., 1992.

Kiss Anna

agrár-szakirodalom —»mezőgazdasá
gi irodalom

Aguilar, Diego d’ (alias Pereira, Mo
ses Lopez d’Aguilar; 1699-1759)

Marannus (látszatra megkeresztelke- 
dett, de vallásához hű) bankár. Portugá
liában született, ahol apja bérelte a do
hánymonopóliumot. 1722-ben Londonon 
keresztül Becsbe költözött, és visszatért a 
zsidósághoz. Ausztriában újjászervezte 
az állami dohánymonopóliumot, amelyet 
1723- 1739 között évi hétmillió forintért 
bérelt. 1726-ban bárói, később titkos ta
nácsosi címet kapott. Hatalmas összegű 
kölcsönöket (1732-ben tízmillió forin
tot) adott az államkincstárnak, a schön- 
brunni kastély újraépítésére pedig 300 000 
forintot ajándékozott a császárnénak. Az 
udvarban a —»zsidók érdekében vetette 
latba befolyását. 1742-ben Jisszachár Be
rus Eskelesszel együttműködve sikerült 
megakadályoznia a zsidók kiűzetését 
Morvao.-ból, s központi szerepet játszott 
azokban a tárgyalásokban is, amelyek 
megakadályozták a prágai zsidók 1744-es 
kiűzetését. Segítséget nyújtott 1752-ben a 
mantovai hitközségnek, a belgrádi közös
séget elpusztító tűzvész után gyűjtést 
szervezett, és adományokat gyűjtött a 
szentföldi zsidók számára is. Állítólag a 
török szultánnal fenntartott kapcsolatai 
segítségével sikerült megakadályoznia a 
bécsi zsidók kiűzetését. ~ alapította a bé
csi és temesvári „török” (azaz szefárd) hit
községeket. Amikor a spanyol kormány 
judaizálás vádjával kiadatását kérte, s az 
inkvizíció elé akarta állítani, 1757-ben 14 
gyerekével Londonba költözött, s halálá
ig aktívan részt vett az ottani szefárd kö
zösség életében.

írod.: Noah Marcus G elber, Diego 
d'Aguilar, REJ, 97(1934); UŐ, Diego d ’Agui
lar, JSOS, 10(1948), 360-362 (bibliográfiá
val); Cecil Roth, A History o f the Marranos,

Philadelphia, 1947, 308-310; Albert Moses 
Hyamson, Sephardim o f England. A history o f 
the Spanish and Portuguese Jewish com
munity 1492-1951, London, 21951, index; 
James PiCClOTTO, Sketches o f Anglo-Jewish 
History, London, 21956, 91-93, 457—458; 
Heinrich Schnee, Hoffmanz und der moderne 
Staat, III, Berlin, 1955, 247; IV, 1963, 
316-317; Ben-Z vi, Diego d ’Aguilar, Sze- 
funót, 2(1958), 192-193; S. Simonsohn, 
Toldót há-Jehudim be-Dukkászut Mantova, I, 
Jeruzsálem, 1962, 357-359; Uő, Diego 
d ’Aguilar, in Széfer Jövel... N. M. Gelber, 
1963, 145-149; Mevorah, Diego d ’Aguilar, 
Zion, 28(1963); Josef Fraenkel, Jews o f 
Austria, London, 21967, 327-329.

Haraszti György

ágy
Az ókori közel-keleti kultúrák emlék

anyagából már az i. e. III. évezredből is
merünk -akat (Egyiptom, Mezopotá
mia), de e bútor európai megjelenése csak 
a 9-10. sz.-ra tehető.

Legkorábbi formája a veremházak 
földbe vert állványzatra helyezett fekvő
alkalmatossága lehetett, bár a földön al
vás szokása a jelek szerint még a közép
kor korai szakaszában is hosszú ideig dí
vott. A karókból alkotott váz és a fonott 
fekvőfelület, a későbbi dikó lehetett a 
legkorábbi -neműt is hordozó fekvő
helyforma, melyből csak fokozatosan 
alakultak ki az egyszerű nyoszolyák. Az 
-  Mo.-on feltehetően a honfoglalás utá
ni időkben terjedt el, bár ábrázolásával 
csak a 14. sz.-ban találkozunk.

A 16-17. sz.-tól beszélhetünk díszesen 
kialakított nyoszolyákról, ill. gazdag mű
vészi kivitelű mennyezetes -akról. Egyik 
legkorábbi ismert emlékünk e körből 
Károlyi Klára -a  1578-ból. Ez asztalos 
által készített deszka- volt, ívesen fara
gott -véggel, melyen évszám és tulajdo
nosának neve olvasható: CLARA CARO- 
LI 1578. Az -  másik végén lévő deszkán 
RENOVATUM 1678 felirat van, tehát az -  
a 16-17. sz.-ban értékes, megbecsült, 
száz év után is javításra érdemes bútor
darab volt. A reneszánsz idején terjedtek 
el a díszes, mennyezetes ~ak, melyekhez 
drága textíliák, azaz szuperlátok tartóz
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tak (—»ágyi ruhák). Az ~ négy sarkán fa
ragott, esztergályozott oszlopok emel
kedtek, s ezek tartották a mennyezetet 
alátámasztó fakeretet. A külföldi mintára 
készült mennyezetes -akkal párhuzamo
san divatban maradtak a díszes, de meny- 
nyezet nélküli ~ak is. A Kolozsvárról, 
Baráth (Münnich) Sebestyén házából 
származó 17. sz.-i hagyatéki leltár szerint 
neki négy nyoszolyája volt, ezekből 
kettő „hímes” (—»festett bútor), „az má
sik rakott az fejétűi” (—»intarziás bútor).

A mennyezetes ~ak is lehettek egysze
rű, festett díszítésűek, mint a Görgény- 
ben 1652-ben említett „superlatos, virág 
formára festett nyoszolya”. Figyelemre 
érdemes, hogy Bethlen Miklós tordai há
zában 1697-ben fenyődeszka ~ állott, 
„festett deszkaszuperláttal”. Mo. nyugati 
részén a leltárakban leggyakrabban a 
„Himmelbett”, azaz mennyezetes ~ volt 
használatos a 17. sz. folyamán. Már a 17. 
sz.-tól léteztek az egyszemélyes ~ak 
mellett kétszemélyesek, sőt gyermek~ak 
is, mint Uzdiszentpéteren, ahol a kony
hában két „gyermeknek való nyoszolya” 
állott 1679-ben. A 17-18. sz.-ban az

Ágy a Képes Krónika várkonyi jelenetet ábrázoló 
iniciáléjában,f 32v. OSZK

~nak még nem volt kijelölt helye a lakó
térben. Lakószobában éppúgy találko
zunk vele, mint az —»ebédlőpalotában.

A 17. sz.-i mennyezetes ~ak egyik 
szép példája az MNM-ben található (ltsz.: 
6-1947). Eredetileg a Vay családé volt, de 
a hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc 
is használta a —»sárospataki várban. Az — 
fejénél lévő vége felmagasodik, a másik 
végén két esztergályozott oszlop emelke
dik. Ezek tartják a mennyezetet, melynek 
párkányán az 1672-es évszám olvasható. 
Az ~ két végén árkádos mezőkben fara
gott, applikált levéldíszítmények és fűré
szelt arabeszkes motívumok láthatók.

A 18. sz.-tól a mennyezetes ~ak száma 
csökkent, s fokozatosan előtérbe kerültek 
a függöny nélküli ~ak. A rokokó és copf 
-típus esetében kialakult a magasabb fej- 
és alacsonyabb lábrész, mely az oldal
deszkákkal kiegészítve alkotta az állvány
zatot. A rokokó idején még íves lábakat a 
18. sz. végére a klasszicizmusra jellemző 
egyenes lábak váltották fel.

Lásd még: —»népi bútor.
írod.: Bárányné, 1939; Szabolcsi, 1954; 

Jakó Zsigmond, Az otthon és művészete a 
16-17. századi Kolozsváron. Szempontok 
renaissance-kori művelődésünk kutatásához, 
in Kelemen Lajos-emlékkönyv, 1957; B. 
N agy, 1970; Szabolcsi, 1972; D. A skercz 
Éva, Polgári otthonok a 17-18. századi Sop
ronban, Arrabona, 17(1975); Kovalovszki 
Júlia, Gótikus és reneszánsz bútorok, Bp., 
1980; K. C silléry Klára, A magyar népi la
káskultúra kialakulásának kezdetei, Bp., 
1982.

Kiss Éva

agyagművesség (keramika)
Az -  az emberiség történetének egyik 

legrégibb kézműipara. Kialakulásának 
alapja az agyag azon tulajdonsága, hogy 
feláztatva könnyen formázható, kiégetve 
viszont cseréppé válik, amely többé már 
nem alakítható, és vízben sem ázik szét. 
Az ~ termékeinek zöme konyhai edény 
(termény- vagy folyadéktároló, főző-, 
felszolgáló, ún. asztali edény, ill. az utób
biból kifejlődött díszedény) volt. Ezenfe
lül számtalan termékféleséget készítettek 
még agyagból: épületelemeket (falazó- és
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padlótégla, tetőfedő cserép, vízvezeték
cső), fűtő-, ill. világítótesteket (kályha
szem, kályhacsempe, mécses, gyertyatar
tó), különböző házi- vagy kézműiparok 
számára segédeszközöket (hálónehezék, 
orsógomb, szövőszéknehezék, mézeska
lács-nyomóforma, lepárlóedény, öntőfor
ma, öntőtégely, fújtatókhoz fúvócső 
stb.), sőt az ~nek még a gyógyászatban 
(patikaedény, ún. albarello) és a pénzfor
galomban (cseréppersely vagy kincsőr
zésre használt konyhai edények) is volt 
némi szerepe. Van adat kultikus, ill. litur
gikus tárgyakra, az utóbbiakra főleg a ke
leti kereszténység területéről (cserépikon, 
keresztelőmedence, zarándokkulacs), 
hangszerekre (cserépcsörgő, -síp), játé
kokra (miniatűr konyhai edények, állat
figurák, agyaggolyó) és ékszerekre 
(agyaggyöngy) is. A felhasználási módok 
sokasága miatt nem helyes az ~et azonos
nak tekinteni az edényművességgel, azaz 
fazekassággal. A felsoroltak közül csak a 
forgástestek, vagyis a konyhai és egyéb 
edények, ill. a korongolt kályhaszemek 
készítését szokás fazekasságnak nevezni. 
A régészet egyik legfontosabb korhatáro
zó lelettípusa a kerámiatöredék. A törté
neti korok települési hulladékának el nem 
bomló része ugyanis többségében az ~ 
termékeiből, főleg edénytöredékekből áll. 
Az aránylag egyszerű eszközök, techni
kai fogások ellenére az ~ technológiája 
igen nagy változatosságot tesz lehetővé, s 
az eltérő sajátosságok többnyire jellem
zőek egy-egy korszakra vagy régészeti 
kultúrára.

A cseréptárgyak készítése általában 
három munkafázisból áll. Az első az 
agyag előkészítése: bányászása, szállítá
sa, darabolása, áztatása, tisztítása, isza
polása, érlelése és az ún. soványítóanyag 
hozzáadása. Ez egyfelől megkönnyíti a 
formázást (a „kövér” agyag ugyanis álta
lában túlságosan ragadós), másfelől 
csökkenti a formázást követő száradáskor 
vagy az égetéskor fellépő zsugorodás 
mértékét és az ebből adódó berepedés ve
szélyét. A soványítóanyag lehet homok, 
apróra zúzott kavics vagy samott (azaz a 
már kiégetett cserép apróra zúzott darab
kái), szerves anyag (általában pelyva)

vagy igen ritkán grafitszemcsék. A kö
zépkorban ez utóbbit csak az alsó-ausztri
ai fazekasok (—»osztrák importkerámia) 
alkalmazták a cseréptárgy falának szilár
dítása érdekében. A kész tárgy szempont
jából nagyon fontos a nyersanyagok, el
sősorban az agyag megfelelő minősége, 
írott források és néprajzi párhuzamok 
alapján megállapítható, hogy a mesterek 
az egyszer már megismert nyersanyag
hoz igencsak ragaszkodtak, s az ~ első
sorban emiatt vált erősen helyhez kötött 
kézműiparrá. Az agyag minősége ugyan
akkor meghatározta a belőle készíthető 
tárgyfajtákat is: sütő- és főzőedények, 
valamint kályhaszemek készítése pl. tűz
álló agyagot igényelt. A tűzálló agyagból 
készült főzőedények iránti igény az új
korban a felvidéki, gömöri fazekasáru 
(az ún. vászonfazekak) alföldi elterjedé
sét eredményezte. Máig vita tárgya, hogy 
ezen árucsere visszavetíthető-e a közép
korra.

A második munkafázis a formázás, 
mely történhet segédeszköz nélkül, azaz 
szabadkézi gyúrással, fazekaskorongon, 
formába öntéssel, ill. mintába (sablonba) 
gyúrással vagy döngöléssel. A szabadké
zi formázás körébe tartozik az agyagtömb 
elvékonyítása és kivájása, a negatívfor
mákra való rátapasztás, az agyagszala
gokból való felrakás (az ún. hurkatech
nika) stb. Az utóbbi, szinte kizárólag 
edényformázásra alkalmas és egyben leg
gyakoribb technikával a tárgyat hosszú, 
vékony agyaghengerek, agyaghurkák 
egymás fölé ragasztásával építették fel. 
A fazekaskorong felé való átmenetnek 
tekinthető, amikor az edényt hurkatech
nikával, korong nélkül, de alátétlapon 
építik fel, amelyet a formázás végén, a 
perem kialakításakor vagy a felület simí
tása közben többször is körbeforgatnak, 
így fordulhat elő, hogy a korongolt for
mázásra jellemző bekarcolt egyenes 
vagy hullámvonal néha a kézzel formált 
edényeken is megjelenik. A népvándorlás 
kori és középkori fazekaskorongok forga
tásuk módja alapján két nagy csoportra 
oszthatók: 1. lassúkorongok (kézikoron
gok vagy félkorongok) 2. gyorskorongok 
(az újkorban mindig lábbal hajtottak).
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Kézikorong alkalmazása esetén általános 
volt a hurkatechnika, a gyorsan és egyen
letesen forgó, lábbal hajtott korongon vi
szont egy agyagtömbből lehetett felhúzni 
a formálandó tárgyat. A kész tárgyakon a 
két technika közti különbség igencsak 
szembeötlő. A hurkatechnika általában 
aszimmetrikusabb alakú, kevésbé egyen
letes falvastagságú tárgyat eredményez, 
mint az egy agyagtömbből való felhúzás. 
Az ún. fenékbélyeg (—>fazekasjegy) ké
zikorong használatára utal. Ezeket a fa
zekasra, fazekasműhelyre utaló és/vagy 
mágikus jelentésű jeleket a kézikorong 
tányérjába vésték, így lenyomatuk a kész 
edény fenéklapjából plasztikusan ki
emelkedik. Gyorskorongon való felhúzás 
esetén viszont nem lehet előállítani ilyen 
jelet, mert az agyag a formázás elején 
annyira hozzátapad a koronghoz, hogy a 
kész tárgyat annak tányérjáról le kell 
vágni. Sajátos eljárással készültek a há
rom- vagy négyszög alakú kályhasze
mek. Ezeket korongon húzták fel, és csak 
a kész forgástestet alakították sablon se
gítségével szögletesre, vagyis e technika 
átmenet a korongolás és a mintába for
mázás közt. Kézi gyúrással mindenféle 
egyszerűbb cseréptárgy előállítható, leg
gyakrabban mégis edényformázásra hasz
nálták, csakúgy, mint a fazekaskorongot. 
A formába gyúrás vagy döngölés az újko
ri, sokszorosító edénykészítési módok 
megjelenése előtt elsősorban az épület
elem-gyártásra (—>tégla) volt jellemző. 
Az öntést szabálytalan alakú tárgyak, pl. 
szobrocskák vagy cseréppipák (—>pipa
1.) készítésére használták. A formázási 
szakasz az agyagtárgy „felszerelésével” 
fejeződik be: a bőrkeményre szikkadt 
tárgyra ekkor ragasztják rá a külön meg
formált részleteket (pl. kiöntő, fül stb.). 
Általában ezután következik a díszítés, 
különböző minták bekarcolásával (sgraf
fito), besimításával, bepecsételésével, a 
tárgy felületére ragasztott plasztikus 
agyagdíszekkel és/vagy festéssel. A Kár
pát-medence középkori edényművessé- 
gében meglehetősen ritka az agyagmáz 
(engobe, slip). A tárggyal azonos anyagú, 
fehér vagy fémoxiddal színezett agyag
mázat vagy a pórusok elzárása végett,

„A fazékas. ” Comenius, Orbis pictus, Lőcse, 1685

vagy díszítő célzattal alkalmazták, még
pedig úgy, hogy a bőrkeményre szikkadt 
tárgyat igen híg, „kövér” agyagpéppel 
kenték be vagy ilyenbe mártották bele.

A következő munkafázis az égetés, 
melynek során a hőhatásnak kitett agyag 
viselkedésében három szakasz különböz
tethető meg: 1. vízvesztés, 2. kiégés, 3. 
üvegesedés. Általában 400-450 °C körül 
indul meg a kiégési szakasz, mivel e hő
fok felett kezd eltávozni az agyag kémiai
lag kötött víztartalma, aminek eredmé
nyeként az agyag cseréppé alakul. 1000- 
1200 °C között a cserépben megolvad
nak és üvegszerűvé válnak az ún. nem 
plasztikus anyagok (azaz a szennyező- és 
a soványitóanyagok). Ez általában a 
tárgy kisebb-nagyobb mértékű deformá- 
lódásával jár. Az agyagok egy részében 
azonban anyaguk tisztaságának (pl. kao
lin) vagy sajátos összetételének (ala
csony mész- és vastartalom), ill. a jól 
megválasztott soványítóanyagnak kö
szönhetően nem indul meg 1000 °C fe
lett az üvegesedés, ehelyett alapanyagaik 
1200-1400 °C-on összeolvadnak, ezáltal 
tömör falaikban megszűnnek a más cse
réptípusokra igencsak jellemző likacsok. 
Az ilyen ~i termékeket nevezik össze
foglaló néven —»kőcserepeknek, közülük 
a fehér színűeket és áttetszőket pedig 
—porcelánnak.

Nyílt légtérben történő égetéskor mind 
a hőmérséklet, mind pedig az égetéshez 
szükséges oxigén mennyisége esetleges. 
Az égetés zárt légterű kemencékben, te
hát ellenőrzött körülmények között foly
hat oxigénszegény vagy oxigéngazdag
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környezetben, azaz redukciós vagy oxi
dációs eljárással. Az égetés során alkal
mazott redukcióval érhető el a kiégetett 
tárgy sötétszürke vagy fekete színe. Az 
oxidációs körülmények között égetett 
agyagok közül csak a szennyezőanyagot 
nem tartalmazó kaolin ég fehérre vagy 
sárgásfehérre. A vas-oxidok különböző 
típusai általában sárga, vörös vagy barna 
színt eredményeznek, és minél magasabb 
hőfokon égnek, annál sötétebb színár- 
nyalatúak. A mésztartalmú, ún. márgás 
agyagok ezzel ellentétben gyengén égve 
vörös színűek, magasabb hőfokon vi
szont világossárgává válnak.

A fazekaskemence építésének módját 
a Kárpát-medence középkori fazekasai 
bizonyosan ismerték, bár az Árpád-kori 
edények egy csekély részénél joggal fel
tételezhető, hogy ezeket kemence nélkül 
égették, feltehetően égetőgödrökben. A 
középkori fazekaskemencék szinte kivé
tel nélkül kétosztatú, felső huzatú, álló 
kemencék voltak, ahol a rakodó- vagy 
égőtér a tűztér felett volt, a füstelvezető 
nyílást pedig a földbe ásott kemence te
tején alakították ki (^edényégető ke
mence). A középkori Mo.-on, mint szerte 
Európában, az épületelemek kiégetése 
boglyákban folyt. A megformázott téglá
kat, ill. tetőcserepeket lazán kazalformá
ba rakták, a kazlat agyaggal körbetapasz- 
tották, majd alulról, egy előre kihagyott 
nyíláson tüzelni kezdtek. A nehezen el
lenőrizhető körülmények közt folyó ége
tés miatt a téglák nem voltak egyenletes 
minőségűek. A tűztől távoliak csak gyen
gén égtek ki, a hőforráshoz közel esők 
viszont túlégtek, felületüket gyakran 
üvegszerű massza borította. E hátrányt 
az építőmesterek úgy igyekeztek elő
nyükre fordítani, hogy a különbözően ki
égett téglákból falazás közben szabályo
san váltakozó mintákat raktak ki (pl. a 
csenged, a szamostatárfalvi, a baktaló- 
rántházi templom oldalain).

Az égetéshez szorosan kapcsolódik a 
mázazás. A máz a cserép pórusait elzárva 
vízhatlan réteget hoz létre, tehát nem 
csupán díszítő bevonat. A középkorban 
díszítésként csak a kályhacsempéken al
kalmazták, a porózus anyagú edények

esetében az utóbbi szempont, a folyadék
tároló képesség javítása volt a cél. Ezzel 
magyarázható, hogy a középkori Mo.-on 
-  a legkorábbról fennmaradt mázas fazék 
(13. sz. harmadik harmada, Abony) kivé
telével -  előbb az edények belső felületét 
mázazták. A máz könnyen olvadó szili- 
kátokból álló üvegszerű anyag, az üveg
gel ellentétben azonban nem egynemű, 
hanem kristályos alkotórészeket, fémoxi
dokat is tartalmaz. Általában az engobe- 
os felületű, egyszer már kiégetett (ún. 
zsengéit) cserépre hordják fel a mázat 
létrehozó oldatot (de a magyar királyi 
udvar számára készített, 14. sz.-i vagy 
15. sz. eleji kályhacsempékre pl. több
nyire engobe nélkül kenték a mázat), 
majd a tárgyat újból kiégették. Az alacso
nyabb hőfokon (kb. 900 °C) olvadó 
ólommáz (az ún. fazekasmáz) áttetsző és 
színtelen, de a belekevert fémoxidok (réz, 
mangán- vagy vas-oxidok) segítségével 
zöldre, sárgára, ill. barnára színezhető. A 
csak magasabb hőfokon (kb. 1100 °C) 
olvadó ónmáz ezzel szemben fehér és át
látszatlan fedőmáz, ezért díszítése csak 
mázazás után történhet. Az ónmáz hasz
nálata a reneszánsz idején terjedt el Eu
rópában a —»majolika, ill. a —»fajanszjel
legzetes mázaként. A második égetés 
után a megfestett ónmáz fölött még ólom
mázat is alkalmazhattak (pl. az itáliai ma
jolikákon), ami fokozta a színek ragyo
gását (vegyes mázas technika). A kőcse
rép tárgyakat sómázzal vonták be, amely 
úgy készült, hogy a mester égetés közben 
a kemencébe konyhasót szórt, s az a cse
rép felületével reakcióba lépve nátrium
tartamú szilikátbevonatot alkotott.

Lásd még: —»agyagművesség a közép
korban; —»majolikaművészet a Mátyás
korban; —»agyagművesség a Hódoltság
ban; —»agyagművesség a kora újkorban; 
-»habán kerámia; —»fajanszmanufaktúra.

írod.: Wartha Vince, Az agyagipar tech
nológiája, Bp., 1892; Petrik Lajos, Az 
agyagiparos, Bp., é. n. [1913?]; Ann O. She
pard, Ceramics for the Archaeologist, Wa
shington, 121980.

Takács Miklós
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agyagművesség a Hódoltságban
A török hódoltság idején a hódítókkal, 

ill. a betelepülő délszláv eredetű népek
kel számos, addig ismeretlen kerámiatí
pus jelent meg az ország középső terüle
tén. A két nagyobb csoport, a török, ill. a 
balkáni-délszláv agyagművesség között 
sokszor lehetetlen éles határvonalat húz
ni. Egyes tárgytípusoknál ugyanis nem 
dönthető el egyértelműen, hogy a török- 
séggel kerültek-e magyar területre, vagy 
a korábbi török befolyás hatására ugyan, 
de a különböző délszláv eredetű népcso
portok hozták magukkal.

1. török keramika
A törökök által elfoglalt várak, ill. az 

azokhoz tartozó, török lakta városrészek 
régészeti anyagából előkerült égetett 
agyag cseréptárgyak mind formailag, 
mind anyagukat tekintve élesen elkülö
nülnek a korszak magyar keramikájától. 
Egyes tárgytípusok, mint pl. a talpas tá
lak mo.-i használata kizárólag a török 
hódoltság idejére korlátozódik. Az új tí
pusú edények egy másfajta étkezési kul
túra megjelenését, ill. a hódoltság végén 
annak eltűnését jelzik. A török vámnap
lók szerint edények nagy mennyiségben 
kerültek be az országba kereskedelmi 
úton. Az ásatások során előkerült félkész 
áruk, a rontott példányok és az ún. égető 
háromlábak nagy mennyisége, nem utol
sósorban pedig az Esztergom-Szt. Ta
más-hegyen feltárt török —>edényégető 
kemence maradványai azonban arról ta
núskodnak, hogy e keramika egy részét 
helyben állították elő.

A Mo.-on előkerülő török keramika 
legnagyobb részét a lábbal hajtott faze
kaskorongon készült, vörös anyagú, belső 
oldalukon fehér színű engobe alapozás 
fölött sárga, zöld vagy barna ónmázzal 
fedett talpas tálak, ill. talpas csészék al
kotják. Közös formai jellemzőjük, hogy 
a tálrész minden esetben alacsonyabb- 
magasabb talpgyűrűn vagy csonka kúp 
alakú, sokszor gyűrűs tagolású, magas 
talpon áll. A tál formáját, peremkiképzé
sét és méretét tekintve számos variáció 
ismert a lapos, szinte tányérszerű formá
tól a mély, öblös, félgömb alakú edénye
kig. Díszítésük szerint három alaptípust

különböztetünk meg: a) egyszínmázas,
b) sötétebb alapon világosabb színű máz
csíkokkal díszített, ún. folyatott mázas,
c) sgraffito- (bekarcolt) díszes. A talpas 
tálak a hódoltság teljes időszakán át 
használatban voltak a török lakta terüle
teken mindenütt.

A vörös vagy világosbarna anyagú, 
vastag falú, külső oldaluk felső harmadá
ban fehér színű engobe alapozás fölött 
sárga, zöld vagy barna színű ónmázzal 
fedett, tojásdad testű, kiöntőcsöves kor
sók a török lakta területeken mindenütt 
elterjedtek. Mo.-i használatuk a 16. sz. 
elejétől tekinthető biztosnak.

Készültek korsók ún. redukált égetéssel 
is. A fekete vagy szürke színűre égetett, 
besimított külső felületű korsók formailag 
két alaptípusba sorolhatók: lapított gömb 
testű, hosszú, hengeres nyakú, valamint 
tojásdad testű, rövidebb nyakú, zömö- 
kebb, kiöntőcsöves változatban is elő
forduló edények. Inkább az első típusra 
jellemző, hogy testét apró, bepecsételt 
mintázat, finoman bekarcolt hullámvo- 
nalkötegek vagy rovátkolt bordák díszí
tik. A redukált égetéssel készített korsók 
már a 16. sz. harmincas éveiben megje
lentek Mo.-on, általánossá azonban csak 
a század második felében, ill. a 17. sz. 
folyamán váltak. A Dél-Dunántúlon nagy 
számban fordultak elő, az ország más vi
dékein viszonylag ritkábbak. E tény arra 
int, hogy mo.-i megjelenésüket ne egyér
telműen csak a törökséghez kössük, ha
nem a korban Mo.-ra betelepült délszláv 
népcsoportokhoz is.

0 ?

Talpas tál BTM
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Kiöntőcsöves korsó. BTM

Vörös vagy világosbarna agyagú, vas
tag falú, külső oldalukon fehér engobe 
alapozás fölött egyszínű, általában zöld 
mázzal fedett, lapított félgömb alakú, 
hengeres nyakú, széles szájú, egyfülű 
kancsók a Hódoltság teljes területére és 
egész időszakára jellemzőek.

Az imént említett redukált égetéssel 
készültek kívül bepecsételéssel vagy be- 
karcolással díszített kancsók is. Előfordu
lásuk meglehetősen ritka, mai ismerete
ink szerint csak a Buda vári palotában, ill. 
a Tabánban került elő egy-egy példány.

A vörös agyagú, vastag falú, külső és 
belső oldalukon egyaránt mázas, tojás- 
dad testű, széles szájú, kétfülű tárolóedé
nyek az eddig ismert leletekből ítélve 
nem terjedtek el a Hódoltság teljes terü
letén. Mo.-i megjelenésük a 17. sz. elejé
nél korábbra nem tehető.

A 16. sz. második felétől a Hódoltság
ban mindenütt használatban voltak a vö
rös agyagú, belső oldalukon és peremü
kön legtöbbször zöld mázas, kúp alakú, 
szélesen kihajló, vízszintes peremű kály
haszemek (—»kályha).

A vörös vagy világosbarna agyagú, kí- 
vül-belül mázas gyertyatartók, melyeken 
a lapos csepptányérka fölött általában tu- 
lipánszerűen kiszélesedő gyertyatartó 
rész ül, a mo.-i leletek között viszonylag 
ritkán fordulnak elő.

Vörös agyagú, kétfülű tárolóedény. BTM

Az oszmán-török fajanszgyártás 
(—»fajansz) két nagy központjában, Iz- 
nikben, ill. Kütahyában készült edények 
egyaránt előkerülnek magyar területen, 
de szinte kizárólag csak a hódolt közép
ső részeken, elsősorban a nagyobb köz- 
igazgatási centrumokban, városokban, 
ott, ahol a hódító törökség vezető-gazda- 
gabb rétege megtelepedett, a legnagyobb 
mennyiségben Budán, a vámegyedben, 
ill. a Buda vári palota területén. Sajátos 
módon a 16. sz. hetvenes éveitől Európa- 
szerte divatba jövő izniki kerámia nem 
vált igazán kedveltté sem a királyi Mo., 
sem Erdély nemesi családjainak körében.

Szinte valamennyi ismert, magyar terü
leten előkerült izniki edény a 16. sz.-ra 
keltezhető. A 17. sz.-i típusok hiányoznak, 
helyüket e században -  a töröko.-i tenden
ciának megfelelően -  a kínai porcelánáru, 
ill. a 17. sz. közepétől az egyre inkább tért 
hódító kütahyai kerámia veszi át.

Az izniki kerámiagyártás legszebb ter
mékei, az épületek falait borító sokszínű 
mázas —»falicsempék a hódítókkal nem 
jutottak el magyar területre. Az itt épült 
török dzsámik és —»fürdők falait festés
sel díszítették. Az erdélyi fejedelmek ál
tal palotáik díszítésére Töröko.-ból meg
rendelt bokályokat visz. isztambuli mű
hely készítette.
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2. balkáni-délszláv kerámia
A hódoltság korának leletei között jól 

elkülöníthető egy sajátos csoport: a feke- 
tésszürke vagy kívül feketére égetett, be
lül barnásvörös színű, durva kidolgozású, 
kézikorongon készült fazekak. Díszíté
sük: bekarcolt vízszintes vagy hullám
vonalak, ill. apró négyszögekből vagy 
háromszögekből álló bepecsételés. Ez a 
kerámia néhány szórványos kivételtől 
eltekintve csak a Dunántúl déli részén 
fordul elő, ott, ahol az elnéptelenedett 
falvakban nagy számban telepedtek meg 
a Balkán felől feljövő délszláv eredetű 
népcsoportok. A török kézre került dél
dunántúli várak edényei közt a hódoltság 
legkorábbi évtizedeitől kezdve megtalál
ható.

A balkáni agyagmüvesség jellegzetes 
edénytípusát alkotják a sütőtálak: vörös 
vagy barna agyagú, szemcsés, durván 
megmunkált, mázatlan, kerek, lapos edé
nyek, melyekben a szabadban álló tüze
lőhelyeken minden bizonnyal tésztafélé
ket vagy kenyeret sütöttek. Hasonló 
módon, azonos anyagból készültek a na
gyobb méretű, félgömb vagy harang ala
kú —»sütőharangok, melyeket szintén a 
szabadtéri tüzelőhelyeken használtak. E 
két tárgytípus a Hódoltság teljes terüle
tén elterjedt, használata a korszakban vé
gig kimutatható.

írod.: Garády Sándor, Agyagmüvesség, in 
Fekete Lajos, Budapest a törökkorban, Bp., 
1944; Fehér Géza, A pécsi Janus Pannonius 
Múzeum hódoltságkori török emlékei, Janus 
Pannonius Múzeum Évkönyve, 1959; Fodor 
László, Kozák Károly, Leletegyüttesek a ro
mánkori székesegyház környékéről. Adatok az 
egri vár 17-18. századi kerámiájának történe
téhez, Az Egri Múzeum Évkönyve, 8-9 
(1970-71); Gervers-Molnár Veronika, A sá
rospataki bokályos ház, FA, 22(1971); Fehér 
Géza, Adatok Eger török agyagművességéhez, 
Az Egri Múzeum Évkönyve, 10(1972); Gere- 
lyes Ibolya, Török leletegyüttesek a budavári 
palotából (1972-1981), TBpM, 23( 1991); Ve
ronika Gervers-Molnár, Turkish Tiles o f the 
17th century and their Import, in Fifth Inter
national Congress o f Turkish Art, ed. Géza 
Fehér, Bp., 1978; Győző Gerő, Türkische 
Keramik in Ungarn. Einheimische und Impor

tierte Waren, in Fifth International Congress 
o f Turkish Art, i. m.; UŐ, Die Frage der 
Keramik und des Ethnikums im türkischen 
Fundmaterial von Ungarn, Eisenstadt, 1985, 
195-200 (Wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Burgenland, 71); Gerelyes Ibolya, Tö
rök kerámia a visegrádi Alsóvárból, CAH, 
1987; Kovács Gyöngyi, Török kerámia Szol
nokon, Szolnok, 1984 (Szolnok megyei Mú
zeumi Adattár, 30-31); A Hódoltság régésze
ti kutatása, szerk. Gerelyes Ibolya, Kovács 
Gyöngyi, Bp., 2002 (Opuscula Hungarica, 3).

Gerelyes Ibolya

agyagmüvesség a kora újkorban
A kora újkor magyar —»agyagműves- 

ségéről mind ez ideig nem készült mo
dem összefoglalás. A fold felett csak el
enyésző számban maradtak fenn a 18. 
sz.-nál korábban készült cserépedények, 
a régészeti feltárások eredményeinek fel
dolgozása viszont gyakran megáll az épí
téstörténet tisztázásánál, s így a kerámia
leletek részletes elemzése elmarad. A fel
dolgozások nagyobb része a Hódoltság 
déli (balkáni és török) kerámiájával fog
lalkozik (^agyagmüvesség a Hódolt
ságban).

A kora újkori mo.-i kerámiatípusok a 
középkori hagyományok továbbéléséről, 
a nyugat-európai agyagmüvesség hatásá
ról (beleértve az itáliai -^majolika és ké
sőbb a —»habán kerámia hatásait) és a tö
rök hódoltságból következően déli díszí
tőmotívumok átvételéről tanúskodnak.

Az önálló Mo. összeomlását hozó 16- 
17. sz. a magyar kerámiaművesség terén 
fellendülést jelentett. Az előző században 
a városokban kialakult, erősen differen
ciálódott kerámiatípusok a falusi lakos
ság körében is elterjednek. Általánossá 
válik az ólommáz alkalmazása. Terjed a 
lábasok használata, a cseréppoharak és 
-serlegek a falusi feltárásoknál is gyako
ri leletté válnak. Új technikák jelennek 
meg: pl. a sgraffito, az áttetsző ólommáz 
alatti írókás díszítés vagy besikált díszí
tésű fekete, redukált égetésű kerámia. A 
lábbal hajtott gyorskorong használata 
(szemben a kézikorongot használó bal
káni kerámiával) kizárólagossá válik, s a 
vörös földfestékes díszítés olyannyira



33 agyagulüvesség a kora újkorban

gyakori, hogy gyakran a főzőedényeken 
is alkalmazzák. Új edénytípusok tűnnek 
fel: a vékony falú vászonedények, a szür
ke korsók, a szűrős nyakú korsók, a füg
gesztőfüles tálak. A kályhásság új lendüle
tet vesz, a kályha elterjed a mezővárosok
ban és a falvakban is. A kerámiaművesség 
új ágának jelent piacot a 17. sz. elején 
széles körben tért hódító —»dohányzás. A 
termelés mennyiségének növekedése le
hetővé teszi - mint arról a —»céhek sza
bályzatai és névlistái tanúskodnak -  a fa
zekasmesterség belső differenciálódását, 
a fazekas, korsós, tálas, kályhás mester
ségek különválását. Általánosan elfoga
dott tipológiai felosztás hiányában itt 
csak a kerámiatárgyak főbb típusainak 
ismertetésére vállalkozunk.

1. főzőedények
Az ország egész területéről (a Hódolt

ságot is beleértve) nagy tömegben kerül
nek elő füles fazekak: rendszerint homok
kal soványított, egyfülű, széles szájú, vál
tozatos peremkiképzésű főzőedények. A 
városokban durvább soványítású, engobe- 
os változataik már a 15. sz. végén, a 16. 
sz. elején megjelennek. Belső oldalukat 
sárga, barna, zöld ólommáz fedi. Pere
müknél vastagabb a mázréteg. Felső ré
szüket néha vörös festéssel látták el.

A lábasok háromlábúak, fogóval van
nak ellátva. Főleg városi és várásatások 
leleteiből kerülnek elő. A nyugatról 
(Ausztria) származó forma a késő közép
kori városok közvetítésével eljutott a fa
lusi háztartásokba is. A lábasok belül 
ólommázzal borítottak, kívül felső részü
kön gyakran sűrűn hornyoltak. A lábak 
tömörek, közepük bemélyítésével, átszú
rásukkal tették biztosabbá készítésüket. 
Fogójuk előbb üreges, a végén fanyél be- 
leerősítésére szolgáló nyílással, később 
közvetlen fogásra szolgáló bütykös ki
képzéssel.

A vászonfazék az Alföldre és a Felvi
dék délkeleti részére (Eszaki-középhg.) 
jellemző vékony falú, egyfülű, fehér 
anyagú kerámia. Készítési helye és ere
dete vitatott. A 17. sz.-ban már széles 
körben használják, bizonyosan tovább él 
a 18. sz.-ban; feltehetően ez az őse a 
gömöri, gácsi, révi tűzálló edényeknek.

Festett, mázas files fazék Szendröről. MNM

A vászonfazekak részben mázasak (a fel
tehetően későbbi és a kisebb darabok), 
peremkiképzésük kevésbé változatos, 
mint a füles fazekaké. Vörös földfesték
kel festett sávokkal, körbefutó vonalak
kal, hullámvonalakkal és ferde vonalká
zással díszítettek. Az edény középső és 
alsó része az alj felett körbefutó csíktól 
eltekintve rendszerint díszítetlen. A felső 
festett sávba körbefutó egyenes és hul
lámvonalakat, egymás alatt elhelyezkedő 
félhold alakú mintákat karcoltak oly mó
don, hogy az edény falának festék alatti 
fehér szine előtűnjék.

Füles lábas Szendröről. MNM
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A vörös fazekak általánosan elterjedt, 
mind alakjukat, mind formájukat tekint
ve igen változatos, mázatlan főzőedé
nyek.

Az ún. bécsi fazék az ország nyugati 
részére jellemző, késő középkori formát 
őrző, általában perembélyeggel ellátott, 
széles szájú, gyakran grafitos anyagú fő
zőedény. Az előkerült darabok egy része 
-  mint a ló . sz.-tól írásos adatok is bizo
nyítják -  minden bizonnyal —»osztrák 
importkerámia, más része visz. nyugat- 
mo.-i fazekasközpontok terméke. E fa
zéktípus előzményei a 13. sz.-tól folya
matosan feltűnnek a Duna menti kereske
delmi úton.

A fedők már fedőhoronnyal ellátott fa
zekakra, lábasokra illeszkednek. Korsza
kunkban a lapos kúp alakú fedők válnak 
uralkodóvá. Gombjuk fordított csonka 
kúpot formáz. A 17. sz. folyamán megje
lennek, de csak a 18. sz.-ra terjednek el a 
kívül mázas fedők.

2. asztali edények
A korszak jellegzetes termékei a rend

szerint fehér anyagból készült, finoman 
iszapolt, gömb- vagy toj ásdad testű, felső 
részükön kívül barna, zöld, néha kétszínű 
ólommázzal borított mázas korsók. Egyes 
példányaik oldalának alja többszörös bor
dákkal profi Iáit. Szalagfülük általában 
szintén mázas. Vállukon, többnyire még a 
mázazott felület alatt, gyakran bekarcolt 
körbefutó vonalak vannak. Ellentétben a 
törökös korsókkal, nincs kiöntőcsövük, 
fülük a nyak perem alatti megvastagodá- 
sához van bekötve, szájnyílásuk keskeny, 
szopókaszerű peremmel.

A vászonkorsók anyaga és díszítése a 
vászonfazekakéval azonos. Elterjedési 
területük is megegyező. Formájuk tojás- 
dad, vállukon festés látható. Ismert szé
les szájú (kancsó) változatuk is.

A —»fekete kerámiát finoman iszapolt, 
redukált égetésű, valójában szürke színű 
korsók és kancsók képviselik. Nyújtott 
formájúak, legnagyobb szélességüket 
válluk közelében érik el. Széles, lapos 
szalagfülük vagy üreges, ivásra szolgáló, 
csöcsös hurkafülük van. Szájnyílásuk 
gyakran karéjosra nyomott kiöntővel és 
szűrővel van ellátva. Felületük simított,

Rozettadíszes írókázott tál Szendröről. MNM

besikált fekete függőleges vonalakkal dí
szített. Elterjedésük a 16. sz. első felére 
tehető, a korszak végén besikált mintával 
is díszítették őket. A hódoltsági területen 
kívüli korai elterjedésük ellene szól a 
plasztikus díszítésű, más formákat muta
tó török szürke kerámiával való közvet
len kapcsolatnak.

Szürke polírozott korsó Túrkeve-Móricról. MNM
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A világos anyagú, peremük közelében 
néha mázazott szűrős kancsók formája 
megegyezik az imént leírtakkal. Szájuk 
karéj osra nyomott, felülről átszurkált 
szűrővel ellátott.

Elterjednek a változatos formájú és 
anyagú, az előző században kialakult po
hárformát követő, bepecsételt, hornyolt 
díszítésű poharak és serlegek. A 17. sz.- 
ra az üveg- és ónpoharak közönségessé 
válása következtében visszaszorulnak.

A fuggesztőfüles tányérok, tálak rend
szerint halványvörös vagy sárgás anyagú, 
gyakran megtört öblű (sinces) tálas
edények. Belső oldaluk jó minőségű, sár
ga, zöld, sárgásbarna ólommázzal fedett. 
Gyakori, hogy a tál öblét és peremét elté
rő színű mázzal fedik. Felragasztott 
függesztőfülükből ítélhetően falra erősít
ve tárolták őket.

3. díszedények
Finom, világos színű agyagból készül

tek a kívül mázas, változatos kiöntőjű, 
plasztikus díszű és sgraffitós reneszánsz 
kancsók. Felületükön egyenes vonalak
ból képzett, máz alatti bekarcolásokkal 
geometrikus mintát alakítottak ki. A min
tákat különböző színű ólom- (ritkán 
ólom- és ón-) mázzal borították. Plaszti
kus applikált díszeik a szemölcsmotívu
mok és a „sárkánytaréj”, azaz a függőle
ges irányban sorakozó gúlasor. Budán a 
török hódoltság előtti fél évszázad leletei 
között már előkerülnek, a 16. sz.-ban kü
lönösen az Eszaki-középhg. váraiban 
fordulnak elő.

A bepecsételt és sgraffitós díszű tálak 
formái, mázai megegyeznek a fuggesztő
füles tálakéival. Díszítésüket körpecsét- 
lővel benyomott díszek, ill. máz alatti be
karcolt, füzérszerű vagy halakat ábrázoló 
minták alkotják. A sgraffitós tálaknál 
ólom- és ónmáz együttes alkalmazása is 
előfordul.

A rendszerint halványvörösre égett ke
rámiából készített, írókázott ólommázas 
tálakon, kancsókon és bokályokon fehér 
engobe felett vörös és zöld színnel, barna 
kontúrral, íróka segítségével alakítják ki 
a geometrikus, növényi, figurális mintát, 
melyet átlátszó ólommázzal fednek. Le
egyszerűsített reneszánsz motívumaik és

mezzamajolika (félmajolika) technikájuk 
alapján a reneszánsz fajanszáruk helyi 
utánzatainak tarthatjuk őket. Talán már a 
16. sz. végén, de a 16-17. sz. fordulóján 
biztosan készítették ezt az edénytípust, 
mely népi kerámiánkban élt tovább.

A habán kerámia legjellegzetesebb, 
ónmázas példányait fehér alapon sárga, 
zöld, lila és kék színnel díszítették.

4. speciális funkciójú kerámia
Szélesebb körben a 17. sz.-tól, török 

közvetítéssel terjedtek el a cseréppipák 
(—»pipa 1.). Fehér, szürke, sárgásvörös, 
igen finoman iszapolt agyagból, formába 
nyomva készültek. Felületüket bepecsé- 
teléssel, fogaskerékmintával, bevagda- 
lással díszítették. Külső részüket gyakran 
ólommáz fedi. A kutatás megkülönböztet 
nyugati (hollandi), török és ez utóbbiból 
kialakult magyar típusú pipákat.

A különféle anyagú és alakú, ólommá
zas gyertyatartók a fém gyertyatartókat 
utánozhatták (—»világítás). Egyszerű, 
keskeny talpú, hengeres példányaikat be- 
pecsételéssel, ill. vörös földfestékkel dí
szítették.

A hasáb alakú, kézi formálású vagy 
sablonnal kialakított, kétfulű, belső ol
dalán néha mázazott gyertyamártó 
(^gyertyakészítés) funkcióját tekintve a 
népi kerámia gyertyamártóinak felel 
meg. A 17. sz. második felében már 
használták.

Lásd még: —»kályha.
Írod.: Kresz Mária, Fazekas, korsós, tá

las, Ethn, 71(1960); Kovács Béla, A Dobó 
István Vármúzeum cseréppipái, Az Egri Mú
zeum Évkönyve, 1(1963); Parádi Nándor, 
Magyarországi pénzleletes középkori cserép
edények, AÉ, 90(1963); Kalmár János, A 
Jüleki vár 15-17. századi emlékei, Bp., 1959 
(Régészeti Füzetek, Series II/4); Irásné 
Melis Katalin, 15-16. századi díszedények a 
budai várpalotából, CAH, 1984; Gál Éva, 
17-18. századi kerámialelet Hódmezővásár
helyről, AAntArch Suppl., 5(1985); Kovács 
Gyöngyi, 16th-18th century Hungarian 
pottery types, Antaeus, 19-20(1990-91); 
V ida Gabriella, Eszakkelet-Magyarország 
16-18. századi kerámiája, dissz., 1994.

Tomka Gábor
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agyagművesség a középkorban
1. Árpád-kor
A Kárpát-medencében megtelepülő 

magyarság —>agyagművességében Kelet
ről hozott, valamint a helyi (avar, szláv) 
keramikából átvett elemekkel kell szá
molnunk. Az Árpád-kori Mo. agyagmű- 
vessége edényművességből, valamint 
épületelem-gyártásból (—>tégla) tevődött 
össze. A 10. sz. legelejétől a 11-12. sz. 
fordulójáig tartó korai szakasz fazekas
ságát a korábbi évtizedekben elsősorban 
a sírmellékletként előkerült edényekből 
ismertük. Az 1990-es évek nagy alapte
rületű leletmentései során azonban szá
mos 10—11. sz.-i település is napvilágra 
került, az egyes objektumok betöltésében 
rendkívül nagy mennyiségű kerámiával. 
(E forrásanyag feldolgozása azonban 
egyelőre még csak a kezdeteknél tart.) A 
kései avar korral ellentétben a magyar 
honfoglalás utáni másfél-két évszázad 
edényei közül hiányoznak a kézzel for
mált edények és -  néhány bizánci im
portdarab kivételével -  a gyorskorongolt 
áru is. A korszak lassú, egyszerű kéziko
rongon, ún. hurkatechnikával készült 
fazekastermékei mégis elég változato
sak, jellemző a bekarcolt díszítmények 
sokfélesége. Ezenfelül megjelennek a 
Kárpát-medencében korábban ismeret
len, új edénytípusok. Ilyen pl. a bordás 
nyakú edény, amelynek párhuzamai a 
szaltovói kultúra egyik peremterületén, a 
Dnyeszter és a Duna között elterülő

Árpád-kori cserépüst Dobozról. MNM

Moldvában találhatók meg, valamint a 
korongolt cserépbogrács, más néven cse
répüst. Ez a nyílt tűz fölé akasztva hasz
nált edénytípus igencsak megfelelt a ma
gyarság félnomád életformájának, így a 
14. sz. végéig tartó használata az új hazá
ban etnospecifikus jelenségnek tekinthe
tő. Az igencsak szórványos bizánci im
porton felül legkésőbb a 10-11. sz. for
dulójától feltűnik a Nyugatról, Alsó- 
Ausztriából szánnazó grafitos kerámia is. 
Az Árpád-kori osztrák kerámialelet több
sége robusztus kivitelű, nagyméretű tá
rolófazék részlete. Ezen edénytöredékek 
a nyugat-, ill. közép-mo.-i, Duna parti is- 
páni várak és/vagy korai városias telepü
lések, Moson, Győr, Esztergom, Óbuda 
ásatásain szoktak napvilágra kerülni.

A 12. sz. elejétől a 13. sz. első harma
dáig vagy közepéig a fazekasságra az 
egyszerűsödés és az egységesedés jel
lemző. Egyes bekarcolt minták (pl. a hul
lám vonalköteg) és formák (pl. a talpko
rongos, ill. behúzott peremű tálak, bor
dás nyakú edények) eltűnnek, a kész 
edények minősége pedig -  különösen a 
nyugati határ közelében fekvő Kisalföl
dön -  elég állandó, „átlagos”. Az egysé
ges technológiájú égetés magyarázata, 
hogy a feltárt —»edényégető kemencék 
mind igen hasonló formájúak. A 12. sz.- 
ban azonban már jól kirajzolódnak az 
egyes kisebb tájegységekre, ún. műhely
körzetekre jellemző regionális különb
ségek is. Ezen apróbb eltérések és a rész
letesebb időrend kutatása azonban egye
lőre nehézségekbe ütközik, mivel a nagy 
telepföltárások közül alig néhánynak (pl. 
Dunaújváros-Öreghegy, Tiszaeszlár-Bas- 
halom) publikálták a teljes edény any agát.

A formai sokszínűség jellemzi a kései 
szakaszt, amely a 13. sz. közepétől leg
alább a 14. sz. közepéig -  a kéziko
rongot felváltó gyorskorong elterjedésé
ig -  tart. Holl Imre és Parádi Nándor ku
tatásai nyomán vált világossá, hogy e 
gazdagodás elsődleges oka a minőség 
javítása iránti növekvő igény lehetett. 
Másrészt -  az ország középső és északi 
részein -  egyre nagyobb szerephez jutot
tak a kisebb vastartalmúk folytán fehér
re, világossárgára vagy rózsaszínűre égő
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agyagok. Kimutatható ezenfelül egy har
madik törekvés is, amely a meglehetősen 
egyszerű asztali edénykészlet gazdagítá
sára irányult. így új tál- és korsótípusok 
tűnnek fel. Az edényanyag átalakulása 
leginkább a korabeli városokban (pl. Bu
dán, Esztergomban, Pozsonyban stb.) 
mutatható ki. A háttérben az edénymű- 
vesség strukturális átalakulása állhatott: a 
még majdnem háziipari módon vagy cso
portipari (szolgálónépi) keretek közt mű
ködő gölöncsérek mellett megjelennek a 
városi szintű fazekasipar csírái is. E fo
lyamatokat gyorsította a 13. sz.-ban már 
nagyarányúra növekedett edényimport, 
elsősorban az —»osztrák importkerámia 
behozatala. Az ilyen szürke, nemegyszer 
grafitos anyagú, gyakran perembélyeggel 
(—»fazekasjegy) is ellátott edények elter
jedési térképe arra enged következtetni, 
hogy szállításuk továbbra is főként vízi 
úton, a Dunán és nagyobb mellékfolyóin 
történt.

2. késő középkor
A késő középkor agyagművességében 

bekövetkező technikai és formai változá
sok nem egyszerre zajlottak le az egész 
ország területén. Egyre valószínűbbnek 
látszik, hogy a tehetősebb rétegek köré
ben (a királyi udvartól a főurakon át a vá
rosi polgárságig) az újdonságok gyorsab
ban terjedtek el, mint a falvakban és a 
mezővárosokban. Az újabb kutatások ar
ra utalnak, hogy a korábban csak az Ár
pád-korra jellemzőnek tartott cserépüs
tök az ország egyes területein még a 14. 
sz. második felében is használatban lehet
tek, a belül mázas, füles fazekak pedig 
városi környezetben már a 15. sz. végén 
megjelentek, bár országos elterjedésük 
csak a 16. sz. első felére tehető. A kutatá
sok előrehaladtával az is kitűnt, hogy Mo. 
kerámiaművessége ebben a korszakban 
sem egységes, de a leletek közzétételének 
hiánya miatt egyelőre nem készült az 
egyes kerámiakörzeteket vizsgáló átfogó 
tanulmány.

A fazekasság munkamódszereiben szá
mos újítással találkozunk. A kézikorong 
helyett a gyors forgású fazekaskorong 
mind általánosabb elterjedése a korongo
lás minőségének javulását vonja maga

után. Az edényeket többé nem hurkatech
nikával építik fel és utólag simítják el a 
korongon, hanem a korong közepére ta
pasztott egy darab agyagból húzzák fel. 
Ezért a korszak végére az edények belső 
felületén már csak akkor láthatók varra
tok, ha az edényt formája miatt több da
rabból kellett kikorongolni. A technika 
változását jelzi a 15. sz. első felében a fe
nékbélyegek eltűnése is. A gyorskorongra 
a megnövekedett centrifugális erő miatt 
szorosan rá kellett tapasztani az agyagot, s 
ezért az edényt elkészülte után dróttal, 
esetleg lószőrrel kellett levágni. így az 
edény alján többé nem volt látható a fe
nékbélyeg, viszont a levágás ívelt nyomai 
jól megfigyelhetők. A főzés gyorsaságát 
fokozó fedők elterjedése szükségessé tette 
a tagoltabb, a fedő pontos illeszkedését 
biztosító, fedőhoronnyal ellátott peremek 
kialakítását. A füllel felszerelt főzőedé
nyek elterjedése a 15. sz. utolsó harmadá
tól szintén kényelmi célokat szolgált, és 
dokumentálja a fazekasság módszereiben 
lezajló fejlődést. A cserépüst eltűnése és 
a lábas megjelenése (először a városok
ban) jelzi a konyhai kultúra változását: 
az előbbiben csak nyílt tűzön, ill. a sza
badban, az utóbbiban már kürtös füstel- 
vezetésű —»konyhákban is főzhettek. A 
késő középkorban a legfejlettebb városo
kon kívül a falvakban is kialakult egy 
mind szélesebb réteg, melynek igénye és 
lehetősége volt a korábbi háziipari ké
szítmények helyett a jobb minőségű, fa
zekasmesterek műhelyeiben készült áruk 
megvásárlására. A fazekasság írott forrá
sokban is dokumentált önálló mesterség
gé válása (a dési fazekasok kiváltságle
vele 1504-32 között, a kolozsváriak céh
levele 1512-ben keletkezett, Pozsonyban 
is 1512-ben, Kassán a 16. sz. elején ala
kult fazekascéh) elősegítette a korábbi
nál differenciáltabb funkciójú edénytípu
sok, a rendkívüli formagazdag asztali ke
rámia kialakulását. A 15. sz. végén, a 16. 
sz. elején az asztali és díszkerámia egyes 
típusain az —»üvegművességből és az 
—»ötvösségből származó formák átvétele 
is megfigyelhető. Az ólommáz a 15. sz. 
második feléig (a kályhacsempéket leszá
mítva) csak díszkerámián, ill. egyes (ta-
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Mázas házikerámia Budáról. BTM

Ián importált) főzőedények belső oldalán 
fordul elő, használata csak a 16. sz.-ban 
válik széles körűvé. Folyamatosan kimu
tatható a Mo.-on nem gyártott edénytípu
sok importja elsősorban Nyugatról, de 
előfordulnak távol-keleti és a 16. sz.-ban 
török importáruk is.

A 12. sz. végén, a 13. sz. elején meg
jelent, fehérre égő anyagból készült kerá
miát tovább használták a 14. és 15. sz.- 
ban is. Elterjedtsége a 14. sz.-ban széle
sebb körű, a 15. sz.-ra visszaszorul. 
Elsősorban az ország központi területein 
és a Felvidék déli részén fordul elő, bár 
szórványosan az Alföldön is felbukkan, 
talán helyi műhelyek termékeként. A fa
zekakat csigavonaldísz helyett egyre in
kább korongolási bordákkal díszítik. A
13. sz. középső és utolsó harmadának, ill. 
a 14. sz.-nak jellegzetes edényei, a fehér
re égő agyagból készült tálak, csészék a 
korábbinál ritkábban fordulnak elő, hasz
nálatuk a 15. sz.-ra már nem jellemző. 
Az Árpád-kori palackforma megmarad, 
de falvastagsága egyenletesebb, formája 
szabályosabb lesz. Csigavonaldíszét bor
dák, ill. vörös foldfesték dísz váltja fel. 
Jellegzetes 14. sz.-i lelet az alul kissé ki- 
hasasodó, felül hornyolatokkal díszített, 
felső, tölcséres részén kiöntőcsücskös, 
alsó részén és peremén vörös földfesték
kel díszített kancsó. A kancsók 15. sz.-i

változatán a felső tölcséres rész helyett 
szervesebben illeszkedő, gyakran több
szörösen tagolt peremű felső részt alakí
tanak ki. A vörös festés mintájának válto
zása korhatározásra is használható. A ko
rábbi két ív közötti pontsort a 14. sz.-ban 
az ívek fogazása váltja fel, majd a 15. 
sz.-ban ferde vonalkázás, ill. rácsminta 
válik jellemzővé. Fehér kerámiából kis, 
vörös festékdíszű asztali korsócskákat is 
készítettek.

A 13. sz.-tól elterjedt szürke, redukált 
égetésű, nemritkán grafitos soványítású, 
kihajló peremű, perembélyeggel ellátott 
fazéktípust ausztriai fazekasműhelyek 
termékének tartják. Elterjedése a Duna 
mentén követhető, a 15. sz. végére már a 
Tiszántúlon is megtalálható. Az import
áru hatására visz. Mo.-on készítették a 
csak formailag hasonló, barna, sárga 
anyagú, néha polírozott vagy engobe-os 
felületű, az átlagnál jobb minőségű edé
nyeket. 15. sz.-i formájukra a széles száj 
és a kevéssé hasasodó forma jellemző. 
Szürke anyagból készültek a széles szá
jú, a fül irányára merőlegesen álló kiön
tőcsücskös, a fülön bevagdalt díszű, pe
remük alatt hornyolt korsók is.

A délnémet területek felől elterjedő lá
bas edény a késő középkori városok ré
gészeti leleteire jellemző. Egyik típusa 
háromlábú, teste tál alakú. Közel függő
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leges állású, üreges fogójába fanyelet le
hetett illeszteni. Másik típusa háromlábú, 
zömök fazék füllel vagy üreges nyéllel. 
A lábasok belső felülete a vízzáróság ér
dekében általában ólommázas. Általános 
elterjedésük a 16. sz. első felére tehető. A 
korszak végére sárgásvörös anyagú, ma
gas, szűk szájú tárolóedények jellemző
ek, vállukon gyakran apró kiöntőcsövet 
alakítottak ki.

A fedők a 14. sz.-ban még változatos 
formájúak. Használják a feltehetően 
ausztriai eredetű, szürke anyagból ké
szült lapos fedőket is, amelyeknek vagy 
fogógombjuk, vagy középre, ill. oldalra 
applikált, fül formájú fogantyújuk van. A 
későbbiekben a lapos fedőket fokozato
san kiszorítják a magas, kúp alakú fedők.

A 14. sz.-ban jelenik meg és a 15. sz.- 
ra terjed el a változatos formakincsű cse
réppohár, melyet az ország különböző 
városaiban helyi nyersanyagból, vidé
kenként kissé eltérő formában gyártottak 
(Budán fehér, Sopronban, Pozsonyban 
vörös kerámiából készült). A 16. sz. első 
harmadában már a falvakban is elterjedt. 
Homyolatokkal, ill. bepecsételéssel dí
szítették, a 15. sz. második felétől az 
ezüstpoharak formakincsének átvétele is 
kimutatható. Budán a 15. sz. második fe
lében csontfehérre égő kerámiából félba- 
luszter alakú, felső, öblös részükön hor
nyolt díszű, igen vékony falú talpas ser
legeket gyártottak.

A díszkerámia-szükségletet a 15. sz. 
második feléig kizárólag importtárgyak 
fedezték. A 13. sz. második felére és a
14. sz.-ra jellemzőek az osztrák import

ból származó, gyakran állatfej alakú ki- 
öntős, nemritkán ólommázas, vederfüles 
korsók (Bügelkanne). Ezek az asztali fo
lyadéktárolásra szolgáló edények városi 
ásatásokból kerülnek elő. A nagyméretű, 
szürke, redukált égetésű, kihajló peremű, 
plasztikus díszű tálak szintén Ausztriá
ban készültek. Gyakran olvasható rajtuk 
AV(E) MARIA felirat. Formájuk és díszí
tésük arra utal, hogy nürnbergi fémtálak 
mintájára készültek; rendeltetésük min
den bizonnyal asztali kézmosótál. A 15. 
sz.-ban tűnik föl a —»kőcserépből ké
szült, sómázas losticei pohár. Nemcsak a 
királyi udvar és a főúri rezidenciák, ha
nem a városok és mezővárosok leletei kö
zött is előfordul. A Rajna-vidéki kőcse- 
répgyártás két központjához köthetők a 
siegburgi és dreihauseni poharak. Érté
küket mutatja, hogy túlnyomórészt váro
si, gyakran udvari környezetből kerülnek 
elő. Ausztriai import az ólommázas, app
likált szamócadíszes, üvegformára vissza
vezethető ún. ennsi pohár. A 15. sz. má
sodik felétől már Budán is gyártanak 
ólommázas díszkerámiát. A 15. sz. végé
re, a 16. sz. első felére jellemző a metélt 
díszítésű, vegyes vagy ólommázas rene
szánsz díszkerámia, melynek korsó, kan
csó és tál alakú formái már a török kori 
magyar kerámia felé mutatnak. A 15. sz. 
utolsó harmadától terjednek el az itáliai 
—»majolikák. A budai udvar majolikamű
helye igen gyorsan adaptálta az itáliai 
technológiát (—»majolikaművészet a Má
tyás-korban), és Pécsett is hasonló mű
hely nyomára bukkantak. A távolabbról 
származó, szinte kizárólag udvari kör-

Mázas díszkerámia Budáról. BTM
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nyezetben előforduló importot perzsa 
albarello (patikaedény), kínai porcelán és 
szeladonmázas edények képviselik. A 
16. sz. elején már feltűnnek török —»fa
janszok (Buda, domonkos kolostor) is.

A -^világítás kultúrájának fejlődését 
mutatják a kerámiából készült mécsesek, 
gyertyatartók. Első példányaik talán im
portált, szürke anyagú, lapos, néha több- 
kanócos mécsesek voltak, melyeket a he
lyi (fehér, vörös, barna) agyagokból ké
szült egylángú, mélyebb öblű mécsesek 
szoríthattak ki. A 15. sz.-ból kombinált 
mécses-gyertyatartókat is ismerünk. Az 
előkerült kerámia gyertyatartók tanúsága 
szerint az igényesebb gyertyavilágítás a 
középkor végére már falusi környezet
ben is megjelent.

Az égetett szeszesitalok (—»pálinka) 
megjelenése változást idézett elő az or
voslás és az italkultúra terén. A pálinka 
készítéséhez használatos kerámia —»le
párlókészülékeket a 14. sz.-tól városi kör
nyezetből ismerjük.

A késő középkori városi ásatási lele
tekből gyakran kerülnek elő kisméretű, 
belül ólommázas fazekacskák, kerámia
lovasok, cserépsípok, agyaggolyók, me
lyek minden bizonnyal gyermekjátéknak 
tarthatók. Agyagba karcolt, kiégetett táb
lás játékok (malom) maradványai nem
csak városokban, hanem alföldi falvak
ban is előkerültek ( —>játék).

A 15. sz.-tól a kegytárgyak, szobrok 
iránti megnövekedett igényt sorozatban 
gyártott kerámia dísztárgyakkal elégítet
ték ki. A —»pálosok pilisi Szt. Kereszt
kolostorának romjai közül Szt. Kristóf- 
szobor töredéke került elő. Az 1410 k. 
épített és 1541 e. elpusztult budai Szt. 
Zsigmond-prépostság felszerelési tárgyai
ból angyalszobrok töredékeit ismerjük. A 
—»cserépnegatívok használata udvari és 
kolostori környezetben valószínűsíthető.

Kerámiából készült —»vízvezeték Bu
dán került elő a 15. sz.-ból. Az Árpád
kor óta folyamatos téglagyártásból 
(—»tégla) kiemelkedik a budai vár Zsig- 
mond-kori idomtégla-díszítése és a dél
dunántúli késő gótikus idomtégla-tago- 
zatokat gyártó műhely. A 14-15. sz.-ban 
főként királyi építkezéseken mázas pad

lótéglákat és tetőfedő cserepeket is fel
használtak. A 14. sz.-tól bizonyítható 
Mo.-on a kályhakerámia használata. A 
16. sz.-ban már a parasztszobákban is 
megjelent a korongolt szemekből, sőt 
csempékből összeállított —»kályha.

írod.: Höllrigl József, A legrégibb ma
gyarországi középkori mázas cserépedény, AÉ, 
50(1937); Holl Imre, Használati és díszkerá
mia a budai várpalotából, AÉ, 79(1952); Uő, 
Külföldi kerámia Magyarországon, BpR, 
16(1955); Uő, Adatok a középkori magyar fa 
zekasságmunkamódszereihez, BpR, 17(1956); 
Parádi Nándor, Ötvös- és üvegpoharak késő- 
középkori cseréputánzatai, FA, 8(1956); UŐ, 
Középkori cserépfedők, FA, 10(1958); Éri 
István, Gótikus agyagnegativok a nagyvázso
nyi Kinizsi-várból, FA, 11(1959); Parádi 
Nándor, Technikai vizsgálatok népvándorlás- 
kori és Árpád-kori edényeken, Bp., 1959 (Ré
gészeti Füzetek, Series 1, 12); Gyula Török, 
Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. 
Jahrhundert, Bp., 1962 (Archaeologia Hun- 
garica, 39); Holl Imre, Középkori cserépedé
nyek a budai várpalotából, BpR, 20(1963); 
Parádi Nándor, Magyarországi pénzleletes 
középkori cserépedények, AÉ, 90(1963); Uő, 
Későközépkori feliratos díszít cserépedények, 
FA, 17(1965); Magyar Kálmán, A nagykállói 
vár 15. századi pecsételt kerámiája, JAMÉ, 
11(1968); Jozef HoSso, Nalez stredovekej 
keramiky v Trnave, Musaica, 10(1970); Uő, 
Biela stredoveká keramika na Slovensku 
poldFa doterajsieho stavu, Musaica, 
11(1971); Bóna István, 7. századi avar tele
pülések, Árpád-kori magyar falu Dunaújvá
rosban, Bp., 1973, 73-79 (FontArchHung); 
Parádi Nándor, Az Esztergom-Széchenyi téri 
ásatás, AÉ, 100(1973); Mesterházy Károly, 
Honfoglalás kori kerámiánk keleti kapcsola
tai, FA, 26(1975); István Fodor, Der 
Ursprung der in Ungarn gefundenen Ton
kessel, AArchHung, 29(1977); Kovalovszki 
Júlia, Településásatások Tiszaeszlár-Bashal- 
mon, Bp., 1980 (FontArchHung); Ludmilla 
Kraskovská, Nádoby datované nälezmi min
ci na Slovensku, Zbomík Slovenského národ- 
ného múzea, 74, Historia, 20, 1980; Gyula 
Siklósi, „Dreihausener” Pokal von Székesfe
hérvár, Alba Regia, 20(1980); Holl Imre, 
Középkori desztilláló készülékek cserépből 
Kőszeg várából AÉ, 109( 1982); Jozef HoS-
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So, Prehiad vyvoja stredovekej keramiky na 
Slovensku, Archaeologica historica, 8(1983); 
Boldizsár Péter, Egy 14. századi desztilláló 
készülék a királyi palota északi előudvarában 
folyó ásatások anyagából, BpR, 26(1984); 
Irásné Melis Katalin, 15-16. századi dísz
edények a budai királyi palotából, CAH, 
1984; Dusán CaploviC, Michal Slivka, 
Stredoveké importovaná keramika na Vy- 
chodnom Slovensku, Archeologické rozhledy, 
137(1985); Feld István, Gerelyes Ibolya, 
Késő-középkori leletegyüttes az ozorai vár
kastélyból, CAH. 1985; Király Péter, Ma
gyarországi cserépsípleletek a 15-18. század
ból, Ethn, 96(1985); Hermann Steininger, 
Die Münzdatierte Keramik in Österreich, 
12-18. Jh., Fundkatalog, Wien, 1985; Kozák 
Károly, Kerámiatörténeti tanulmányok (Du
nántúl), VMMK. 18(1986); Ritoók Ágnes, 
Két ritka középkori edénytöredék a Budai 
Várból, FA, 37(1986); Miklós Takács, Die 
arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpaten
becken, Bp., 1986 (Varia Archaeologica Hun- 
garica [1]); Wolf Mária, Középkori kerámia 
leletek Mezőnyárádon, CAH, 1986; Feld Ist
ván, Keramika, in MMüv 1300-1470, 1987; 
Feld István, Gerelyes Ibolya, Gere László, 
H. Gyürky Katalin, Tamási Judit, Újabb ké
ső középkori leletegyüttes az ozorai várkas
télyból, CAH, 1989; Mihal Slivka, Mittel
alterliche figurale Keramik in der Slowakei, 
Slovenská archeológia, 39( 1990), 1-2; Buda
pest im Mittelalter, Hrsg. Gerd Biegel, 
Braunschweig, 1991; Kovalovszki Júlia, A 
pálos remeték Szent Kereszt kolostora, CAH, 
1992; Sándor Petényi, Toys and Games in 
Medieval and Early Modern Hungary, 
Krems, 1994; VÉGH András, A középkori bu
dai királyi palota színes mázas tetői, in Gerö 
László nyolcvanötödik születésnapjára, 
szerk. Pamer Nóra, h. n. [Bp.,] 1994 (Művé
szettörténet-Műemlékvédelem); Feld István, 
Búzás Gergely, A budavári Szent Zsigmond 
templom és szobrai, kiáll, kát., BTM, Bp., 
1996; Miklós Takács, Formschatz und exak
tere Chronologie der Tongefässe des 10.-14. 
Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene, 
AArchHung, 48(1996); Uö, A honfoglalás
kori edénymüvesség, in Honfoglalás és nép
rajz, szerk. Kovács László, Paládi-Kovács 
Attila, Bp., 1997 (A honfoglalásról sok szem
mel, 4); UŐ, A magyar honfoglalás- és kora

Árpád-kori edénymüvesség térképészeti vo
natkozásai, in Honfoglalás és Arpád-kor. A 
„ Verecke híres útján ’’ tudományos konferen
cia anyagai, szerk. Makkay János, Kobály 
József, Ungvár, 1997; UŐ, Polírozott kerámia 
a koraközépkori Kisalföldön, Arrabona, 
38(2000).

Takács Miklós ( 1.)- Tomka Gábor (2.)

ágyékkötény —»katonai viselet

ágyiruhák
A középkori és reneszánsz festmények 

ábrázolásain jól megfigyelhetők az —»ágy 
oldalain függő drapériák. E függönyszár
nyakat többnyire széthúzva ábrázolták, 
egy-egy szárnyat sokszor buggyosan fel
kötve. Mivel a függönyök legfontosabb 
feladata a hideg kirekesztése volt, visz. 
vastag selyem- vagy gyapjúszövetből 
(—»textil) készültek. Az ágyfüggönyt a 
17. sz.-i magyar leltárak szuperlátnak ne
vezik. Az „ágy körül való” vagy „ágyra 
való” szuperlát szinte minden főúri vagy 
nemesi leltárban előfordul. A selyem-, 
bársony-, patyolat- vagy —»rece szuper
látok az egy-, ritkábban kétszemélyes 
ágyakat öltöztették. Az ágy hosszú olda
lán többnyire két-két, a rövidebben egy- 
egy függöny volt. Hozzátartozott még az 
ágy mennyezete alatt körbefutó koszorú, 
valamint az ágy mennyezetét és az ágyat 
takaró terítő. A szuperlátok többsége álta
lában 5-7-9 darabos. A 16. sz.-iak visz. 
összegombolhatók voltak, erről tanús
kodnak a készíttetéshez vásárolt anyagok 
számlái. A 17. sz. második feléből való 
leltárak gombot már nem említenek, a 
függönyöket rojtos —»paszomány szegé
lyezi, szét-, ill. összehúzásukra bojtos zsi
nór szolgált. A legdíszesebb szuperlátok 
ebben az időben hímzettek voltak. Az 
-»úrihímzések arany- és ezüstfonalas vi
rágai díszítik az egyetlen magyar fenn
maradt szuperlátot, melyhez Thököly-cí- 
meres ágyterítő is tartozik (IM).

Azokat az ágyterítőket, melyeknek a 
közepe és a kerülete eltérő anyagú, színű 
és mintájú, a 16. sz. végi és 17. sz.-i for
rások paplannak nevezik. A különféle 
leltárakban említett paplanok leírását 
hosszan lehetne sorolni, használatukról
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Lenvászon díszlepedö vertcsipke szegéllyel, 17. sz. vége. MNM

azonban nincsenek pontos adataink. A 
legértékesebbek dísztakarók lehettek, és 
voltak melegebb vagy könnyebb változa
taik is. A hímzett és főként a címeres 
paplanok csak főúri leltárakban fordul
nak elő. Készítőik a fejedelmi és —̂főúri 
udvarokba szegődtetett hímvarrók és 
gyöngyfűzők.

Az ágy belsejében szalmazsákot, mat
racot és derékaljat fektettek egymásra. 
Ez utóbbiakat, valamint a párnát ún. dik- 
tahéjjal: durvább, legtöbbször kék színű 
lenvászonnal vonták be. A lepedők kétfé
lék voltak: mindennapi használatra szánt 
egyszerű „paraszt” lepedők és hímzéssel, 
—»csipkével, récével díszített díszlepe
dők. A lepedők mindkét vagy egyik kes
kenyebb végét hímzés borította, ezeket a 
lepedőszéleket külön illesztették a lepe
dővászonhoz. A lepedővásznat két szél
ből kötéssel dolgozták össze. A lepedők 
nemcsak az ágy letakarására szolgáltak, 
hanem az ágyat elkerítő függönyül és 
—»halotti lepelként is. A párnáknak több
féle változatát sorolják föl leltáraink. A 
középkori festményeken egyszínű, csí

kos vagy kockás pámahajakat látunk. A 
reneszánsz festményeken és dombormű
veken vagdalásos hímzéssel, csipkével, 
ritkábban hímzéssel díszített párnákat fi
gyelhetünk meg. A 17. sz.-ból ránk ma
radt párnahajak vagy mindkét lapjukon 
háromoldalt hímzettek (egy vagy két lap
ból szabottak), vagy csak egyik keske
nyebb végükön hímzett ún. párnavégek. 
Míg az öltözködés egyes darabjainak 
használatára nézve nagy segítséget nyúj
tanak a metszetek és a festmények, a la
kás felszereléséhez tartozó textíliákat il
letően egyedül a ravatalképek jelentenek 
némi támpontot. Ezek alátámasztják a 
leltárak azon adatait, hogy egy-egy dísz
lepedőhöz két vagy három azonos díszű 
párna tartozott.

írod.: Radvánszky, I [1896], 21986; 
László Emőke, Magyar hímzett és selyem
kárpitok a 16-17. századból, Ars Decorativa 
12(1992); Uő, Magyar reneszánsz és barokk 
hímzések. Vászonalapú úrihímzések, Bp., 
2001 (Az Iparművészeti Múzeum gyűjtemé
nyei, 2).

László Emőke
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ágyú
Tűzfegyver, megfelelő talpra (lafetta) 

helyezett, hossztengelyében furattal ellá
tott réz-, bronz- vagy vascső, mely a rá 
jellemző formai kialakítás folytán képes 
a fekete vagy füstös —»lőpor kémiai ener
giájának (az égéskor fejlődő gázok nyo
másának) felhasználásával egy meghatá
rozott formájú és súlyú testet (-golyó) 
adott röppályán, adott távolságra, adott 
sebességgel továbbítani.

A 14. sz.-ban használt első tűzfegyver 
mindössze egy hosszú vasrúd volt, mely
be elöl furatot készítettek. E korszak 
-inak hatásfoka rendkívül csekély volt, 
tűzgyorsaságuk a napi öt lövést is alig ér
te el, így pszichológiai és hanghatásuk 
felülmúlta rombolóerejüket. Hamar felis
merték azonban, hogy a lövedék becsa
pódási ereje sebességével és súlyával 
együtt nő. Ám az előbbit csak nagyobb 
lőportöltettel lehetett elérni, ami gyakori 
csőrobbanáshoz vezetett, a kőgolyó pedig 
széttört a falakon. Ezért a golyók átmérő
jét növelték, s azokhoz egyre nagyobb űr
méretű csöveket kezdtek késziteni. így a
15. sz. elején megjelentek az óriási, gyak
ran a 60-80 cm-t is meghaladó űrméretű, 
kőgolyót lövő, kovácsoltvasból készült 
óriás~k. Ezeknél a néhányszoros kaliber
hosszú csőhöz hátul a cső űrméreténél jó
val kisebb keresztmetszetű, de vastagabb 
falú külön lőporkamra csatlakozott. E 
szűkebb lőporkamra kialakulása arra ve
zethető vissza, hogy egyfelől takarékos
kodni kívántak a drága lőporral, másfelől 
rájöttek, hogy kevesebb lőporral is meg
felelő hatás érhető el, ha a lőporrobbanás 
nyomán fellépő erő kis felületen, de a tö
megközéppont irányában éri a golyót. 
Bár a kis kaliberű —khoz már a 14. sz.- 
ban is készítettek lafettát, e nagy űrmére
tű ostrom-kat eleinte egyszerűen a föld
re, később pedig durván ácsolt deszka
ágyazatra fektették a kijelölt helyen. Az 
irányzás azonban így szinte lehetetlennek 
bizonyult. A 15. sz. kezdetétől az -csövet 
félig kivájt fatörzsbe rögzítették vaspán
tok segítségével. Az ágyazat eleje négylá
bú bakra, vége a földre támaszkodott, s ez 
utóbbi emelésével, ill. süllyesztésével 
egyszerűbbé vált a függőleges irányzás.

A bronzöntés elterjedésével, a csőcsap 
és a kerekes lafetta feltalálásával, vala
mint a tömör vasgolyó használatának be
vezetésével a 16. sz. közepére megválto
zott az -csövek formája. Űrméretűk egy
re kisebb lett, ahhoz viszonyított hosszuk 
nőtt. Felrobbant -csövek vizsgálatakor 
már korábban rájöttek, hogy a csőben a 
gáznyomás a száj felé fokozatosan gyen
gül, így a csőfal vastagságát ehhez iga
zodva csökkenthették. A cső a súlypont
jában, kétoldalt vízszintesen kinyúló csa
pokra támaszkodva nyugodott az -talpon, 
és ez a kialakítás megoldotta a függőle
ges irányzás problémáját. A 16. sz. köze
pére kialakult az -cső új, csonkakúpsze- 
rű formája, s ez a hordtávolság, a hatásos 
lőtávolság, a célzási pontosság és a rom
bolóerő növekedését vonta maga után. 
Az -cső űrméretét ekkor már a kilőtt go
lyó súlyában (fontban; —>súlymértékek), 
az -cső és a lövegtalp méreteit pedig a 
cső kaliberében (és annak törtrészeiben) 
adták meg. Az -cső és a lövegtalp min
den mérete meghatározott arányban állt 
egymással. A lövegtalp is nagy változáson 
ment át. A korábbi bakot tengellyel és ke
rékkel helyettesítették, és a keréken törté
nő oldalirányú elfordítás egyszerűsítette a 
löveg vízszintes oldalirányzását. A löveg
talp két vastag oldalfalból állt, melyeket 
elöl, középen és hátul hevederfákkal fog
tak össze. A középső a cső vége alatt he
lyezkedett el, mert ez tartotta a függőleges 
csőszög beállítására szolgáló irányzóéke
ket, a 17. sz.-tól pedig ebbe rögzítették a 
csavaros emelőt. A hátsó hevederfába fürt 
lyukba csatlakozott a vontatáshoz hasz
nált böröck a böröckszeggel. A lafetta egy 
vaskos fatengelyre támaszkodott, ame
lyet nagy átmérőjű, vastag küllőjű, erős, 
széles kerekek tartottak. Az -cső két 
csapja a két oldalfal tetején, nagyjából a 
tengely felett kialakított mélyedésekben 
nyugodott, vaspántokkal rögzítve. A la
fetta oldalain levő horgokon helyezték el 
az -hoz való szerszámokat. A két oldalfal 
közé gyakran egy ládát tettek muníció 
számára. A kerekes lafettát keményfából 
készítették, és a nagy igénybevételnek ki
tett részt vasalással látták el. Ennek elle
nére a rossz utak, a harci terhelés, a kor
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hadás szükségessé tették egyes részek 
gyakori cseréjét.

Az -cső három fő részre tagolódott: a 
hosszú szájrészre, a középső, rövid csap
részre s az utóbbinál valamivel nagyobb 
fenékrészre. A csaprész tetején találhatók 
az -cső emeléséhez szükséges fogan
tyúk, amelyeket az általuk megmintázott 
állat után delfinnek neveztek. A delfinek 
alatt kétoldalt, az -cső súlypontjában, 
pontosan az -cső mértani tengelye alatt 
nyúltak ki az — mindenkori kaliberével 
megegyező vastagságú csapok. A fenék
rész tetején helyezkedett el az öntető-tu- 
lajdonos címere, az -felirat, az öntőmes
ter neve, az öntés évszáma. (Olykor a 
szájrészt is díszítették ilyen elemekkel.) 
Ezek alá, középre fúrták a gyúlyukat. A 
csőfenékre többnyire valamilyen állatot 
(oroszlán, medve, sas) mintáztak. A cső
fenék közepéből kiálló, a mozgatást segí
tő gombot galambnak nevezték. A 18. 
sz.-tól az -csövek külső megjelenése fo
kozatosan egyszerűsödött. Először a dí
szítmények tűntek el, majd lassanként a 
közbülső gyűrűk s velük a három külön
álló fő rész is. Az -cső felülete teljesen 
sima lett, csak a csapok, az immár díszte
len fogantyúk s a csőszájat és a csőfene
ket erősítő gyűrűk maradtak meg.

Az -kát a 15. sz. második felétől egé
szen a 19. sz.-ig csaknem azonos módon 
használták. Elérvén a felállításukhoz ki
választott pozíciót, sáncot emeltek eléjük, 
alájuk pedig lehetőség szerint deszkapal
lókat fektettek, hogy esős időben ne s ü l 
lyedjenek el a sárban. A lőport és a go
lyókat az üteg mögött ásott gödrökben 
tárolták. A várakban mindezek eleve ren
delkezésre álltak. Minthogy az ~k a lövés 
visszarúgó erejétől jócskán hátragurultak, 
az alájuk fektetett pallózat hátrafelé emel
kedett. A várakban is alkalmazták a lejtős 
rámpát, és kötelekkel a falhoz is rögzítet
ték. Amikor a kilőtt —t ismét előregurítot
ták, először a csövet kellett lehűteni, még
pedig ecetes vízbe áztatott bőrökkel, ne
hogy megrepedjen. Ezután a csőfüratot 
kefével megtisztították a visszamaradt, 
olykor még izzó lőporcsapadéktól, hogy 
elkerüljék az új töltet idő előtti berobbaná- 
sát. Az ilyenformán előkészített csőbe a

hosszú nyelű töltőkanál segítségével töl
tötték be a gondosan kimért (rendszerint 
a golyó súlyának felét kitevő) lőport. Er
re jött a fojtás (rongy, fakéreg, kóc, szal
ma stb.), amelyre azért volt szükség, 
mert az -golyó átmérője, főként gyártás
technológiai okokból, kb. 5%-kal kisebb 
volt a cső űrméreténél. A fojtást a dörök- 
lővel alaposan ráverték a lőporra, majd a 
csőbe helyezték a golyót. Ezután a tűz
mester a gyújtólyukat is megtisztította 
egy hosszú acéltűvel, és beletöltötte a fi
nom gyújtóport. A löveget szögmérő, füg
gőón vagy a csőre helyezhető irányzók 
segítségével irányozták be, majd ékekkel 
a kívánt állásban rögzítették. Végül a 
tűzmester a gyújtópálcán levő izzó ka
nóccal elsütötte az ~t. A leírt folyamat
ban a 17. sz.-ban annyi változás történt, 
hogy a lőport már kis zsákokban előre 
csomagolva (töltés) töltötték a csőbe, s e 
csomagokat a gyúlyuktisztító tűvel a gyú- 
lyukon át ki kellett szúrni. A célzást a ké
sőbbiekben már lőtáblázatok is segítették.

Az -kát a 15. sz. közepétől három cso
portra osztották: tábori vagy mezei —k, 
ostrom~k és vet~k. A mezei ~k a kis és 
középkaliberű, rögzített faállványzatról 
tüzelő vár-kból alakultak ki a 15. sz. fo
lyamán. Ez idő tájt növekvő igény mutat
kozott egy, a korábbi hatalmas ostrom- 
-knál jóval kisebb méretű, súlyú és kali
berű, mozgékony lövegfajtára, amely 
követni tudta a mezei seregek vonulását, 
és amelyet nyílt csatákban is be lehetett 
vetni. A mezei ~k hordtávolsága a 16. 
sz.-ban lehetővé tette, hogy az ellenség 
kézi lőfegyvereinek hatásos lőtávolságán 
kívülről is tüzet nyissanak belőlük a kö
zeledő csapatokra. Az említett technikai 
újítások nagyban hozzájárultak e lövegka- 
tegória létrejöttéhez. Mezei -nak a kis ka
liberű, 0,5-12 fontos, ill. a közepes űrmé- 
retűek közül a 12-18 fontos golyót lövő 
fajtákat tekintették. További sajátosságuk 
a nagy, átlagosan 20-40 kaliberhosszú 
cső. Taktikai alkalmazásukban döntő vál
tozást hozott Gusztáv Adolf és tüzérpa
rancsnoka, Torstensson. Az általuk a har
mincéves háborúban rendszeresített há
romfontos ezred—k a statikus ütegekbe 
állítás helyett a gyalogsággal együtt mo
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zogtak, közvetlenül támogatva annak 
harcát. Ezt követően az ezred~t szinte 
valamennyi európai hatalom alkalmazni 
kezdte. A mezei ~k várostromokban is 
fontos szerepet játszottak, elsősorban az 
ellenség élőerejét pusztították.

A nagy kaliberű ostrom~k a várvívás 
fegyverei voltak, a várfalakon történő 
réstörésre, ill. a támadók ütegeinek, ost
romműveinek rombolására szolgáltak. A 
korai ostrom-kat hatalmas súlyuk miatt 
csak nagy nehézségek árán lehetett szál
lítani, hatásfokuk méretükhöz képes igen 
csekély volt. Ezért a falak közelébe 
(50-250 m) kellett vinni őket, s ott szi
lárd ágyazatot építeni a számukra. így vi
szont a védők fegyverei és kitörései ve
szélyeztették e drága hadiszerszámokat. 
A legnagyobb problémát azonban a napi 
1-3 lövéses tűzgyorsaság jelentette, ami 
főleg a töltés körülményességéből és a 
csőfal gyengeségéből adódott. A techni
kai újítások hatására itt is nagy fejlődés 
zajlott le. A 16. sz.-i vasgolyót lövő 
bronz ostrom~k tűzgyorsasága már elér
te a napi 30-50 lövést, hordtávolságuk 
célzott lövésnél 600-850 m volt, nagy
ságtól függően. Űrméretűk eleinte szin
tén tág határok, 20-120 font között moz
gott. A 16. sz. végére azonban, a csövek 
minőségének javulásával, lassan eltűntek 
a 48 fontnál nagyobb űrméretű ostrom- 
~k. A 17. sz. végére szinte mindenütt a 
24 fontos vált az alapvető ostrom~vá, s 
az maradt a vontcsövű ~k bevezetéséig. 
A tűzgyorsaság ekkor már napi 100 lövés 
körül mozgott, a hordtávolság célzott lö
vésnél meghaladta az 1000 m-t.

A vet~khoz két speciális -típus tarto
zott: a mozsár és a haubic (cs. <hofnice, 
haufnice; ném. <Haubitz). A mozsár egé
szen rövid, 2-3 kaliberhosszú csőfuratú 
lövegfajta. Kizárólag magas szögtarto
mányban (45° felett) vetette ki lövedéke
it, amelyekkel a falak mögött vagy az 
ostromárkokban meghúzódó katonákat 
próbálták eltalálni, többnyire kevés si
kerrel, mivel még nem ismerték a röppá- 
lya törvényszerűségeit. Kezdetben az 
-hoz hasonlóan a mozsarakhoz is csak 
kőgolyókat használtak, s ennek megfele
lően a csőfuratnál kisebb átmérőjű, vas

tag falú lőporkamrával készítették. Ez a 
kialakítás a későbbiekben használt löve
dékfajtákhoz (bomba, gránát, -golyó) is 
megfelelt. Kalibere tág határok közt 
mozgott, 10-től 500 font felettig. A 
haubic a 14-15. századi kőlövő ~k egy 
kisebb fajtája, melynél a mozsárhoz ha
sonlóan megmaradt a szűkebb lőpor
kamra és sokáig a kőgolyó. Nagyobb 
számban először a 15. sz. elején a huszi
ta háborúkban fordult elő, ahol a szekér
várakban, szekerekre telepítve a támadó 
lovasság ellen használták mint kartács
lövő —t. A haubic alacsony (45° alatti) és 
magas (45° feletti) szögtartományban 
egyaránt tudott tüzelni, amit a mezei 
-kéval azonos kerekes lafetta és a rövid, 
kb. 5-6 kaliberhosszú, csappal ellátott 
cső tett lehetővé. A 16. sz.-tól már főleg 
kartácslövésre használták, ezért a várak
ban elsősorban a kapukat, átjárókat vé
delmezték velük, a nyílt csatákban pedig 
az ellenséges élőerő zárt tömbjeit lőtték.

A 16. sz.-ban kialakult egy seregbontó
nak vagy orgonalövegnek nevezett több
csövű, kis kaliberű lövegtípus is, melyet 
nyílt ütközetekben, de főként várostro
mokban használtak a rohamok elhárításá
ra. Könnyű, kerekes lafettára sorban egy
más mellé, olykor több sorban egymás 
fölé kézi lőfegyvercsöveket (muskéta, 
szakállaspuska) helyeztek, s ezeket gyors 
egymásutánban sütötték el. A seregbontó 
fejlettebb formájában egy három- vagy 
többoldalú, hossztengelye körül elforgat
ható, deszkából készült hasábra rögzítet
ték a csöveket, a hossztengelyre merőle
gesen. Ha egy sort kilőttek, a hasáb elfor- 
dításával a következő sort azonnal 
tűzkész helyzetbe lehetett hozni.

Az ~k első mo.-i használatára vonat
kozó adatok a 14. sz. második feléből va
lók. Nagy Lajos utolsó itáliai hadjáratára 
a magyar sereg -  visz. itáliai eredetű -  
-kát is vitt magával. A szombathelyi 
Savaria Múzeumban és a bp.-i Hadtörté
neti Múzeumban látható kisebbfajta kő
vető mozsarak a 14-15. sz. fordulóján 
készültek. Nagyszeben 1390 k., Sopron 
pedig 1404-ben már saját -kkal rendel
kezett, s igen valószínű, hogy más váro
soknak is voltak tűzfegyvereik. Luxem-
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burgi Zsigmond tüzérségét már saját tűz
mesterei kezelték. A tűzfegyverek mo.-i 
elterjedését igazolja Bertrandon de la 
Brocquiére, aki 1433-ban beszámolt 
Zsigmond Nándorfehérváron látott ~iról. 
Hunyadi Mátyás idején a magyar haderő 
Európa egyik legnagyobb tüzérségével 
rendelkezett: seregének 30 lafettás ~ja 
volt, Nándorfehérváron horgonyzó 34 na
szádja is -kkal volt fölszerelve. Mátyás 
ugyanakkor a lőpor drágasága, a szállítás 
nehézségei miatt ~i mellett az előző kor
szak torziós —»vetőgépeit is előszeretettel 
használta. Halála után azonban a magyar 
tüzérség fejlődése megtorpant, és újabb 
lendületet már csak az oszmán megszál
lás, főként pedig a bécsi —»Udvari Hadi
tanács megalakulása (1556) után, a tö
rökellenes védelmi rendszer tervszerű ki
építésének időszakában kapott.

Az ~k a török kor végvári harcainak 
kiemelkedően fontos fegyvereivé váltak. 
Bár a kézi lőfegyverek szerepe is egyre 
nőtt, az ~k a várak ostromában és védel
mében nélkülözhetetlennek bizonyultak. 
Az egyes várakban található ~k száma és 
űrmérete nagyban függött az adott várnak 
a —»törökellenes védelmi rendszerben 
elfogalt helyétől. A központi erődítmé
nyek Szigetvár, Kanizsa, Győr, Komá
rom, Érsekújvár, Kassa, Eger, Várad -  a
16. sz. második felében 20-50 ~val ren
delkeztek, az ~k többsége azonban a ki

sebb, 1-12 fontos (1 font=kb. 0,5 kg) me
zei ~k közé tartozott. Egy 1576-ból szár
mazó országos felmérés szerint a vizsgált 
39 várban az 525 db tábori ~ mellett csak 
36 db ostrom~t találtak. A kisebb, másod- 
vonalbeli erősségeket rendszerint 5-15 db, 
az egészen apró, csak néhányszor tíz kato
nával védett harmadvonalbeli várakat pe
dig már csak 1-3 -  védte. A 17. sz.-ban va
lamelyest nőtt az ~k száma, és a század 
végi visszafoglaló háborúk idején a na
gyobb erődítményekben olykor száznál is 
több volt belőlük.

A várakban található ~k jelentős részét 
a Habsburg uralkodók, elsősorban I. Fer- 
dinánd és II. Rudolf császár küldték M ó
ra. Számos löveg származott ugyanakkor 
a magyar főuraktól is, főleg a Bebekek- 
től, Homonnaiaktól, Perényiektől, Seré- 
dyektől, a legtöbbet azonban a Rákóczi- 
ak öntették (mindenekelőtt 1. Rákóczi 
György). A tüzérek és az -öntő mesterek 
(e két feladatot gyakran egyazon személy 
látta el) nagy többsége németajkú volt, 
minek következtében a mo.-i tüzérség 
szókincse is a német szakterminológián 
alapult. Átvételkor az idegen szavakat 
olykor magyarosították, olykor lefordí
tották. Az előbbi csoportba tartoztak az 
~k típusnevei (Karthaune>kartány, Fal- 
kaun ’sólyom’>falkony, Falkonett>falko- 
néta, Haubitz>hambics, stb.), az előfogat 
(Protze>böröck), az -emelő (Heber, He-

Agyúvontatás a 18. sz.-ban. Czetter Sámuel rézmetszete. Hadi és Más Nevezetes 
Történetek, 1789
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bezeug>hévér). A tükörfordításra jó példa 
a lövegtalp (Gefáss=agy, ágy), a csőszállí
tó szekér (Sattelwagen=nyergesszekér, 
máskor viszont -szekér), a szeghúzó 
(Geissfuss=kecskeláb) elnevezése. Talá
lunk azonban jó néhány „eredeti” ma
gyar szakkifejezést is: a nagyméretű lö- 
vegeket német típusnevük helyett 
öreg-nak (öreg=nagy) vagy faltörőnek, a 
sokcsövű orgonalöveget (Orgel) sereg
bontónak, a töltőrudat (Kolben, Setzkol- 
ben, Ladetsange) döröklőnek, a gyújtó
zsinórt (Zündstrick) kanócnak mondták. 
Bár a német tüzérek 8-10 típusnak több 
mint 40 alfaját különböztették meg, a 
magyarok egyszerűbben oldották meg a 
problémát: a nagy kaliberű lövegeket 
öreg-nak, faltörőnek, sokszor egyszerű
en csak -nak, a kisebbeket falkonétának, 
legtöbbször azonban taracknak nevezték. 
(Ennek a taracknak semmi köze nincs a 
ma e névvel illetett lövegtípushoz, egy
szerűen kis ~t jelentett.) Hasonló módon 
a korban gyakran használt latin nyelvben 
az előbbieket bombardának, tormentum- 
nak, a kisebbeket falconetának mondták. 
A latinra általánosságban jellemző volt, 
hogy nem rendelkezett saját szavakkal a 
tüzérségi szakterminológiára, s ezért 
vagy körülirta a szakkifejezéseket, vagy 
a német és magyar szavakat használta a 
latin szövegkörnyezetben.

A lövegek „elkeresztelése” már a tü
zérség korai időszakában is szokásban 
volt. Mindenekelőtt a nagyméretű ~k 
kaptak „személynevet”, továbbá mérv
adónak tekintették a lövegek méretét, 
alakját, díszítményeit, sőt olykor hangját 
is. Az ostrom—kát többnyire mesebeli ál
latokról (sárkány, griff) vagy ragadozók
ról (krokodil, farkas), esetleg más nagy
testű állatról (bika, medve), a tábori -kát 
viszont kisebb hüllőkről (kígyó, gyík, bé
ka) vagy madarakról (fülemüle, rigó, ga
lamb, sólyom) nevezték el. Érdekes, 
hogy a vet-kat ritkán keresztelték el. Az 
említettek közül egyesek -  mint a német 
nyelvben a Basiliskus, Nachtigall, Sin- 
gerin, a magyarban a kígyó és a sólyom 
-  az idők folyamán típusnevekké léptek 
elő. Dívott az a szokás is, hogy a lövege
ket öntetőjükről nevezték el.

A török kiűzése után a magyar tüzér
ség a Rákóczi-szabadságharcban jutott 
újra szerephez. Ebben a korszakban fő
ként kisebb kaliberű -kát öntöttek, ame
lyek formailag és technikailag is meg
egyeztek az -park döntő többségét alko
tó, a török hódítás korából megmaradt 
példányokkal.

írod.: Thal y Kálmán, Régi ágyúnevek és 
föliratok, Sz, 1870; Rakovszky István, 
lékok a magyar ágyúk történetéhez, Sz, 1875; 
ThallÓCZY Lajos, Magyar ágyú a 16. szá
zadból, AÉ, 1880; Anton Dolleczek, 
Geschichte der österreichischen Artillerie 
von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart, 
Wien, 1888; Szilágyi Sándor, Adalékok két 
tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy György 
idejében, HK, 1888; Szendrei János, A sáros
pataki és gyulafehérvári ágyúöntőházak a 17. 
században I. Rákóczi György idejében, HK, 
1891; Kemény Lajos, Magyarországi ágyú- 
és harangöntök, AÉ, 1908; Takáts Sándor, 
Magyar tüzes- és lövőszerszámok, Sz, 1908; 
Iványi Béla, A tüzérség története Magyaror
szágon kezdettől 1711-ig, HK, 1926, 1927, 
1928; Saád Ferenc, A magyar tüzérségi sza
vak története, Pécs, 1936; Volker Schmidt- 
CHEN, Bombarden, Befestigungen, Büchsen
meister. Von den ersten Mauerbrechern des 
Spätmittelalters zur Belagerungsartillerie der 
Renaissance, Düsseldorf, 1977; Domokos 
György, Adalékok a törökkori magyar tüzér
ség kategória- és típusproblémáihoz, HK, 
1984/1.

Domokos György

ágyúgolyó -»lőszer

ágyúöntés
A lövegcsövek (—»ágyú) előállítása a 

14. sz.-tól kezdve, tömegesen pedig a 
16-19. sz.-ban -sei történt. A —»tüzérség 
kezdeti időszakában, a 15. sz. elejétől a 
16. sz. közepéig az ágyúcsöveket főként 
kovácsolással alakították ki. Négyszög
letes vasrudakat körben egymás mellé ál
lítottak, végüket kovácshegesztéssel egy
máshoz rögzítették, majd kívülről izzó 
vasgyűrűket húztak rájuk, amelyek ki
hűlve tökéletesen összefogták a vasruda
kat. Kisméretű ágyúkat azonban már a 14. 
sz.-ban is öntöttek bronzból. Az ágyúcső
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készülhetett rézből vagy öntöttvasból is, 
de sokáig a bronz bizonyult a legmegfele
lőbb anyagnak. Könnyen tudták olvaszta
ni és alakítani, viszonylag rugalmasan al
kalmazkodott a fellépő erőhatásokhoz, 
csaknem érzéketlen az időjárásra, ráadá
sul a harangöntők a 8. sz. óta gazdag ta
pasztalatokkal rendelkeztek a bronzöntés 
terén. Az ágyúbronz átlagosan 88% réz
ből és 12% ónból állt. Az ~ első lépése
ként elkészítették a cső 1:1 méretű 
agyagmodelljét. A kiégetett modellre rá
erősítették a viaszból megformázott del
fint, a csőcsapokat és a díszítményeket, 
majd a tényleges öntőminta, a köpeny ki
alakítása következett. A modellt a kali
berrel azonos vastagságban agyaggal ta
pasztották körbe, a köpennyel együtt új
ra kiégették majd ez utóbbit kalapáccsal 
leverték vagy hideg vízzel lerepesztették. 
A köpenyt ezután belülről is kikészítet
ték, elsimították, majd újra összerakták, 
hozzáillesztve a külön megformázott fe
nékdarabot. A kész öntőformát vaspán
tokkal fogták össze, majd csőszájjal felfe
lé az öntőgödörbe helyezték. A csőfúratot 
az öntőforma tengelyébe állított, a majda
ni kaliber 7/8-ának megfelelő átmérőjű, 
agyaggal bevont, vas magrúd segítségé
vel alakították ki. Az ~ a 15. sz.-ban még 
a csőszájnyílás felől történt. Minthogy 
azonban a szennyeződések, buborékok 
így benne maradtak az öntvényben, a 
csövek gyakran megrepedtek. 16. sz.-tól 
ezért az alulról történő öntés vált uralko
dóvá, vagyis a megolvadt bronz alul 
folyt be az öntőformába, és abban fel
emelkedve maga előtt tolta a salakot és a 
légbuborékokat. Ezek az öntőforma tete
jén levő túlfolyóban gyűltek össze, me
lyet a kész csőről egyszerűen lefűrészel
tek. Ez az eljárás jelentősen javította a 
csövek minőségét, a gyors hűtéssel pedig 
további keménységet adtak az anyagnak. 
A kihűlt öntőformát kiemelték a földből, 
szétszedték, majd a csőfuratot fúrószer
kezettel a kívánt űrméretre tágították, mi
által egyben a csőfal belső egyenetlensé
geit is megszüntették. Végül kifúrták a 
gyúlyukat. A kész löveget lőtéren lőtték 
be. Ha az ágyú kipróbálás közben meghi
básodott, az öntőmestemek kötelessége

volt saját költségén újraönteni. A legna
gyobb ágyúöntő műhelyek Flandriában, 
ill. a német birodalmi városokban (Nürn
berg, Augsburg, Strassburg) működtek.

A bronz közismert előnyei dacára a 
mesterek folyamatosan próbálkoztak a 
vasból történő ~sel, mivel a vaságyú har
madába került a bronzágyúnak. A 16. sz. 
közepétől elsősorban Angliában és 
Svédo.-ban újra vasból kezdték gyártani 
az ágyúkat, majd a 17. sz. második felétől 
Nyugat-Európában a vasöntés vált a lö- 
veggyártás alapvető technológiájává. Az 
angol és a francia flottát már szinte kizá
rólag vaságyúkkal szerelték fel.

Mo.-on az első, adatokkal is bizonyít
ható ~re 1428-ban, Bártfán, a következő 
évben pedig Eperjesen került sor. Pozsony 
ágyúöntőházát 1439^10-ben, Eperjesét 
1451-ben említik, és ez idő tájt Kassán és 
Brassóban is folyt ilyen tevékenység. Az 
ágyúöntő mesterekről viszonylag keveset 
tudunk, nevükből ítélhetően a német szár
mazásúak alkották a többséget. A felvidé
ki városokban a 16. sz.-ban is folyamatos 
az 1521-től Eperjesről, 1530-tól Kas
sáról, 1532-től Lőcséről találunk adato
kat. A 16. sz. első felében már az erdélyi 
városokban, főként a Brassóban, Besz
tercén és Szebenben folyó —ről is tudósí
tanak a források.

A törökveszély további lendületet 
adott a mo.-i ágyúgyártásnak. A Habs
burg uralkodók a kezükön levő várakban 
és városokban egyaránt létesítettek mű
helyeket. Kassa a 16. sz. második felé
ben, Lazarus von —>Schwendi és Hans 
Rueber főkapitánysága idején, a felső- 
mo.-i főkapitányság központjává és az or
szág egyik legnagyobb hadiipari műhe
lyévé vált. A kassai királyi hadszertár 
fontos részét képezte az ágyúöntő mű
hely, ahol sokáig Franz Illenfeld mester, 
majd fia, Andreas vezette a munkát. Már 
1557-ben említik az ágyúöntőházat 
(domus fusoria), ahol akkor éppen két új, 
nagyméretű, 50-60 mázsa (kb. 2,5-3 t) 
súlyú ágyú állt készen. A 16. sz. közepé
től Murány várában is fontos ágyúöntő 
műhely működött, amelyben az 1552-es 
ostrom során az egri várba belőtt több 
ezer török golyóhoz külön is készítettek
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két ágyút. További adataink vannak arra, 
hogy Eperjesen, Pozsonyban, Trencsén- 
ben, Váradon és Zólyomban is folyt ilyen 
tevékenység. A 16. sz.-ban I. Ferdinánd,
II. Miksa és II. Rudolf mo.-i uralkodásá
hoz sok löveg köthető, a 17. sz.-iak közül 
viszont csak III. Ferdinánd öntetett na
gyobb számban ágyút.

Az uralkodó mellett a magyar főurak 
is készíttettek ágyúkat, melyek közül ta
lán az 1552. évi egri ostromban részt vett 
Perényi Péter-féle Baba nevű ágyú és 
Serédy Benedek falkonétája a leghíre
sebb. A legtöbb ágyút a Báthoryak, a Be- 
bekek, a Perényiek, a Homonnaiak öntet
ték, de meg kell említeni a Balassákat, az 
Esterházyakat, a Thurzókat, valamint 
Szapolyai Jánost és feleségét, Izabellát, 
továbbá Bocskay Istvánt, Bethlen Gá
bort, sőt —bornemissza Pál nyitrai püs
pököt is. Mindannyiukon túltettek azon
ban a Rákócziak, elsősorban I. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem, aki ágyú- és 
harangöntőházat működtetett Gyulafe
hérváron és Sárospatakon. A két műhely
ben száznál több ágyú készült, főként né
met mesterek irányításával, s ami a leg
fontosabb, már bizonyosan az új, alulról 
történő öntési eljárással.

írod.: Szilágyi Sándor, Adalékok két tü
zérszertár történetéhez I. Rákóczy György 
idejében, HK, 1888; Szendrei János, A sáros
pataki és gyulafehérvári ágyúöntőházak a 17. 
században I. Rákóczi György idejében, HK, 
1891; Kemény Lajos, Magyarországi ágyú- 
és harangöntök, AÉ, 1908; Takáts Sándor, 
Magyar tüzes- és lövőszerszámok, Sz, 1908; 
Iványi Béla, A tüzérség története Magyaror
szágon kezdettől 1711-ig, HK. 1926, 1927, 
1928; Geleji Sándor, Vaskohászati enciklopé
dia, VII1/1, Vas- és acélöntészet, I, Bp., 1960, 
32-35; Déthsy Mihály, A sárospataki ágyú
öntőház, Technikatörténeti Szemle, 1972; 
Volker Schmidtchen, Bombarden, Befesti
gungen, Büchsenmeister. Von den ersten 
Mauerbrechern des Spätmittelalters zur 
Belagerungsartillerie der Renaissance, Düs
seldorf, 1977; Hegedűs Zoltán, Az ágyúöntés 
technikája Magyarországon a !5-17. század
ban, Öntöde, 1980.

Domokos György

A somoskői vár ágyútornya

ágyútorony
A —»rondellákkal egy időben megje

lent, a —»vár legveszélyeztetettebb fal
szakaszainak védelmére szolgáló, kerek 
vagy sokszögű, magas, többszintes, önál
ló tüzérségi védmű, amely nagyszámú 
löveg védett elhelyezését biztosította. 
Magassága miatt kitűnő célpontot nyúj
tott az ostromtüzérségnek, ezért a 15. sz. 
végén —»bástyák váltották fel (pl. Sü
meg, Fülek).

Domokos György

Aháron ben Jicchák
Rabbi. Bál-dársánként (vándorprédi

kátorként) bejárta Mo.-ot, Morva- és 
Cseho.-ot. 1782-ben lett Eleázár Kálir 
utóda a rohonci rabbiszékben. Itt írta hí
res homíliáit, amelyek 1786-ban jelentek 
meg Bét Aháron címmel Sulchbachban. 
Húszesztendei rohonci működés után 
kivándorolt a Szentföldre, ott is halt meg.

írod.: MZsL, 1929, 18.
Haraszti György

Aháron ben Jószéf
Költő, Budán élt a 17. sz.-ban. A város 

1686-i visszafoglalása után fogságba 
vetették. Ein schoen neu Lied von Ofen 
címmel 1688-ban Prágában egy hosszabb 
költeménye jelent meg, amelyet meg- 
mentőjének, Tauszk Alexander Süss- 
kindnek ajánlott. ~et Kaufmann Dávid 
emliti Die Erstürmung Ofens (1895) c. 
művében.

írod.: David Kaufmann, Die Erstürmung 
Ofens und ihre Vorgeschichte nach dem 
Berichte Isak Schulhofs (1650-1732). 
(Megillath Ofen), Trier, 1895; MZsL, 1929,
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61 ; Haraszti György, ’Szép Új Dal Budáról ’, 
Keletkutatás, 1987/1.

Haraszti György

ajándék —»jobbágy

Ajtai Abód Mihály (Szárazajta, 1704. 
szept. 29.-Nagyenyed, 1776. nov. 16.)

Ref. egyházi író. Erdélyi iskolázottsá
gát 1732-től Franekerben, Frankfurtban 
gyarapította. —»Bethlen Kata udvari pap
ja (1735), keleti nyelveket tanított a 
nagyenyedi főiskolán (1737-75). Itt je
lent meg fő műve, a Grammatica Latina 
(Nagyszeben, 1744). Wolfftanizmussal 
vádolták.

írod.: Török István, Ajtai Abód Mihály 
nagyenyedi tanár, 1735-1775, Protestáns 
Közlöny, 1888.

Lux Etelka

ajtó
Az ~ szó a nyelvünk alaprétegébe tar

tozó, 'nyílás, bevágás’jelentésű finnugor 
aj szó származéka. írásos előfordulásait 
csak a 14. sz.-tól ismerjük, de ~val zárták 
már a sátrakat is, és az Árpád-kori, föld
be ásott veremházakon (—»népi építészet) 
is volt valamilyen Az ~ korai meglétét 
bizonyítja a Tiszajenő-Kecskésparton 
előkerült 10-11. sz.-i kulcslelet.

A 14. sz.-ból nemcsak -ábrázolások 
maradtak fönn, hanem néhány eredeti 
darab is. A —»Képes Krónikában királyi 
környezetet ábrázoló miniatúrán látha
tunk egy- és kétszámyú ~t is. A 14. sz.- 
ban készült a leleszi konvent egyik vas
ajtaja csakúgy, mint a rudabányai vas- 
(HÓM). Fa- maradványai legkorábbról a 
15. sz.-ból maradtak fenn (Nyársapát, 
Pest m.) Az oklevelek egyre sokasodó 
említései között a 17. sz.-ra megjelenik 
az -  minden részletének neve: küszöb 
(1405), szemöldök (1688), ill. „fölső kü
szöb” (1658), -félfa (16. sz. első fele), 
ill. ugyanebben az értelemben „ajtóra
gasztó” (1550. k., 1590) és az -möge 
(1533). Az -lapra utal a „betevő deszka
ajtó” (1597), a cifra festésű, faragású 
vagy berakású „cifrás ajtó” (1594), a „ré
gi gyantáros [=lakkozott vagy festett] 
félszer [egyrétegű] ajtó” (1638), a „hit

vány, rostélyos ajtó” (1638) és az „ajtaja 
béllett”, azaz kétrétegű (1638) kifejezés.

Forrásaink szerint az -k  zöme egyszár
nyú volt, formáját tekintve fölül egyenes 
vagy félköríves záródású. A félkörös záró
dás a gótika idején csúcsívessé alakult, a 
reneszánszban pedig a szemöldök vállkö- 
ves megtámasztásával kapott jellegzetes 
formát. A külső ~k rendszerint befelé nyíl
tak, mert ez biztosította a nyíló oldalon le
vő pántok, retesz és zár védelmét. Belső 
keresztfák alkalmazásával vagy más meg
támasztással is csak a befelé nyíló ~t lehe
tett betörés ellen megerősíteni.

Az -kát fa- vagy kőtok vette körül, de 
ezekre vonatkozó értelmezhető utalás 
alig található forrásainkban. Az ebből a 
korból fennmaradt építészeti emlékek ta
núsága szerint az -tokok nagyobb része 
kőből volt. Ezt sejteti a sok íves záródású 
forma, melynek elkészítéséhez alkalma
sabb volt a kő, mint a fa, bár az utóbbira 
is van példa. A fa- és a vályogházak -tok
jai egyszerűbbek voltak: a —»faépítészet
ben ugyanolyan oszlopokból vagy geren
dákból készültek, mint maga a ház, a 
vályogházakban pedig gerendákból ösz- 
szerótt egyszerű ácstok volt általános.

Az -lap először egymás mellé állított, 
„sorolt” pallókból vagy deszkákból ké
szült, melyeket vízszintes hevederekkel 
és szögekkel fogtak össze. Az így össze
rótt -lap még ácsmunka (—»faipari mun
kák) volt, az alkotórészek folytonos zsu
gorodása, dagadása miatt teljes szélessége 
akár ujjnyit is változhatott évszakonként, 
és a pallók között is folyton kisebb-na- 
gyobb rés tátongott. Az -lap mozgatását 
a 15. sz.-tól a kőtokba bevésett vagy a fa
tokba bevert sarokvasak biztosították, 
melyekre az -lapot a rá felszögeit pántok
kal lehetett fölakasztani. Az -lap tokra 
szerelésének korábbi módja leginkább a 
16-18. sz.-ból fennmaradt kapuknál lát
ható s a —»népi építészetben helyenként 
máig megőrzött megoldásra hasonlított. 
Ezeknél a széles küszöbbe, ill. a szemöl
dökbe vésett, karvastagságú és tenyérnyi 
mélységű lyukakban forgott az -lap sar
kain fölfelé és lefelé kinyúló, kerekre fa
ragott csap. Ennek az alapmegoldásnak 
több továbbfejlesztett változatát ismer
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jük, közülük a legfontosabb az, amelyik
nél az alsó -  korhadásnak kitett -  csapot 
kőperselyben forgó kovácsoltvas sarok
kal helyettesítették.

Az -tok és a lap találkozása a záródás, 
amelynek megoldásáról, kidolgozásának 
színvonaláról következtetni lehet az egész 
szerkezet fejlettségére. Az ácstok aljazása 
kezdetben -  ugyanúgy, mint a hasonló 
—»ablakoknál -  a tok összeállítása után, 
utólagos körbevéséssel készült a rákerülő 
-lap mérete szerint. Az így készült aljazás 
csak tökéletlen zárást biztosított, szemben 
a későbbi, a tok magja és a rá körben al
kalmasan felszögeit borítás által képzett 
aljjal, később a gyalult aljjal. A gyalult 
deszkákból készült borítás már körben jól 
illeszkedő, ill. illeszthető ütközést, tehát 
megfelelő légszigetelést is biztosított.

Az egymás mellé állított szelvények
ből készült —lapok -  folyton változó szé
lességük miatt a szerelvények megjele
nése után is csak a tokra ráütődő módon 
záródhattak. A tokra ütődő -lapot azon
ban zárás után is le lehetett emelni a kam- 
pósszeg vagy pipa alakú sarokvasakról. A 
leakasztás ellen két megoldás kínálko
zott: vagy az említett módon körbealjaz- 
ták a tokot, és a lap ebbe az aljba csukó
dott, vagy az -lapot szegték be lécekkel a 
tok felőli oldalán. A záródás mindkét 
esetben -  vagy a tokon, vagy a lapon -  
lépcsőssé, leemelhetetlenné vált, ez a zá
ródás viszont már nem viselte el az — 
lapok korábbi mértékű méretingadozását.

A feladat tehát állandó méretű -lapok 
készítése volt, amit az asztalosok oldot
tak meg. Az -készítés így a 14-15. sz.- 
ban az —»asztalosság feladata lett. Az 
asztalos által készített -lap keretbetétes 
szerkezetű volt. A keret szélső darabjai
nak száliránya körben párhuzamosan fu
tott a tok megfelelő darabjaival, s mivel a 
fa mozgása ebben az irányban elhanya
golhatóan kicsi, ezzel a módszerrel az 
egyik keret (-lap) mm pontossággal volt 
illeszthető a másikhoz (-tok). Az -lap 
keretén belül lévő nagy mezőt bordákkal 
osztották tovább kisebb részekre, majd 
úgy töltötték ki betétlapokkal (fullun- 
gokkal), hogy azok mozgása már ne le
gyen hatással a keret külső méreteire. Ezt

Kamieniec várának egyik 16. sz.-i vasajtaja: 
Balassi Bálint is nyitogathatta

a megoldást 5-600 éve használják lénye
gében változatlanul az asztalosok. A ke
retbetétes lapok készítése a korábbinál 
nagyobb szaktudást, szerkezetismeretet, 
különleges szerszámokat, fűrészelt alap
anyagot és pontosabb munkát kívánt, s 
egyik alapfeltétele volt a bútorművesség 
és az asztalosság továbbfejlődésének is.

Az asztalosok még 2-300 évig próbál
koztak a korábbi megoldás továbbfej
lesztett módozataival is. A hagyományos 
-  álló szelvényekből egymás mellé sorolt 
— lap belső, tokra néző oldalát lécekkel 
szegték be, keretelték, minek következ
tében az —nak ez az oldala úgy nézett ki, 
mintha keretbetétes volna. A rátét lécek 
vagy deszkák pótolták a hevedereket, 
erősítették magát a lapot is, és a kereten 
belül fennmaradt szabad mező a további 
díszítés lehetőségét kínálta. Gyönyörű, 
geometrikus osztású -lapok készültek



ajtó 52

így, melyeknek külső és belső oldala 
esetleg teljesen különbözött egymástól, 
és felépítésük szakmailag hibás volt.

Míg az -tok részeit és az -lapot hon
foglalás előtti finnugor szavakkal nevez
zük meg, addig a szerelvények neve és 
főleg a zárással kapcsolatos kifejezések 
mind későbbi, európai átvételek: a ki
lincs és a lakat ófrancia, a retesz északi 
szláv; a zár szláv, a pléh újfelnémet, a 
lánc pedig délszláv eredetű. A legtöbb 
írásos adat a szerelvényekkel kapcsola
tos: „ajtó sarka” (1395), „kelincs” 
(1405), „ajtókelencs fordítóstul” (1594), 
„ajtójok vagyon kettő, vassarkkal, hatod
fél bokor retesszel és reteszfővel és egy 
öreg sotus [azaz: nagy, csavarra járó] la
kattal (1638), „az ajtón retesz fejestül 
[azaz: bújtatójával együtt], a külső ajtón 
pléh [=zár] kulcsostul (1597), „az ajtó
kon kúcsos pléhek vadnak” (1597), „aj
taja béllett, vassarkas, pántos, parasztzá
ros, fogantyús, kilincses" (1637) stb.

Az -  sarka, vagyis a sarok vas azaz ujj
nyi vastagságú, pipa alakú, kampósszög- 
höz hasonló vas(szög), amelyből kettőt 
vagy hármat vésnek, ill. ütnek be egymás 
fölé az -tokba, hogy azon forduljon el a 
ráakasztott -lap. A korai leírások sokszor 
külön említik a vele összetartozó, az 
-lapra felszögeit pántot, amelynél fogva 
az -lapot a tokra, azaz a sarkakra lehetett 
akasztani. A pánt előbb a lapot keresztbe 
szinte átérő hosszúpánt volt, a keretbeté
tes megoldás azonban -  ahol a keret vise
li az -lap terhét -  maga után vonta a ke
ret vonalát követő, tehát keresztben el
fordított keresztpánt kialakulását.

Az -  mozgatására, behúzására a kilin
cses zárak előtt általában fogantyút, kari
kát, „berántót” is fölszereltek. A fogan
tyú lehetett gomba alakú, amilyet ma is 
látni néhány régi -  közepén, vagy karika, 
amelyből célszerű átalakítás után kopog
tató lett a bejárati -kon és kapukon.

Nem egyértelmű a régi szövegekben a 
retesz, a kilincs és a zár pontos tartalma 
és egymáshoz való viszonya. Alaplapjuk 
vékonyra kalapált vaslemez pléh - 
volt. A tolható, billenő vagy kulccsal mű
ködő reteszeket, zárakat egyaránt pléh- 
nek nevezték, s ez a szó a 16- 17. sz.-ban

bármilyen zárféleséget vagy akár lakatot 
is jelenthetett: „Az ajtónak vagyon alsó 
és fölső küszöbje, és mind a két felől aj
tóragasztói (ajtómegői, melléki). Jobb
kézre vannak az ajtósarkak, melyeken 
függ az ajtó, balkézre a pléh vagy a zár” 
(1660).

Az -  kilinccsel való nyitását, az -lap 
mozgatását és a kulcsos zárást eredetileg 
egymástól különálló, a tokon és a lapon 
egymás mellé-alá fölszerelt szerelvények 
biztosították, s ezek mellett sokszor még 
lakatpánt is volt az ajtón. Az említett há
rom -  a retesszel együtt négy -  funkciót 
ellátni képes kilincses, kulcsos, reteszes 
szerkezet a 16. sz.-ban született meg. 
Visz. ez volt a „bécsi zár”, ahol ugyanis 
bécsi zárat emlegetnek, ott hiányzik a 
másutt mindig szereplő retesz, a reteszfő, 
a kilincs vagy fordító, ill. ezek gyűjtőne
ve, a pléh. A bécsi zár célszerűen egyesí
tette mindezeket, ezért ahová ilyen zárat 
szereltek föl, ott a többire külön-külön 
már nem volt szükség. A bécsi zárral lé
nyegében azonos a padlás-, kamra-, pin
ce- stb. ajtókon ma is használt, kívülről 
felszögeit, ún. borított zár. Az egyesített 
zár bonyolult szerkezetét és korabeli je
lentőségét jól érzékelteti az, hogy az ak
koriban megjelenő tűzfegyverek elsütő
szerkezetét is ugyanígy nevezték.

A kétszámyú ~k tokja a többinél maga
sabb és szélesebb, méreteinek megállapí
tásakor nem a valódi szükséglet, hanem a 
pompára való törekvés szempontjai az 
irányadók. A szárnyak magasabbak és 
keskenyebbek, és fekvő bordák osztják 
kisebb részekre, elsősorban középtájon, 
a kilincs magasságában. A biztonságos 
záráshoz az egyik szárnyat rögzíteni kel
lett a tokon, amit „lapra szögeit”, fölfele 
és lefele záró reteszekkel oldottak meg. 
A reteszek a 18. sz. végén az -  lapjáról 
átkerültek az élére, s így a pántoláshoz 
hasonlóan rejtetté váltak. Kétszámyú, rá
adásul keretbetétes ~t elsőként a Képes 
Krónikában (f. 7V) láthatunk. Azon a he
lyen kapunak kellene lennie; az iniciátor 
bizonyára így mutatta be az újdonságot. 
A kétszámyú -  korai alkalmazását nyelv- 
történeti adatok sora is bizonyítja, „két
felé nyíló ajtó”-t a —»Besztercei Szójegy
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zék említ először (1395 k.). Kétszárnyú ~ 
látható —»Verancsics Faustus Machinae 
novae (Új gépek, Velence 1616 k.) c. mű
vének egyik lapján, s ilyen kétszárnyú -  
maradt fenn a szentbenedeki Komis- 
kastélyban is (1670 k.). A kétszárnyú ~k 
legsikeresebb építészeti alkalmazása a 
francia barokk kastélyok mintája nyo
mán valósult meg a mo.-i kastélyépíté
szetben is, ahol az épület emeleti hom
lokzatán elhelyezett szobák vagy termek 
pompás sorát a válaszfalak közepére állí
tott, egy tengelyre rendezett kettős ~k so
ra (enfilade) teszi teljessé.

A bejárati -kát az erősebb szerkezet és 
a vegyes felépítés különbözteti meg az 
egyéb —któl. Az —lapok egymás mellé ál
lított alaplapból s egy arra kívülről fel
szögeit második rétegből álltak. A máso
dik réteg lehetett a kapukhoz hasonló, 
ferdén rakott deszkázat, rászögelt kerete
lés vagy keretbetétes lap. A 18. sz.-tól 
egyrétegű, tisztán keretbetétes felépítésű 
bejárati ajtók is készültek.

Az ácsszerkezetű ~k díszítésének le
hetősége korlátozott volt. A faragott ge
rendákat, pallókat, deszkákat legfeljebb 
kovácsoltvas pántok, valamilyen zárféle
ség, fogó vagy behúzó (karika) és nagy
fejű szögek díszítették. Az egyenetlen fe
lületet tapasztás után festeni is lehetett. A 
keretbetétes megoldás, a fűrészelt szel
vények és a gyalu használata a díszítés 
terén is új lehetőségeket hozott. Először

az -lapok kereteinek belső szélén futott 
körbe mintás profil, párkányolás. A tok 
peremdeszkái merész hullámvonalú pár
kányozást kaphattak, sőt még a borítások 
élére is kerülhetett minta. Az -lap pár
kányolt kereteinek és betéteinek felületét 
dús laposfaragás borította el. A díszítés 
további módja volt a (fél-)domború fara
gás, az intarzia, esetleg famozaik és a 
festés. A keret és a betétek közötti átme
netet profilléc vagy profilozott él biztosí
totta, és a szerelvényeket -  pántokat, zá
rakat, behúzókat -  is a díszítés szolgála
tába lehetett állítani.

Mo.-on a 16. sz. végére kialakult az -  
lényegében máig használt alaptípusa, 
melynek tokja gerendából, félfából vagy 
pallóból készült, és legalább az -lap felől 
aljat képző borítást kapott. Az -lap bor
dákkal osztott keretében az egyes keret
mezőket betéttel töltötték ki. Szerelvényei 
a 18. sz. közepéig a tok sarokvasaihoz 
csatlakozó keresztpántok, a másik szélen 
rászögelt zár s az -lap keresztbordával 
osztott közepén az addigra dísszé vált 
behúzógomb. A 17. sz.-tól igényes épüle
tek vastag falainak ajtónyílásait az 
-laphoz hasonló keretbetétes lapokkal 
borították be. A hagyományos, kívülről 
fölvert szerelvényeket a 18. sz. közepén 
kezdték felváltani a rejtett szerelvények. 
Először a keresztpántokat helyettesítő 
bevésőpántok jelentek meg, majd a szá
zad végén a rejtett bevésőzárak. A zárfé
szek helyigénye eltolta addigi helyéről, 
középről az osztóbordát, így nem volt 
hova föltenni a kilinccsel hagyományo
san egy magasságban lévő, már rég 
funkciótlanná vált behúzógombokat, s 
ezzel a szerelvények végleg eltűntek az 
—lapokról.

írod.: Bálint Alajos, A középkori Nyárs
apát lakóházai (Előzetes beszámoló), MFME, 
1960-62; Mesterházy Károly, Régészeti 
adat kulcs szavunk eredetéhez, FA, 34(1983); 
Szemere y T amás, Szemelvények az ajtó törté
netéből I—Xl, Hírfa (Faipari információs lap) 
2001/14. SZ.-2002/5. sz.

Szemerey Tamás

Kétszárnyú ajtó a Képes Krónika Aquileia 
ostromát ábrázoló miniatúráján, f. 7v. OSZK
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Á káb  István ( 1756-Sárospatak, 1786. 
máj.)

Ref. vers- és drámaíró. 1778-86-ban 
Sárospatakon tanult. 1784-ben Vergilius 
nyomán írta meg Énéás és Didó kártágói 
szerelmes történetjek c. drámáját, alcíme 
szerint: „személyes játékban, melyet a 
szokott tavaszi szerdai s szombati közön
séges játszi ünnepek kezdetin szokásban 
volt poétás gyakorlásra állított k i” (Po
zsony, 1806). E munkával egybekötve je
lentek meg halotti versei is. Drámájának 
zenei vonatkozásai figyelemreméltóak 
(—»iskolai zenés színjátszás a 18. század
ban).

Kiad.: RMDE XVIII/1, 1989.
írod.: Gulyás József, Egy pataki kézirat 

iskoladrámái, ItK, 1939.
A szerk.

ak ad ém ia
A 16. sz. végétől létező oktatási intéz

mény. Az 1590-es években kialakított je
zsuita tanügyi szervezetben kéttagozatos 
tanintézet. Alsó tagozatának tananyagát a 
korabeli felfogás szerinti „filozófia”, 
azaz „bölcsészet” alkotta. Ennek legfőbb 
részei a logika, az etika, a fizika és a me
tafizika. Ez a bölcsészeti tagozat -  szoro
san a —»gimnáziumhoz kapcsolódva -  a 
középszintű oktatás része volt: ez tette 
teljessé a növendékek általános művelt
ségét, ezáltal váltak alkalmasakká maga
sabb speciális tudományok tanulására. 
Az ~k e tagozatának „rendes korú” nö
vendékei 16-18 éves fiatalok voltak. 
(Egészen a 19. sz. közepéig az —»egye
temek bölcsészeti fakultásai ugyancsak 
az alapozást, az általános képzést szol
gálták: az egyetemi hallgatók csak a böl
csész fakultás elvégzése után léphettek 
feljebb a jogi, a teológiai vagy az orvosi 
karra.) A jezsuita ~ magasabb tagozatán 
teológiát oktattak, több évfolyamon ke
resztül. (A gymnasium a 16. sz.-i, az 
academia a 16-17. sz.-i tanügyi termino
lógiában egyetemet is jelenthetett.)

1740-ben nyílt meg hazánkban az első 
jog~: az ekkor alapított egri püspöki 
jog~n bölcselettel alapozott jogtudo
mányt oktattak. Alapítója Foglár György 
címzetes püspök, egri kanonok, innen az

intézmény köznyelvi elnevezése: Fogla- 
rianum.

Lásd még: —»iskolahálózat; —»iskola
rendszer.

írod.: Mészáros István, Magyar iskolatí
pusok 996-1990, Bp., 1991.

Mészáros István

Aki az Istent megismerheti...
A 103. (102.) zsoltár legkorábbi 

(1548) prot. parafrázisa.
Kiad.: RMK.T XVI/4, 1883; BHA 12, 

1983 (hasonmás).
A szerk.

Akívá ben Menáchem há-Kohén (15. 
sz. második fele)

Pénzügyi szakember és Talmud-tudós 
Budán, Jákov —»Mendel után a legbefo
lyásosabb zsidók egyike Mátyás udva
rában. Hitbuzgalma, gazdagsága és jóté
konysága miatt nagy népszerűségnek 
örvendett hitsorsosai körében, család
tagjainak Prágában megőrzött sírfelira
taiban násziként és az egész diaszpóra 
„fejeként" (budai hercegként) említik. 
Egy francia útleírás „prince de juifs”- 
nek, Szapolyai István „princeps”-nek 
nevezte. Vagyona és befolyása ellen
szenvet keltett iránta az országnagyok 
között, s megrágalmazták Mátyás király 
előtt. II. Ulászló uralkodása elején 
(1496-ig) még Budán élt. Nem tudni, a 
király kiűzte-e, vagy önszántából hagyta 
el az országot. Hamarosan Prágában 
tűnik fel egy általa alapított jesíva (Tal- 
mud-iskola) élén. Innen háromszor kel
lett menekülnie. A hagyomány szerint 12 
fia és 13 lánya volt, közülük 12 koha- 
nitákhoz (papokhoz) ment férjhez, egyik 
veje, Jóchebed nevű lányának férje, 
pedig korának legkiválóbb talmudistája, 
rabbi Sábbátáj volt. Amikor ünnepeken a 
család 25 tagja mondta a papi áldást, úgy 
tekintették őket, mint akik teljesítik a 
Számok könyve 6,23. versét: „így 
[héberül koh = a betűk számértéke 25] 
legyen áldva.”

írod.: Kohn Sámuel, A zsidók története 
Magyarországon, Bp., 1884, 227-228; BOcn- 
LER Sándor, A zsidók története Budapesten, 
Bp., 1901, 57-58; Uő, Kohen Akiba, Magyar-
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Zsidó Szemle, 27(1910); MZsL, 1929, 
20-21; Mandl Bernât, A budai Akiba herceg, 
Múlt és Jövő, 25(1935), 316; Magyar-Zsidó 
Oklevéltár, II, Bp„ 1937, 537-538; Sándor 
Scheiber, Hebräische Kodexüberreste in un
garländischen Einbandstafeln, Bp., 1969, 
122.

Haraszti György

ak n a
Az aknaásás technikáját már a késő 

ókori katonai teoretikus, Flavius Renatus 
Vegetius is ismerte. -kát az ókorban és a 
középkorban már a —>lőpor használata 
előtt alkalmaztak. Aláásták a várfalakat, 
az alagutat gerendákkal támasztották alá, 
majd azokat felgyújtva a várfalak alapjait 
semmisítették meg, esetleg az alagúton 
harcosokat juttattak be az ostromlott 
erősségbe. Az -ásást sokszor ostrom to
rony fedezte és fedte el a védők szeme 
elől. A 890-es évektől pontos leírások 
értekeznek az —ásásról s annak ellen—k- 
kal való elhárításáról. A védők a víz fod
rozódásából vagy finom csengők meg
szólalásából szerezhettek tudomást az 
ellenfél —iról, melyeket ha időben észre
vették, sikerrel meghiúsíthattak.

A legkorábbi ismert hazai példa Csák 
Máté nevéhez kapcsolódik, aki a Bars
m.-i Berzence várát 1312-ben ~k segítsé
gével foglalta el. Olasz források emlékez
nek meg arról, hogy Zára 1357. évi ostro
mánál az -knak döntő szerepük volt 
Nagy Lajos csapatainak sikerében.

A lőpor megjelenése gyökeresen meg
változtatta az aknázás korábbi módsze
rét, mivel a lőporos -  minden korábbinál 
nagyobb hatásfokú volt. Ezt harci körül
mények közt először állítólag Nándorfe
hérvár védői alkalmazták 1440-ben, 
Tallóci János vránai perjel vezetése alatt 
a török ostromlók ellen. Nagyobb ered
ményeket azonban inkább a 16. sz. ele
jén, az itáliai spanyol-francia háborúk
ban értek el vele. Az ~k készítése ko
rántsem csupán egyszerű ásási feladót 
jelentett. Az -folyosót a várfaltól távol 
kellett megkezdeni, hogy a védők ne 
vegyék észre a munkát, mert ez esetben 
az ostromlók - ja  alá fúrt ellen- felrob
bantásával meghiúsíthatták a támadást.

Először tehát egy függőleges lyukat vág
tak, majd a kellő mélység elérése után 
ásták meg a várfal alá vezető vízszintes 
folyosót. Ennek hosszát a már előzőleg a 
fal tövéig kihúzott zsinórral állapították 
meg. A fal alatt alakították ki az -kemen
cét, ahol a lőport felhalmozták. A lőport 
levegősen kellett elhelyezni, hogy a rob
banás a teljes lőpormennyiségben egy
szerre következzék be. Magát az -k e
mencét viszont tökéletesen tömíteni kel
lett, mert ennek hiányában az -  „lyukat 
kapott”, visszalőtt, vagyis a robbantóerő 
egy részét ekkor az -folyosó vezette el. 
Az ellen—k kivédése végett sokszor zeg
zugosan ásták meg az -folyosót, de emi
att gyakran irányt tévesztettek a föld alatt. 
A mo.-i végvárakért vívott harcokban is 
gyakran alkalmazták a lőporos ~t és az 
ellen~t. Fontos szerepet játszott Eger 
1552., Szigetvár 1566., Győr 1594. és 
Buda 1686. évi ostromában. Ez utóbbi 
alkalmával az e téren amúgy is kiváló 
török aknászok különösen hatásosan mű
ködtek, ellentétben keresztény kollégáik 
sorozatos kudarcaival. A lőporos -  mon
dott formájában egészen a bástyás rend
szerek elavulásáig, a 18. sz. végig hasz
nálatban maradt.

Domokos György-Veszprémy László

akó —ármértékek 1.

Ákos mester (tBuda, 1272 u.)
Latin nyelvű krónika föltételezett író

ja. Az ősi Ákos nemzetség tagja. 1235- 
től pesti plébános, 1244-től udvari pap, 
1248-51-ben székesfehérvári őrkano
nok, 1248-61 között királynéi kancellár, 
1254-től óbudai prépost. Művéhez hasz
nálta a l l .  sz.-i gesztát és a Gesta Ladis- 
lai regist; az 1152-72 közti részt maga 
fogalmazta egy kurta évkönyv alapján, 
száraz, érdektelen stílusban. Elődeinek 
munkáját a nagybirtokosság igényei sze
rint dolgozta át, hogy igazolja a királyi 
hatalom korlátozását célzó törekvéseket. 
Van, aki neki tulajdonítja a hun történet 
megfogalmazását, melyet mások —>Kézai 
Simon munkájának tartanak. írását a 14. 
sz.-i —»krónikakompozíció tartotta fönn.

Kiad.: SRH, 1, 1937.
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írod.: Györffy György, Krónikáink és a 
magyar őstörténet, Bp., 1948; Mályusz 
Elemér, Az V. István-kori Gesta, Bp., 1971.

Kulcsár Péter

akrosztichon
A versszakok vagy a verssorok (néha 

más szövegegység) kezdőbetűinek (rit
kábban: záróbetűinek) összeolvasásakor 
keletkező értelmes szöveg, amelybe a 
szerző gyakran saját vagy a vers címzett
jének nevét, esetleg a versírás körülmé
nyeit rejti. Főleg a 16-17. sz.-i magyar 
nyelvű költészetben gyakori. Ezt az ar
chaikus gyakorlatot a legnagyobb költők 
(pl. —»Balassi Bálint) is alkalmazták.

A szerk.
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Egy ritka akrosztichon: Zsoltároskönyv tarta
lomjegyzéke, ahol a kezdőbetűk értelmes szöveget 
adnak: SUSANNA (=ZSUZSANNA) SIRALMf...). Vitéz 
Zsuzsanna kézirata, 1680 k.

alabárd —»szálfegyverek 

alánok —»jászok 

alaptörvény —»alkotmány

Alard, Michael (Alárdy; Kolozsvár, 
1573 Erdély, 1604. ápr. 22.)

Naplóíró. Kolozsvári polgár, Lengyel- 
o.-ban (Krakkó, Poznan, Braunsberg), 
majd Rómában tanult jezsuita; Kolozs
várott és más erdélyi helységekben mű
ködött. Érdekesek levelei és Rómában írt 
naplója, ez utóbbi számos művelődéstör
téneti adatot tartalmaz a római hétköz
napokról, a novíciusok életéről, a kora
beli hírekről-pletykákról.

Kiad.: V eress Endre, Olasz egyetemeken 
járt magyarországi tanulók anyakönyve és 
iratai 1221-1864, Bp., 1941 (naplója és leve
lei); Magyar utazási irodalom. 15-18. szá
zad, kiad. Kovács Sándor Iván, Monok Ist
ván, Bp., 1990 (naplója).

írod.: Ladislaus Lukács, Catalogi perso
narum et officiorum Provinciae Austriae So
cietatis Jesu, I, Roma, 1978; Monumenta an
tiquae Hungáriáé, ed. Ladislaus Lukács, IV, 
Romae 1988.

Moór Anna

Albert, Habsburg (1397. aug. 10. 
Neszmély, 1439. okt. 27.)

V. Albert néven Ausztria hercege 
(1411-39), I. Albert néven Mo. —»királya 
(1437-39), II. Albert néven német király 
(1437-39). A német trónt elfoglalta, de 
megkoronázására nem került sor. Család
ja, a Habsburgok Albert-ága nemzedékek 
óta viselte az osztrák hercegi címet. ~ 
apja, IV. Albert hg. Luxemburgi Zsig- 
mond szövetségese volt. Zsigmond 1402- 
ben, megújítva a Habsburg-Luxemburgi 
család szövetségét, IV. Albert hg.-et a 
magyar trón várományosának, távolléte 
esetén Mo. —»kormányzójának ismerte el. 
Halála után a magyar trón várományosá
nak fia, a hétéves ~ számított.

Az ifjú ~ felett a Habsburgok Lipót- 
ágának legidősebb tagja, Vilmos, halála 
után Lipót és Ernő hg. gyakorolta a 
gyámságot. Az 1411-ben trónra lépő ~ 
Ausztriában megreformálta az igazság
szolgáltatást és a pénzügyigazgatást, és 
igyekezett előmozdítani a városok és a 
kereskedelem fejlődését. A cseho.-i hu
szitaellenes harcokban elért hadi sikerei 
nyomán Zsigmond a harmincas években a 
kitűnő katonának bizonyuló ~ra akarta



57 album amicorum

bízni Mo. törökellenes védelmét. Miután 
1411-ben eljegyezte, majd 1421-ben 
feleségül vette Zsigmond lányát, Erzsébe
tet, ~et mind Mo.-on, mind Cseho.-ban 
Zsigmond örökösének tekintették. A 
házasságkötés ugyanakkor kiélezte ~ el
lentétét Zsigmond feleségével, Ciliéi 
Borbálával és a köréje csoportosuló ma
gyar előkelőkkel, akik a fiatal lengyel 
királyt, Ulászlót és vele a Jagellókat 
kívánták Mo. trónjára segíteni. 1437-ben 
Pozsonyban a magyar rendek mégis 
ellenállás nélkül királlyá választották ~et, 
harcolnia csak cseho.-i uralmának elis
mertetéséért kellett. A magyar rendek -tői 
megkövetelték, hogy elődje minden káros 
újítását törölje el, s nélkülük ne döntsön 
tisztségekről és a királyi jövedelmek fel- 
használásáról. -  vállalta azt is, hogy nem 
adóztatja meg a klérust, és nem foglalja 
le az egyházi javadalmakat. Mindeköz
ben a választófejedelmek német királlyá 
is megválasztották, s e cím -  a cseh és a
magyar trónnal párosulva---- et Európa
első uralkodójává tette. Miközben a 
cseho.-i harcok és tárgyalások a királynak 
szinte minden idejét lefoglalták, a kor
mányzást Mo.-on hagyott, társuralkodói 
aspirációkat tápláló és nem túl közked
velt felesége gyakorolta. Az 1439-ben 
Mo.-ra hazatérő és az —»országgyűlést 
egybehívó ~ beleegyezett a rendi kivált
ságok megújításába, a —»nádor megvá
lasztását is a rendi előjogok közé utalva, 
s elfogadva azt az országgyűlési végzést 
is, amely kimondja, hogy a haza védelme 
a király kötelessége, s —»nemesi felkelést 
csak végső esetben hirdethet. Ez a rendi 
kívánság gyengítette Mo. hadvédelmét, 
hiszen Szerbia oszmán kézre kerülvén, 
megszűnt a Mo. és az Oszmán Biroda
lom közötti ütközőállamok rendszere. A 
szultán már a nagy fontosságú szerb vár, 
Szendrő ostromára készült.

1439-ben -  Barankovics György szerb 
despotával Szendrő felmentésére igyeke
zett, de az eredménytelen katonai akció 
során, a Titelnél gyülekező táborban őt is 
megfertőzte a vérhas. Hazafelé, Nesz
mélyben érte a halál. Özvegye, Erzsébet ~ 
halála után fiúgyermeket szült. A —»Szent 
Korona ellopásának megszervezésével és

Albert király. Mausoleum, Nürnberg, 1664

a csecsemő V. László megkoronázásával 
sem tudta azonban megakadályozni a 
Jagellók mo.-i trónra lépését.

írod.: Mályusz Elemér, Zsigmond király 
uralma Magyarországon, Bp., 1984; Dras- 
K.ÓCZY István, A tizenötödik század története, 
Bp. 2000 (Magyar Századok); Pálosfalvi 
Tamás, Albert, in Magyarország vegyesházi 
királyai, szerk. Kristó Gyula, Szeged, 2003.

A szerk.

alb izás —»iskolai élet

album  am ico rum  (ném. Stammbuch, 
lat. philotheca)

Az ~ a 16. sz. közepétől a 18. sz. végé
ig élő könyvműfaj. Kisméretű, nyolcadrét 
vagy tizenkettedrét formátumú, beíratlan 
könyvecske, amelybe a peregrináló diá
kok tanulmányútj uk során patrónusaik, 
professzoraik, diáktársaik bejegyzéseit 
gyűjtötték. A műfaj első modern monog- 
ráfusai az ~ot az arisztokrácia köréből, a 
liber gentilitiiből származtatták, döntő 
érvnek tekintve a Stammbuch elnevezést,
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erre a névre azonban csak jó negyedszá
zaddal az albumok megjelenése után ta
lálunk példát. Az viszont kétségtelen, 
hogy az album az utazó arisztokrata ifjak 
körében is rendkívül elterjedt volt, a 
„Kavaliertour” során ebbe gyűjtötték a 
meglátogatott főrangú családok tagjai
nak bejegyzéseit, amelyek jórészt csak a 
—>címer megfestésére és aláírásra korlá
tozódtak, ezért a kéziratok címeként a 
liber insigniorum megnevezés is előfor
dul. A modem kutatás a műfaj megszüle
tését egyértelműen prot. humanista egye
temi környezetbe, Wittenbergbe utalja. 
Feltehetően közvetlen előzményének te
kinthető az a gyakorlat, hogy a tanulmá
nyait befejező diák valamelyik könyvébe 
(biblia, katekizmus stb.) professzora egy- 
egy rövid idézetet és ezt értelmező kom
mentárt írt, ellátva aláírásával is. E be
jegyzések azonban minden személyessé
get nélkülöznek, emlék mivoltukon túl 
pusztán a tulajdonos konfesszionális ho
vatartozását igazolhatták. A klasszikus ~ 
kialakulásához hozzájárulhatott az 
—»embléma műfajának megszületése és 
rendkívüli divatja a 16. sz. második felé
ben. Mintát adhatott kép és szöveg 
együttes megjelenéséhez, a tudós bejegy
zőt pedig arra ösztönözhette, hogy értel
mezze az ábrázolást. Az album műfaj el
ső meghatározását Melanchthontól is
merjük. Ennek értelmében az album a 
reformátorok személytelen bejegyzései
ből a barátságkultusz késő humanista 
műfajává vált, amely egyes kutatók sze
rint akár a levél oldalágának is tekinthe
tő. A Stammbuch használata prot. egye
temi körökben a 16. sz. második felében 
olyannyira elterjedt volt, hogy néhány 
könyvkiadó nyomtatott kötetek piacra 
dobásával is kísérletezett. Ezekben az 
előrajzolt címerpajzsok mellett jórészt 
klasszikus szerzőktől származó idézete
ket sorakoztatnak fel, néhány kulcsfoga
lom (barátság, hűség, bölcsesség stb.) 
köré csoportosítva. Albumként használ
nak ekkor még más nyomtatott könyve
ket is, pl. illusztrált verses bibliai histó
riákat, amelyekből a tulajdonosok „be
lőtt” példányokat készíttetnek, s melyek 
így alkalmassá válnak bejegyzésekre.

Konstantinápolyi követjárások emlékei 
azok a különösen attraktív kötetek, ame
lyeknek lapjai különböző színű márvá
nyozott papírok. Feltételezhető, hogy 
eredetileg papírműhelyek mintakönyvéül 
szolgáltak. Az albumozás rendkívüli di
vatjáról árulkodik, hogy az albumbejegy
zés, albumvers csaknem az önálló műfaj
já válás határára jut, legalábbis a szerzők 
szándéka szerint. Friedrich Taubmann 
költő, wittenbergi tanár Melodoesia 
(1597) c. kötetében Philothesia címen 
szinte egész ciklust szentelt az albumver
seknek. A könyv szerkezete a század vé
gére nyerte el végső formáját. Címerraj
zok már csak elvétve kerülnek bele, a vi
szonylag kevés illusztráció között egyre 
kevesebb az emblematikus jellegű kép, a 
szöveg dominanciája következtében a 
könyv haránt alakúvá válik. A bejegyzés 
három egységből áll: 1. mottó (symbo
lum): a bejegyző többé-kevésbé állandó 
jelmondata; 2. bejegyzés (inscriptio): a 
legtöbb esetben bibliai vagy klasszikus 
szerzőtől, lehetőleg eredeti nyelven, ké
sőbb újkori szerzőktől, kortársaktól is; 3. 
ajánlás (dedicatio): személyes vagy ke
vésbé személyes hangú ajánló sorok a 
bejegyző aláírásával és dátummal. Egyes 
kutatók hierarchikus rendet látnak a be
jegyzések sorrendjében, az ilyen szerke
zetű albumok azonban inkább kivételnek 
tekinthetők, a bejegyzők sorrendje eset
leges, legfeljebb a barátság konstituál va
lami rendet, amennyiben az új bejegyzők 
szívesen választanak olyan oldalt, amely
nek közelében baráti nevekre lapoznak. A 
Stammbuch kanonizálódásának jele, hogy 
az utazáselméleti irodalom is tárgyalja, 
együtt az utazás egyik fő céljával, a jeles 
személyiségek felkeresésével, 1711-ben 
pedig az irodalmi kuriózumokra érzékeny 
Michael Lilienthal tollából megjelenik a 
műfajt átfogóan tárgyaló első monográfia. 
Az ~ funkciója, szerkezete változatlan 
marad egészen a 18. sz. közepéig. Ekkor
ra a humanisztikus barátságkultusz elhal
ványul, racionalisztikus, majd szentimen
tális barátságeszmévé válik. A változás 
az albumbejegyzéseken is nyomot hagy. 
A humanista, tudós bejegyzések átadják 
helyüket a kizárólag a személyességet
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hangsúlyozó, érzelmes bejegyzéseknek. 
Az albumok címe is megváltozik, a 
Stammbuch megjelölés mellett egyre több 
Denkmal der Freundschafttal találko
zunk, végül pedig megjelennek a női al
bumok és Poesie-albumok, a műfaj egy
re inkább emlékkönyvvé válik.

A mo.-i peregrinusok albumhasznála
tát a 17. sz.-tól kísérhetjük nyomon. A 
műfaj lényegéből adódóan a mo.-i tulaj
donosok albumai elkülöníthetetlenül be
tagozódnak a nyugat-európaiak közé. 
—»Balassi Bálinttól -  Gömöri György 
kutatásainak hála -  több —bejegyzést is 
ismerünk, akárcsak pl. —»Nyéki Vörös 
Mátyástól, —»Bethlen Miklóstól és —»Bél 
Mátyástól.

Kiad.: Kérészi István omniáriuma, kiad. 
Lázár István Dávid, Szeged, 1989 (Peregri
natio Hungarorum, 4); Teleki Sámuel albuma, 
kiad. Jankovics József, Szeged, 1991 (Pe
regrinatio Hungarorum, 8); „Tanár Bolyai 
Farkas emlékkönyvi levélkéi” (1795-1799), 
kiad. Oláh Anna, h. n., 1996 (Testamentum 
Bolyai, 1 ).

írod.: Bucsay Mihály, Szemián Mihály ta
nulmányútja 1770-74-ben, Bp., 1942; Ger
gely Pál, Pápai Páriz albuma, Magyar

Balassi Báliul Hans von Braun albumába festette 
bele címerét és írta be a Rhetorica ad Herennium 
liber Iy -bőt vett jelmondatát: „ Vita, quae fato 
debetur, patriae saluti solvatur!" (Életemet, 
amellyel a sorsnak tartozom, a haza üdvére kell 
fordítanom!) Wroclaw, Bibliotéka Uniwersytecka

Tudomány, 1961; Paul Kárpáti, Béla Szent- 
Iványi, Andor Tárnái, Das Stammbuch von 
Michael Rotarides, in Beiträge zur Sprach
wissenschaft, Volkskunde und Literatur
forschung, Berlin, 1965; Jakó Zsigmond, 
Miskolczi Csulyak István peregrinációs albu
ma, AHistLittHung, 1971 ; Keserű Bálint, Új
falvi Imre és az európai „későhumanista el
lenzék", AHistLittHung, 1971; Szabó András, 
Teleki Pál (1673-1731) emlékkönyve, MKsz, 
96(1980); Stammbücher als kulturhistorische 
Quellen, Hrsg, von Jörg-Ulrich Fechner, 
München, 1981 (Wolfenbütteler Forschun
gen, 11); Die Handschriften des germani
schen Nationalmuseums Nürnberg, V, Die 
Stammbücher, I—II, beschrieben von Lotte 
Kurras, Wiesbaden, 1988-94; Wolfgang 
Klose, Corpus Alborum Amicorum -  CAAC. 
Beschreibendes Verzeichnis der Stamm
bücher des 16. Jahrhunderts, Stuttgart, 1988 
(Hiersemanns Bibliographische Handbücher, 
8); Stammbücher des 16. Jahrhunderts, Hrsg, 
von Wolfgang Klose, Wiesbaden, 1989 
(Wolfenbütteler Forschungen, 42); Németh 
S. Katalin, Détsei Sámuel emlékkönyve, in 
Adattár XVl-XVIII/10, 1990; Katona Tün
de, Az album amicorum kultusza. Német-ma
gyar művelődéstörténeti kapcsolatok a wei- 
mari gyűjtemény tükrében, dissz., Szeged, 
1996.

Földcsi Ferenc

Album Ollurdiamtm
A nagyszebeni szász Scherer (Oltard) 

család 1526-1659 között vezetett év
könyve, amely a mohácsi vész és a 17. 
sz. közepe között történtekről fontos mű
velődéstörténeti adatokat tartalmaz.

A szerk.

áldozócsütörtök —»az Úr ünnepei

Alexander de Hungária (1260? 
1311 u.)

Skolasztikus teológus, Agoston-rendi 
szerzetes, a párizsi egyetem magisztere 
(1302-11). Mo.-i tevékenysége nem is
meretes.

írod.: Gábriel Asztrik, Magyarországi 
Sándor mester a középkori Sorbonne tanára, 
EPhK, 1941.

A szerk.
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Alexandriai Szent Katalin verses le
gendája —»Katalin-legenda

Alexovics Vazul (Eger, 1742. jan. 4. 
Pest, 1796. ápr. 2.)

Ortodox vallásból áttért pálos rendi 
hitszónok, a Szűz Mária-kultusz szenve
délyes terjesztője, a felvilágosodás kér
lelhetetlen ellenfele. Igen konzervatív 
szellemű prédikációi retorikai remeklé
sek.

Művei: Ünnepnapi prédikációk, Pest, 
1789; Vasárnapi prédikációk, I-IV, Pest, 
1790-91; A könyvek szabados olvasásáról, 
Pest, 1792; Az Egyenlőségről és a Szabadság
ról (ms.).

írod.: Közi-Horváth József, A legna
gyobb pálos szónok, Győr, 1930.

Kiss Anna

alfabetizáció
A középkorban -  és még sokáig -  az 

írni és az olvasni tudás nem esett egybe, 
továbbá, mint az ókorban, jellemző volt a 
hangos olvasás. A szerzetesek többsége 
tudott olvasni, írni már kevesebben. A vi
lági főpapság volt a legműveltebb, az al
sópapság jó része viszont nem ismerte a 
betűvetés tudományát. A világiak köré
ben, a legelőkelőbbek esetében is, kivé
teles volt az ími-olvasni tudás, a nők kö
rében gyakorlatilag 100%-os volt az 
analfabetizmus. Nyugat-Európában a 13. 
sz. második felétől, a 14 sz. elejétől, pár
huzamosan a —»városok térnyerésével és 
az -^egyetemek létrejöttével, kialakult a 
művelt polgár-kereskedő típusa, ám Mo.- 
on ez a folyamat csak később játszódott 
le. Széles körű analfabetizmusra utal, 
hogy a 14. sz.-ban még a birtokbiztosítás 
és az öröklés is sok esetben szóbeli ha

gyományra épült. Nem mond ennek 
ellent a III. Béla korától egyre inkább 
kiépülő kancelláriai oklevelezési gyakor
lat, sem a —»hiteleshelyek 12. sz. végétől 
fokozatosan növekvő szerepe. Nyugat- 
Európában épp az írásbeliség elterjed
tebb volta az oka, hogy nem alakul ki a 
hiteleshelyek mo.-ihoz hasonló rend
szere: nincs rá szükség. A középkorból 
fennmaradt szövegek döntő többsége 
latin nyelvű, az ími-olvasni tudás és a 
latin nyelv ismerete lényegében egybe
esett. A magyar nyelvű szövegek vagy 
szórványemlékek, vagy -  igen jellemző 
módon -  egyházi, szerzetesi környezet
ben keletkeztek. Magyar magánleveleket 
csak a 15. sz.-ból ismerünk.

A 16. sz. elejétől gyorsan terjedt az 
írástudás a társadalom felső rétegeiben, a 
16. sz. derekán a főurak már mind tudtak 
írni, asszonyaik ekkor kezdték a betűve
tést elsajátítani. —»Nádasdy Tamás fele
sége, Kanizsai Orsolya jól írt, de nagyon 
fárasztotta e tevékenység. -^Thurzó 
György nádor felesége, Czobor Erzsébet 
csak házasságkötésük után tanult meg ír
ni. A 17. sz.-ban a középnemesség köré
ben is terjedt az írni tudás, de még a 18. 
sz.-ban is gyakori volt, hogy a vármegyei 
—»esküdtek a nevüket sem tudták leírni. 
A kisnemesség körében nagy volt az 
analfabéták száma: a 18. sz. elején négy
ötödük, a század végén kétharmaduk volt 
írástudatlan.

A társadalom polgári rétegei viszont a 
16. sz.-tól kezdődően nagy súlyt helyez
tek arra, hogy gyermekeik írni (és olvas
ni) megtanuljanak. Az olvasni tudás fel
mérése a rendszeres népszámlálások kora 
előtt nagyon nehéz feladat. Mindenkép
pen biztos, hogy többen tudtak olvasni,

^  )

A legkorábbi fennmaradt magyar nyelvű levél, Várday Aladár írta Várday Miklósnak 1490 előtt: „Én jó  
uram, tudja tekegyelmed, hogy Begányitól mit izent vala... ”
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mint írni. Konkrét vizsgálatok leginkább 
a 18. sz.-ra vonatkozóan vannak. Ezek 
szerint a század elején a paraszti rétegek
ben alig kimutatható az ími-olvasni tu
dás, a század végére azonban egyes terü
leteken (Vas m.) minden ötödik paraszt 
tudott legalább olvasni, 2-3% pedig írni 
is. A 18. sz. elején a kisnemességnek át
lagosan negyedrésze volt képes az olva
sásra, de jelentősek voltak a területi kü
lönbségek. A század végére körükben is 
pozitív változás mutatkozott. Ennek elle
nére az 1870. évi népszámlálás, amely 
először mérte fel az ország lakosságának 
ími-olvasni tudását, az egész országra 
nézve 58%-os teljes analfabetizmusról 
(sem írni, sem olvasni nem tud) ad képet. 
Ez az arány a szűkebb értelemben vett 
Mo.-on 51%, Erdélyben azonban 78% 
volt.

írod.: Benda Kálmán, A felvilágosodás és 
paraszti műveltség a 18. századi Magyaror
szágon, in Uő, Emberbarát vagy hazafi?, Bp., 
1978; Tóth István György, Mivelhogy magad 
írást nem tudsz... Az írás térhódítása a kora
újkori műveltségben, Bp., 1995.

Tóth István György

Alföld
A —» Kárpát-medence központjának 

síkvidéki, legnagyobb kiterjedésű nagy
tája. Területe mintegy 100 ezer km2. 
Alaktani határa nyugaton a Dunáig ter
jed, szerkezetileg azonban a folyam völ
gyének törésvonalától nyugatra is folyta
tódik. így az -  a Duna jobb partja mellett 
fekvő Mezőföld, a tolnai Sárköz, a Drá- 
vaköz (Drávaszög) területét is magában 
foglalja. Délen a Dráva völgyének Bar
csig, majd a Szávát kísérő síkságnak 
Bródig terjedő területe is az ~ része. A 
Duna-Száva vonala által határolt Sze- 
rémséget is az -höz soroljuk, annak elle
nére, hogy területén emelkedik a Fruska 
Gora hegység. Keleten a Krassó és a Du
na torkolatától északra a Nagyváradig 
húzódó vonal mentén az —»Erdély felől 
érkező folyók, a Ternes, a Maros és a Kö
rösök törmelékkúpjainak keleti peremvi
dékei határolják. Északkeleti és északi 
határát az ~ felé karéjosan húzódó vulká- 
nos hegyek képezik.

Az ~ területén jelentősek a dombvidé
kekről a mélyebben fekvő síkságra érke
ző folyók törmelékkúpjai (Körös, Maros, 
Ternes). A medence közepe felé igyekvő 
folyóvizek a mélyebben fekvő területe
ken szétterülve ágakra bomlanak, ame
lyeket jelentős árterületek kísértek, és vi
zük helyenként időleges tavakká gyűlt 
össze. Az árterek állandóan vagy az árvi
zek alkalmával hosszabb-rövidebb ideig 
vízzel borított területei a 18-19. sz. fo
lyószabályozási munkálatainak megindu
lásáig a csapadék mennyiségétől függően 
változtak csupán. Különösen jelentősek 
voltak azok az ~ területén levő vízborítot
ta területek, amelyek a Duna keleti olda
lát kísérték Pesttől a Dráva torkolatáig, 
majd Dél-Bácska területén folytatódtak, 
ill. nyugati partján a tolnai Sárköz terüle
tére is áthúzódtak. Mocsaras volt a Drá
va északi partja és a Szerémséget délről 
határoló Száva völgye is. Mindezeknél 
kiterjedtebbek voltak azonban az ~ kele
ti felén a Tisza vonalát és mellékfolyóit 
kísérő lápok és mocsarak. A Tisza völ
gyét Szatmár és Bereg m.-ben kísérő ár
térnél is jelentősebb volt az Ecsedi-láp, a 
Szemye-mocsár, a Bodrogköz és a Tak- 
taköz, a Zagyva-Tisza torkolatvidéke. A 
Tiszától keletre és a Berettyótól északra, 
valamint a Körösök vidékén a csapadéko
sabb években a Béga és a Temes torkolat
vidékéhez hasonlóan a vízborította terület 
gyakran állóvízként maradt meg. Az 
1528. évi —»Lázár-térkép és 16. sz.-i vari
ánsai a Béga-Temes-Tisza vidékén je
lentős nagyságú tavat ábrázolnak, amely
nek szigetén Becskerek települést tünte
tik fel. A Nagykunság, a Hortobágy és a 
Marostól délre levő Temesköz vidéke is a 
mocsaras területek számát növelte.

Az ártereken a folyókat eredetileg fűz-, 
nyár- és égererdők kísérték, amelyeknek 
pusztásodása -  miként az ~ területén ál
talában is -  a török kori erdőirtások kö
vetkezménye. A mocsarak területére tő
zeglápok és erdők voltak jellemzőek. A 
folyókon általánosan elterjedt volt a 
—»halászat, a holtágakon a rekesztőhalá- 
szat, a mocsarakban a pákászat, és az ár
tereken lehetőség volt állattartásra (—»ál
lattenyésztés) is.
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A szárazabb esztendőkben a folyók ár
területéről futóhomokot (Deliblát, Du
na-Tisza köze, Nyírség) halmozott fel a 
szél, amelyen parkos tölgyerdők voltak 
honosak.

A vízzel borított területek nemcsak a 
—»közlekedést, különösen a folyókon va
ló átkelést nehezítették, hanem befolyá
solták az állandó —»települések kialaku
lásának lehetőségeit is.

Az ~ magasabban fekvő, lösszel borí
tott területein (Mezőföld, titeli löszplató. 
Szerémség, Hajdúság) eredetileg erdős 
(tölgyes) sztyeppek tették lehetővé a le
geltető állattartást. A honfoglalást követő 
időszak legeltetése azonban a növényzet 
természetes megújulása ellenében hatott, 
és először ún. kultúrsztycppek váltották 
fel a természetes növénytakarót, majd vi
szonylag korán —»szántóföldi növényter
mesztés (búza, rozs, árpa, köles) alakult 
ki területükön, amelyet a török korszak
ban legeltető állattartás váltott fel. Az 
Árpád-kortól kezdve az oszmán hódítást 
követő pusztulásig a szerémségi szőlők 
borát nemcsak Mo.-on, hanem külföldön 
is kedvelték (—»szőlőművelés és borá
szat).

A honfoglalást követően a települések 
a folyók menti ármentes partszakaszo
kon és a magasabban fekvő területeken 
alakultak ki. A folyók ártereit kísérő szi
geteken több helyen a magasabb pontok
ra építkeztek, és ezek között csónakon 
tartották a kapcsolatot. A hajózható Ma
ros mellett az Árpád-korban monostorok, 
egyházak sora létesült. A stratégiailag 
fontosabb helyeken, a folyók árterének 
magasabb pontjain a 10-11. sz.-tól föld
várak épültek, amelyek a határvédelem 
mellett a nemzetségfői, igazgatási köz
pontok szerepét is betöltötték, és amelye
ket hadiutak kötöttek össze. Jelentőségük 
a 13-14. sz. során szűnt meg.

A 13. sz.-ra kialakuló településháló
zatra a sűrűn elhelyezkedő, földművelő 
aprófalvak sora volt a jellemző. A tatárjá
rás okozta jelentős pusztítás enyhítésére 
a még nomadizáló, állattartó —»kunokat 
és a már földművelő —»jászokat telepítet
te az ~re IV. Béla. Bíráskodási kiváltsá
gaikat, katonáskodási kötelezettségeiket

1279-ben IV. László kun törvényei rögzí
tették. A második törvény meghatározta 
szálláshelyeiket is, kijelölve számukra a 
Duna-Tisza közén, a Körös mentén, a 
Maros-Körös között, valamint a Ma- 
ros-Temes közötti lakatlan földeket. 
Szállásaikra a 13-14. sz.-tól, kialakult 
széki szervezetükre a 15. sz.-tól vannak 
adatok. Hét kun székük közül három a 
mai Kiskunság, kettő a tiszántúli Nagy
kunság területén volt. A Duna-Tisza kö
zéről Fejér m.-be költözött kunok 
Hantosszék területéhez kapcsolhatók. A 
Zagyva két partján szerveződött hetedik 
szék, Berényszék területén éltek a jászok.

A 14. sz.-ban erődített települések is 
megjelentek az ~ peremterületein, és az 
Anjouk várospolitikájának (—»város) kö
szönhetően nőtt a jelentősége a Tisza- 
Maros torkolatában épült kereskedelmi 
központnak, Szegednek. Az ~ fő telepü
léstípusa azonban már Mohács előtt is a 
mezőváros volt.

Az oszmán hódítás idején a terület dé
li és középső része pusztult leginkább, 
falvai lakatlanná váltak. A néptelen fal
vak határát, az irtványok helyét vissza
vette az erdő, megnőtt a legelők aránya. 
A Duna-Tisza közén különösen a tizenöt 
éves háború után, a 17. sz. elejétől a ko
rábban népes falvak lakói a beköltözők 
előtt nyitva álló mezővárosokba, Kecs
kemétre, Nagykőrösre és Ceglédre me
nekültek. Békés m. falvai szinte teljesen 
pusztává lettek, és egy részük többé nem 
is települt újra. Folyamatosan létező tele
pülések csak az ártéri és a mocsaras terü
leteken maradtak meg.

A hódoltság korszaka a lakosság össze
tételét is megváltoztatta. A magyar né
pesség a háborúk elől északra menekült, 
vagy a mezővárosokba, vagy -  a 17. sz.- 
tól -  a szabolcsi és a bihari hajdúváro
sokba költözött. A kunok települései a 
Tiszántúlon jelentős mértékben, a Maros 
vidékén, a Temesközben teljesen pusztá
vá váltak. A Duna-Tisza közi kunoknak 
mindössze hat nagyobb helysége élte túl 
a hódoltságot. A Balkán felől a 16. sz. 
elején a Baja-Szabadka-Arad vonaláig 
beköltözött —»szerbek -  parasztok és föl- 
desuraik -  a magyar lakossággal együtt
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menekültek a török elől, és egy részük 
elmagyarosodva nemességet is kapott. A 
17. sz.-ban a Marostól délre levő terüle
tekre a magyaroktól elkülönülő, újabb 
délszláv csoportok (—»rácok) költöztek.

A 17. sz. végén a felszabadító hábo
rúk, majd a Rákóczi-szabadságharc 
újabb pusztítást jelentett az ~ számára. A 
lakosság és a települések számában meg
fogyatkozott déli és középső területek 
népessége csak a 18. sz. békésebb évei 
során kezdett gyarapodni. A meginduló 
belső vándorlás következtében az ~ pe
remvidékeiről, főként az északi megyék
ből a magyarok is délebbre húzódtak. 
—»Románok költöztek az ~ keleti pere
mére, Arad, Bihar és Szatmár m.-be, va
lamint a Marostól délre, ahol a -^Temesi 
bánság területén katonáskodást vállaltak. 
Az 1710-es években rác, szerb telepesek 
hullámai érkeztek a Bácskába, valamint 
a Maros északi partjára. Arad és Csanád
m.-ben a Maros mellett határőrként szol
gáltak. Voltak közöttük, akik északabbra 
húzódva kereskedőként a városokban te

lepedtek le. A belső vándorlás részeként 
és a telepítések során magánföldesúri 
kezdeményezésre az ország északi részé
ből —»szlovákok költöztek a Duna-Tisza 
közére, Békés m.-be, valamint Borsod, 
Abaúj és Zemplén m. Tiszával határos 
síkvidéki területeire. A Felső-Rajna és a 
Felső-Duna vidékéről toborzott —»néme
teket (svábokat) részben a világi és egy
házi földbirtokosok, részben a kincstár 
hozta szervezett formában pusztán ma
radt birtokaikra. A magyar földesurak 
Pest, Békés, Szabolcs és Szatmár m.-be 
telepítettek svábokat. A kincstár 1720-tól 
a Bácska és a Bánság területére toboro
zott telepeseket.

Az újjátelepült ~ településviszonyai 
változatos képet mutattak. A Duna-Tisza 
közén, a középső területeken a meghatá
rozó nagy határú mezővárosok, az óriás
falvak mellett léteztek a kisebb falvak, és 
megjelentek az ekkor még csak ideigle
nes hajlékokból álló, később a táj jelleg
zetességévé váló tanyák is. A peremvidé
keken a közepes nagyságú falvak voltak

Az Alföld ábrázolása a 18. sz.-ban. Részlet Tobias Conrad Lotter (1717-1777) Atlas minor praecipua orbis 
terrarum imperia, regna et provincias (1744 k.. Augsburg) c. atlaszából
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az uralkodók. A település, telepítés során 
tervszerűség, tervezettség a kincstár ke
zelésében levő Bácskában és Bánságban 
mutatkozott. A Temesköz területe az el
ső, ahol átfogó folyószabályozási, csa
tornázási (Béga, Temes), ármentesítési 
(Alibunári-mocsarak) munkákat végez
tek, és ahol az érkező telepeseket terve
zett, szabályos utcaszerkezetű és dűlők
kel tagolt határú falvakban helyezték el.

Az ~ területén a 18. sz. kedvezett a vá
rosok szabad királyi ranggal történő 
kiváltságolásának. A már korábban is 
privilegizált települések közül a Du- 
na-Tisza közén Pest és Szeged, a Tiszán
túlon Debrecen 1715-ben visszanyerték 
korábbi kiváltságaikat. Ugyanebben az 
évben Szatmár és Németi mezővárosokat 
Szatmárnémeti néven ugyancsak a sza
bad királyi városok közé emelték. A tö
rök kiűzése utáni első város Bácskában 
az 1748-ban kiváltságlevelet kapott és a 
magyar királyi kancellária javaslatára 
Újvidéknek elnevezett korábbi Vásáros
várad volt. A Bácskában a 18. sz.-ban 
még Zombort és Szabadkát, a Temesi 
bánság területén pedig Temesvárt privi
legizálták.

Írod.: M endöl Tibor, Az új települési 
rend, in Magyar Művelődéstörténet, IV, 
[1941]; Szabó István, A nemzetiségek térnye
rése és a magyarság, in Magyar Művelődés- 
történet, IV, [1941]; Bulla Béla, Mendöl Ti
bor, A Kárpát-medence földrajza [1947], Bp., 
1999; G yörffy, ÁMF, I IV, 1963-98; Kosa 
László, Filep Antal, A magyar nép táji-törté
neti tagolódása, Bp., 1978 (irodalommal); 
Stegena Lajos, Térképtörténet, Bp., 1980; 
Somogyi Sándor, in MoT, 1/1, 1984, 25-68; 
M akkai László, in MoT, III/2, 1985, 
1440-1452; W ellmann Imre, in MoT, IV/1, 
1989, 25-80; Blazovich László, in KMTL, 
1994, 36 (irodalommal); Lóki József, Az Al

fö ld  általános képe. A dunai Alföld. A tiszai 
Alföld, in Pannon enciklopédia, VI, 1997; 
Bak Borbála, Magyarország történeti topog
ráfiája, Bp., 1997.

Bak Borbála

Ali Portu (fSzigetvár, 1566?)
A török hadseregben tábornoki rang

ban szolgáló, talán keresztény (portu

gál?) származású hadmérnök. Nevét 
—»Zrínyi Miklós is elismerőleg említi a 
Szigeti veszedelemben (II, 41). Szigetvár 
ostrománál bekövetkezett haláláról —>Ist
ván ffy Miklós beszél. A török hadsereg 
legnevesebb mérnökeként visz. ő tervez
te az eszéki hidat, amely a 16. sz.-i Euró
pa kiemelkedő jelentőségű műszaki és 
stratégiai alkotása volt. Képzettségéről, 
más műszaki alkotásairól semmi biztosat 
nem tudunk.

írod.: Horváth Árpád, Utak, hidak, vas
utak, Bp., 1970; V. Molnár László, Kanizsa 
vára, Bp., 1987; Rosta István, Fejezetek Ma
gyarország technikatörténetéből, Bp., 1995.

A szerk.

alispán (lat. vicecomes)
A megyésispán (—»főispán) helyettese, 

a —»nemesi megye rangban második tiszt
viselője. A középkorban a megyésispán 
familiárisa. A —»királyi vármegyében az 
—»ispán helyettese a curialis comes volt. 
Az 1290:4. te. írta elő, hogy ~ csak 
—»nemes lehet. A vicecomes kifejezés 
csak a 14. sz.-ban vált általánossá. Mátyás 
uralkodásának végétől láthatjuk annak je
leit, hogy a megyei nemesség befolyást 
gyakorolt az ~ megválasztására. Az 
1486:60. te. kimondja, hogy a megyésis
pánnak a megyéből kell ~t választania, és 
az köteles a megye előtt esküt tenni. Az 
1548:70. te. már azt is előírta, hogy ~t 
csak a megye beleegyezésével lehet vá
lasztani. Az 1723:56. te. értelmében a fő
ispán négy jelöltje közül a megyei köz
gyűlés választja az ~t. Az —»Erdélyi Feje
delemségben az ~i hivatal nem lett 
választott tisztség, ott ugyanis a főispánok 
személyesen vettek részt az igazgatásban.

A 15. sz.-tól megfigyelhető az ~i funk
ció közjogiasodása. A gyarapodó felada
tok miatt egyazon megyében olykor két 
vagy három ~ működött. Az 1729:15. te. 
kimondta, hogy megyénként csak egy ~ 
választható. A megyék többségében a 17. 
sz.-ban az ~ helyettesítésére létrejött a 
másodalispán (substitutus vicecomes) 
tisztsége; őt ugyancsak a közgyűlés vá
lasztotta. Általános gyakorlat nem ala
kult ki a tekintetben, hogy milyen ügye
ket intézett az ~ és milyeneket a helyette
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se. Az utóbbi gyakrabban elnökölt a bün
tetőtörvényszéken. Ellentétben az erdélyi 
gyakorlattal, a királyi Mo.-on és a hó
doltsági területeken az ~ a 18. sz.-ra a 
megyei közigazgatás széles hatáskörrel 
bíró vezetője lett.

írod.: Holub József, A főispán és az alis
pán viszonyának jogi természete, in Fejérpa- 
taky László Emlékkönyv, Bp., 1917; Uő, Zala 
megye története a középkorban, I, A megyei 
és egyházi közigazgatás története, Pécs, 
1929; Eckhart Ferenc, Magyar alkotmány- 
és jogtörténet [1946], Bp.. 2000.

Várkonyi Tamás

Alistáli Márton
Az vitéz Túri Györgynek haláláról c. 

—>hístóriás ének feltételezett szerzője. 
Életét, egyéb munkáit nem ismerjük. He
lyesebb ezért a szóban forgó históriát is
meretlen szerzőjűnek tekinteni.

Kiad.: RMKT XVI/8, 1930.
írod.: Takáts Sándor, A török hódoltság 

korából, Bp., 1926; Horváth János, A refor
mációjegyében, Bp., 1953, 21957.

A szerk.

alkímia
A —»kémia tudományának misztikus 

elődje, az aranycsinálás gyakorlata. Böl
csője Egyiptomban ringott, az alexand
riaiak 3-7. sz.-i feljegyzéseiből ismerjük 
kezdetét. Az ~ szó talán egyiptomi erede
tű: a chema jelentése ’fekete föld’. Az 
arab al névelő hozzáadásával keletkezett 
később az ~ kifejezés. A görög ~ az arisz- 
totelészi tanokon alapult, melyek szerint 
a világ tárgyai a négy őselemből (tűz, víz, 
föld, levegő) állanak, és a tárgyak külön
bözőségét a bennük lévő elemek eltérő 
aránya okozza. A fémek pl. a természet
ben hosszú idő alatt tűzből és földből lé
tesültek, ha tehát e folyamatot mestersé
gesen meggyorsítják, akkor nemesfémet, 
aranyat is előállíthatnak. E cél érdekében 
elkezdtek főzni, olvasztani, miközben 
fölfedezték az alapvető kémiai művelete
ket, köztük pl. a desztillálást és a szubli- 
málást, valamint előállították a megfele
lő eszközöket, kemencéket, lombikokat 
stb. Alexandriában élt az 5. sz.-ban 
Olümpiodorosz filozófus és udvari em

ber, őt II. Theodosius császár Attilához 
küldte követségbe, így ő volt az első al
kimista, aki hazánk területén járt.

Az arabok Egyiptom elfoglalása (641) 
után ismerték meg az ~t, majd miután 
711-ben megszállták az Ibériai-félszige
tet, közvetítésükkel az ~ elterjedt a nyu
gati országokban, majd eljutott Mo.-ra is. 
A legnagyobb arab alkimista, Geber 
(Dzsábir ibn Hajján) szerint az elemek
ből keletkezett fémeknek két alapanyaga 
van: a „sulfurius”, a kén és a „Mercuri
us”, vagyis a higany. A kettő keveredésé
nek arányától függenek a fémek eltérő 
sajátságai, ezért ha az egyik fémből akar
juk előállítani a másikat, csak összetéte
lüket kell megváltoztatni. így szerinte az 
arany is előállítható sárgarézből, mivel 
ez áll közel az aranyhoz és az ezüsthöz. 
Az európaiak, pl. Albertus Magnus, az 
első német alkimista, vagy az angol Ro- 
gerius Bacon is Geber nézeteit vallották. 
Később Basilius Valentinus példájára a 
higany és kén mellett harmadik ősanyag
ként (princípium) a „sal”-t, vagyis a sót 
alkalmazták. Az alkimisták a fémeknek 
arannyá átalakítását transzmutálásnak, a 
közönséges fém nemesre festését tingá- 
lásnak, a festőanyagot pedig bölcsek kö
vének nevezték. Ez utóbbi ismeretlen 
anyag egyben -  hitük szerint -  az életet 
meghosszabbító tinktúra (elixir), csoda
szer is volt. Az ~ gyakorlata idővel átszö
vődött filozófiával, mágikus elemekkel, 
majd a kereszténység hatására vallásos 
motívumokkal is.

A középkori szerzetesek közül sokan 
foglalkoztak ~val, pl. a Domonkos-rendi 
Albertus Magnus, Aquinói Szt. Tamás, 
Vincendus Bellovacensis. III. Honorius 
pápa azonban 1219-ben megtiltotta a pa
poknak az ~ művelését. Az idevágó első 
hazai irodalmi utalás is arra vonatkozott, 
hogy a Buda vári —»domonkosoknak 
1273-ban megtiltják az ~t. Ezután a pa
pok jó ideig titokban, föld alatti pincék
ben dolgoztak; ilyen befalazott rejtekhe
lyét találtak pl. a trencséni —»jezsuitáknál. 
A mo.-i —»kartauziak közül Erdélyi János 
menedékkői perjel próbálkozott arany- 
csinálással, amiért 1476 k. megfosztották 
rangjától. Egyes források szerint állítólag
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—»Oláh Miklós esztergomi érsek és gr. 
Csáky Miklós prímás is alkimista volt. A 
titkos mesterséggel foglalkozott a nagy
szebeni Melchior Miklós, II. Ulászlónak 
és fiának, II. Lajosnak udvari káplánja is, 
aki felfogását miseszöveg formájába búj
tatta. A latin nyelvű alkimistamise kéz
iratát a bécsi Nemzeti Könyvtár őrzi 
(ÖNB, 11.347. Rec. XVI).

A leghíresebb -kedvelő magyar főpap 
—»Lippay György esztergomi érsek volt. 
Tanulmányait Bécsben, Grazban és Ró
mában végezte, külföldön ismerte meg 
az alkimista tanokat. Ismereteiről és ta
pasztalatairól gyönyörű aranyozású raj
zokkal díszített, bőrkötésű kéziratában 
számolt be, amely az ÖNB egyik büszke
sége (Bibi. Pal. Vind. Cod. 11.280). A 38 
oldalas, nyolcadrét formátumú kézirat (a 
magyar — egyik legértékesebb alkotása) 
igazolja, hogy Lippay hercegprímás jól 
ismerte az akkori természettudományo
kat, és kitűnően foglalta össze az ~ra vo
natkozó tanokat. Ezenfelül új misztikus 
szimbólumot is kitalált: a „Mons Magne- 
siae”-t, vagyis a magnéziahegyet, mely 
nála a bölcsesség forrásaként szerepel. 
Az alkimista szokásoknak megfelelően 
Lippay is titkos jelekkel tűzdelte meg 
szövegét, hogy így zárja el a mérhetetlen 
kincset az avatatlanok elől. Sok ered
ménytelen kísérlet után fáradságos mun
kával Szathmáry László kémiatanárnak 
sikerült megfejtenie és közreadnia szö
vegüket a Magyar alkémisták (Bp., 
1928) c., alapműnek számító könyvében.

A kolostorokból kitiltott -  átkerült a 
főúri és a királyi udvarokba. Az Árpád- 
házi királyok még alig érdeklődtek iránta, 
akkoriban külföldön is viszonylag kevés 
alkimista működött. A későbbi dinaszti
áknak azonban csaknem minden tagja 
foglalkoztatott már udvari alkimistát. 
Zsigmond király második felesége, majd 
özvegye, Ciliéi Borbála cseho.-i Hradec 
Králové-i kastélyában maga is végzett al
kimista műveleteket. Mátyás királyról 
tudjuk, hogy vonzódott az —»csillagjós
láshoz, melynek társtudománya az — is. 
Udvarában sok alkimista megfordult, a 
—»Corvina könyvtárban megvoltak Al
bertus Magnus, Theophrastus és más al

kimisták művei. II. Ulászló és II. Lajos 
udvarában virágzott az ~, a pénzhiányt 
aranycsinálással szerették volna pótolni.

Az ~ iránt a Habsburg-ház tagjai tanú
sították a legnagyobb érdeklődést. Hans 
Sachs Geschichte Keyser Maximiliani 
mit dem Alchimisten c. költeményében 
megörökítette Miksa császár esetét egy 
velencei csalóval. Az alkimisták legfőbb 
pártfogója II. Rudolf volt. Udvarában, a 
prágai Hradzsinban csaknem minden al
kimista megfordult, egykori lakóhelyük 
ma is látható a vár Arany utcácskájában. 
Rudolf nehéz próba elé állította őket, és 
aki nem vizsgázott sikerrel, azt börtönbe 
záratta. Járt nála a híres lengyel alkimis
ta, Michael Sendivogius is, aki később II. 
Ferdinánd királyt is szolgálta. III. Ferdi- 
nánd állítólag maga is próbálkozott 
transzmutációval, kéneső arannyá alakí
tásával (1648). Még I. Lipót császárnak 
is akadt dolga különböző szélhámos, 
vándor alkimistákkal.

Az erdélyi fejedelmek udvarában is 
megfordultak alkimisták, köztük az ún. 
cementesek. Cementálásnak nevezték azt 
a műveletet, amikor a rézbányákban ösz- 
szegyűlt réz-szulfát tartalmú vízből vas
hulladékkal a rezet kiválasztották. Ebben 
az alkimisták tételük igazolását, a fémát
alakítás bizonyítékát látták. Leghíresebb 
volt közöttük Kolozsvári Cementes Já
nos, aki János Zsigmond idejében kifej
tett aranyolvasztó és aranycsináló tevé
kenységéről naplót vezetett. Az OSZK- 
ban őrzött diáriumában (Oct. Hung. 484) 
az 1530-86 közötti ~i receptek találha
tók, melyek a laboratóriumi műveleteket 
(kalcinálást, kristályosítást, fixálást stb.) 
már többé-kevésbé helyesen ismertetik. 
Van receptje pl. az ezüstcsinálásra, mi
dőn a vörösréz kéneső (=higany) és arzén 
hatására ezüstfehér ötvözetté alakul. A 
bölcsek kövét „filozófusok porá”-nak 
nevezi.

A nagybányai születésű —»Bánfíhunya- 
di János külföldön vált híressé. Többek 
között Angliában, a londoni Gresham 
College-ban alkalmazták mint hivatásos 
aranycsinálót. Ugyanakkor Mo.-on szá
mos neves külhoni alkimista megfordult. 
A svájci Paracelsus járt Erdélyben, felke-
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Laboratóriumi eszközök a 
18. sz.-ból. Partkl Máté, 
Compendium Institutio- 
rum Physicarum, Buda, 
31797, IL rész

reste a Felvidéket és 1520 k. Tokajt is. Az 
aranycsinálással elsősorban gyógyszerké
szítés céljából foglalkozott. Leonhard 
Thurneysser, a brandenburgi fejedelem 
orvosa a felvidéki aranybányákat tanul
mányozta (1566). A külföldieket ez idő
ben Mo.-ra vonzotta az ún. nőtt arany hí
re is, mely szerint szőlővesszőkön és ga
bonaszárakon aranyszálakat találtak, 
melyek a talajból nőttek ki. Ezek talán az 
őslakó rómaiak, avarok idejéből szárma
zó hajtűk, karkötődrótok lehettek.

A 18. sz.-ban az aranycsinálás nagyban 
virágzott Bécsben és Pozsonyban. —>Bél 
Mátyás sokoldalú működése mellett szor
galmasan tanulmányozta az ~ külföldi 
irodalmát is. Tevékenységéről jegyző
könyvet vezetett, kéziratos hagyatékából 
(OSZK, Script. Chem. 92/Oct. lat.) tud
juk, hogy haláláig kereste az aranycsiná
lás titkát. A pozsonyi alkimisták köréhez 
tartozott Wallaszkay János, Gömöry Dá
vid, Möller Dániel és sokan mások. Tit
kos mesterségük nem volt veszélytelen, 
—»Báchmegyei István Pál orvos egy bal
eset következtében pl. áldozatává is vált 
tevékenységének. Az ~ rajongóinak sorá

ba tartozott —»Pálóczi Horváth Ádám is, 
aki -  mint —>Kazinczy Ferenchez írott 
levelei tanúsítják---- »csillagászattal fog
lalkozva ismerkedett meg a mágiával és 
az ~val.

Mindketten szabadkőművesek voltak. 
Ezek a titkos társaságok Mo.-on a 18. 
sz.-ban igen elterjedtek, néhány szabad- 
kőműves páholyban pedig a rózsakeresz
tesek kerültek túlsúlyba, akik aranycsi- 
nálásra rendezkedtek be. Az első ilyen 
páholy Eperjesen alakult (1769), tagjai 
sorába tartozott Hanzéli Márton, Török 
Lajos és több földesúr, tanár és pap. A 
Felvidéken Selmecbányán, Kassán és 
Miskolcon működött rózsakeresztes pá
holy. Kazinczyt is megkísérelték bevon
ni, ő azonban nem érdeklődött az arany
csinálás iránt. Rózsakeresztes páholyok 
alakultak Brassóban, Nagyszebenben és 
Temesváron is. Mária Terézia 1768-ban 
rendeletben tiltotta be tevékenységüket, 
de a tiltásnak nem volt sok foganatja, te
kintve, hogy a bécsi páholynak tagja volt 
férje, I. Ferenc császár és a magyar test
őrtisztek egy része is.

Az ~ a maga idejében sok fontos fölfe-
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Alkimista műhelye Zsámboky János Emblcmatá/á- 
ban, Antwerpen, 1564

dezéshez vezetett: pl. Basilius Valentinus 
az antimont, Geber a salétromsavat, Glau
ber a foszfort, Becher a foszforsavat fe
dezte fel, Johann Friedrich Böttger pedig 
rájött a —»porcelán előállításának titkára. 
Az aranycsinálók dolgozták ki azokat a 
műveleteket, amelyeken a modern kémia 
is alapul.

Lásd még: —»elit mágia.
írod .: Szabadváry Ferenc, Szőkefalvi- 

N agy Zoltán, A kémia története Magyaror
szágon, Bp., 1972; B alázs Lóránt, Hronsz- 
ky Imre, Sain Márton, Kémiatörténeti ABC, 
Bp., 1981; Szathmáry László, Magyar 
alkémisták, bev. Fónagy Iván, utószó Móra 
László, szerk. Gazda István, Bp., 1986.

Móra László

alkotmány
Mo.-nak a 20. sz.-ig nem volt írott 

(chartális) ~a. Már az Árpád-korban 
megkezdődött azonban az a folyamat, 
melynek eredményeképpen kialakult a 
szokásjogra és a sarkalatos törvényekre 
épülő ún. történelmi (rendi) ~. Ennek 
legfontosabb elemei a 18. sz. végéig Szt. 
István törvényei, az —»Aranybulla, az azt 
megerősítő 1351. évi törvény, Werbő
czy István Hármaskönyve és az 1791:12. 
te. voltak.

Az Árpád-kor végétől megfigyelhető a 
főhatalom átadásával kapcsolatos jogi 
aktusok -  koronázási eskü (—»koroná
zás), —»koronázási hitlevél kiemelt 
kezelése. Az Aranybullának a —»neme

sek személyes szabadságát és adó- 
mentességét, valamint az —»ellenállási 
jogot biztosító cikkelyei -  melyeket a 
Hármaskönyv is tartalmazott -  a nemes
ség számára mindvégig hivatkozási ala
pul szolgáltak a Habsburgok abszo
lutisztikus törekvéseivel szemben.

Az 1741:8. te. az ország sarkalatos 
jogait (jura cardinalia) említi, e jogokat 
az alaptörvények (jura fundamentalia) 
biztosítják. Az -fogalom az 1791:10. tc.- 
ben tűnik föl először, mely leszögezi, 
hogy Mo. csakis saját törvényei szerint 
kormányozandó. Az országgyűlés által 
kiküldött bizottság azonban nem foglal
kozott az egységes — megteremtésével; az 
első -tervezetek magánszemélyek 
Hajnóczy József, Martinovics Ignác, 
Berzeviczy Gergely -  nevéhez fűződnek.

A szerk.

államcímer —»országcímer

állandó hadsereg
Modem erőszakszervezet, a feudális, 

majd a felvilágosult abszolút állam leg
fontosabb támaszainak egyike, csak az 
uralkodónak (—»király) alárendelt fegy
veres erő. A harmincéves háború 1648-i 
lezárulását követően a német-római biro
dalmi császár nem minden zsoldosvezért 
és általa felfogadott hadat bocsátott el 
hadi szolgálatából, hanem egy részüket 
békeidőben is fegyverben tartotta. Példá
ját más európai uralkodók is követték. 
Az ~et uralkodói jövedelmekből hozták 
létre és tartották fenn; a szükséges bevé
telek biztosítása, a haderő elhelyezése, 
felszerelése, ellátása, igazgatása, irányí
tása, fenntartása és kiegészítése már köz
ponti intézményrendszer meglétét felté
telezte. Az -  biztosította, hogy a még 
mindig gyakori dinasztikus háborúk köz
ti békeidőben is növekvő számú, egyre 
jobban felfegyverzett és ellátott katona
ság álljon rendelkezésre. A Habsburg Bi
rodalomban, amely elsőként élt ezzel a 
megoldással, az -  egységeit saját forrás
ból vagy az —»Udvari Haditanács útján 
biztosított költségvetési összegből, az 
uralkodó megbízásából vagy engedélyé
vel, külön leiratban meghatározott vagy
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engedélyezett összetételben és létszám
ban állították fel az uralkodói nyílt pa
ranccsal kinevezett ezredtulajdonosok. 
Az első 19 -beli egységet 1649-ben szer
vezték meg már a háborúban felfogadott 
és továbbszolgáló kötelékből. Ezek kö
zött volt a magyar Vági Mátyás vértes- 
ezrede is. A később megszervezett egysé
gek létszámát kezdetben általában sza
bad, később kijelölt területeken 
végrehajtott toborzással, majd magyar 
felségterületen országgyűlési vagy or
szágnagyi határozat útján hadiadó fejé
ben megajánlott újonckontingenssel, míg 
a többi országban, tartományban össze- 
írási körzetekre államilag kivetett kvóta 
alapján biztosították.

A békeidőszak körülményei határoz
ták meg, hogy az uralkodó a háborút 
megjárt haderőből hány és milyen össze
tételű egységet tartott meg. Egy bekö
vetkező újabb háború jelentős fejlesztést 
kívánt, így az ~ létszáma és kontinuitása 
állandóan ingadozott és hullámzott. 
Egyes alakulatok tartósan, de újabb tu
lajdonosok neve alatt tovább éltek, má
sokat megszüntettek, esetleg ugyanazzal 
a tulajdonossal és névvel újraszerveztek. 
Mindenesetre a kezdeti 19 császári -beli 
ezred 1790-ig az állandó fluktuáció mel
lett 107 császári-királyi ezredre szaporo
dott. Mindez erősen megnehezíti az egyes 
időszakok valós nagyságrendjének pon
tos megállapítását, ráadásul az -  fennállá
sának idején is léteztek más, magyar fel
ségterületen insurrectiós, valamint királyi 
véghelyi és mezei, továbbá határőrvidék
beli kötelékek, amelyek nem vagy nem 
mindig képezték az -  részét.

A mo.-i Habsburg-uralom idején a csá
szári, ill. (1745-től Mária Terézia magyar 
királyságára és férjének, I., Lotharingiai 
Ferencnek német-római császárságára te
kintettel) császári-királyi -ben folyama
tosan léteztek egyre nagyobb számú és 
létszámú, a Magyar Királyságból kiállí
tott ezredek. A kezdeti egy ezreddel 
szemben 1790-ben 41 magyar ezred al
kotta az -  részét, s bennük a kezdeti alig 
1000 fő helyett immár több mint 150 000 
magyar katonáskodott. A sajátosan ma
gyar könnyűlovas csapatnem, a —>hu-

szárság 18. sz.-i európai térnyerése ide
jén más európai uralkodók -ében is szer
veztek (részben vagy egészben magyar 
katonák részvételével) magyar ezredeket 
(Deák Pál, Ráttky György, Bercsényi 
László, Esterházy Bálint József, Polle- 
reczky András, Esterházy Bálint László 
franciao.-i, Zoltán Károly, Halász Zsig- 
mond, Ruesch János Tivadar, Győry Pé
ter, Székely Mihály, Werner Pál, Somo
gyi István poroszo.-i, Lidi János, Fran- 
gepán Gergely bajoro.-i, Sigray Mihály 
németalföldi egysége stb.).

írod.: Zachar József, Idegen hadakban, 
Bp., 1984; Uő, Csaták, hadvezérek, katonák a 
18. században, Bp., 1990; Uő, Császári-kirá
lyi szolgálatban. Hadügy, hadsereg, magyar
ság 1683-1792, MTA doktori értekezés, Bp., 
1993.

Zachar József

állat- és növényszimbólumok
A középkorban és részben a kora újkor

ban a természet-, a növény- és állatszim
bólumok elsősorban a Biblia, másodsor
ban ókori eredetű, valamint keresztény 
természettudományos és irodalmi művek 
nyomán alakultak ki. A képi megfogal
mazáshoz számos esetben az ókori keleti 
és a görög-római művészet emlékei nyúj
tottak példát.

A legkorábbi, állatokkal foglalkozó 
keresztény mű a Physiologus (’termé
szetismerő’). A különböző forrásokból 
kivonatolt összeállítás eredeti szövege a
2. sz. első felében keletkezhetett, visz. 
Alexandriában, ahol az Ószövetség is
merete a görög kultúrával találkozott. 
Három redakciójának számtalan szöveg- 
változata ismert, hosszú századokon ke
resztül másolták, s nyomtatott kiadásait 
még a 18. sz.-ban is forgatták. A görög 
eredetin kívül latin és számos nemzeti 
nyelvű fordításban terjedt. Az 5-11. sz. 
között készült második, ún. bizánci re- 
dakció lett az alapja az állatokkal foglal
kozó többi műnek, pl. a bestiáriumok- 
nak. A maga korában tudományos műnek 
tekintett Physiologus valójában szakított 
az ókori természettudományokkal, s az 
állatoknak keresztény vallási alapon 
nyugvó mágikus-misztikus, moralizáló le



állat- és növény szimbólum ok 70

írását adta. A variánsokban 50-60 valóban 
létező állat, néhány képzelet szülte lény, 
valamint kövek és ásványok szerepelnek 
mint az erények, ill. a —»bűnök megteste
sítői. Az egyes állatok leírását bibliai citá
tumok vezetik be, majd a jobbára ókori 
szerzőktől származó természettudományi 
leírás, végül pedig a keresztény értelme
zés következik. A Physiologiis 1588-ban, 
Antwerpenben jelent meg először nyom
tatásban, képekkel illusztrálva, görögül és 
latinul. A barokk korig az állatábrázolások 
fontos forrása volt.

A Physiologus! Mo.-on is ismerték, a 
jeles humanista, —»Zsámboky János tu
lajdonában is volt egy visz. Velencében, 
a 15-16. sz. fordulóján illusztrált, a bi
zánci redakció alapján készült, görög 
nyelvű példány. Az ONB-ben őrzött ún. 
Zsámboky-kódex (Cod. Phil. Gr. 290) az 
—»oroszlán, az —»antilop, az -»elefánt, a 
-»szarvas, a —»víziló, a —»sas, a —»kese
lyű, a —»pelikán, a —»gólya, a —»fogoly, a 
—»gerle, a —»galamb, a —»főnix, a páva, a 
—»griff, az —»áspiskígyó, a vipera, a gör
gő, a —»kígyó, a —»hangya, a —»róka, a 
-»»fecske, a -»harkály, a —»napgyík, a lile, 
a —»bagoly, a —»szirén, a hippokentaur, a 
sün, a -»párduc, a pajzsteknős, a hangya
oroszlán, a menyét, az —»egyszarvú, a 
hód, a —»varjú, a vadszamár és a kócsag 
leírását tartalmazza. A kódexet 47 tintá
val rajzolt, vízfestékkel színezett, naiv 
szövegközti kép díszíti. E mű beépült a 
hazai teológiai irodalomba is. —»Temes
vári Pelbártnak a teljes középkori bes- 
tiáriumot is magában foglaló Aureum ro
sarium theologiae (1503-08) c. négykö
tetes hittudományi enciklopédiája ugyan 
Vincentius Bellovacensis (1200 e .-1264) 
Speculum naturae-jából meríti állattani 
anyagát, de a Physiologus magyarázata 
szerint szerepel benne pl. a pelikán, a vi
pera, az egyszarvú stb. A Physiologus 
közkézen forgott, ismeretéről tanúskod
nak többek közt —»Balassi Bálint, —»Ri- 
may János, —»Gyöngyösi István versei és 
-»Miskolci Csulyak Gáspár Egy jeles 
vadkert)e is.

A középkori bestiáriumokban a teoló
giai-moralizáló felfogás kevésbé érvé
nyesült, fontosabb szerepet kaptak vi

szont az antik hagyományok (Plinius és 
Solinus), a középkori szerzők közül pe
dig Sevillai Isidorus (560 k.-636 k.) Eti
mológiái. Az arisztotelészi hagyományt 
is hasznosítják a 13. sz. jeles domonkos 
szerzői: Vincentius Bellovacensis, Tho
mas Cantipratanus, Albertus Magnus, 
akik felhasználják ugyan a Physiologusi, 
de saját, helytálló megfigyeléseiket is 
hozzáfűzve. A középkor fontos kézi
könyve volt Konrad von Megenberg 
Buch der Natur (1348/50) c. műve.

A növények botanikai leírásának leg
főbb forrása Plinius Gaius Secundus 
(23-79) ókori szerzők műveinek felhasz
nálásával készült Naturalis historia c. 
hatalmas enciklopédiája. Műve nemcsak 
a középkorban volt az egyik legfontosabb 
kézikönyv, népszerűsége a humanisták 
körében, sőt a 17. sz.-ban is töretlen ma
radt. Évszázadokon keresztül terjedt kü
lönféle másolatokban, az 1469-es velen
cei első nyomtatott kiadást 1600-ig még 
vagy 50 követte. Teológiai szempontú 
feldolgozását Albertus Magnus végezte el 
De causis et proprietatibus elementorum 
c. munkájában. Beépült a mo.-i tudomá
nyos irodalomba is: botanikai forrásként 
szolgált —»Lippay Jánosnak a Pozsoni 
kerthez és -»Apácai Csere János Magyar 
enciklopédiáia állattannal foglalkozó ré
szeihez.

A növények szimbolikus értelmezése 
elsősorban a Biblián (Énekek éneke stb.) 
alapult. További fontos forrásként szol
gáltak a középkori bibliamagyarázatok és 
a teológiai-spekulatív munkák, valamint 
a német misztikus irodalom. Konrad von 
Würzburg Goldene Schmiede (1275 k.) c. 
műve pl. nagy hatással volt a Mária-szim- 
bólumok körének kialakulására. Hein
rich Seuse Büchlein der Ewigen Weisheit 
(1330 k.) c. munkájában a mennyei Jeru
zsálem és a paradicsom virágait veti ösz- 
sze. A növények és virágok szimboliká
ban is érvényesülő tulajdonságait a nép
hit, pl. a —»gyógynövényekhez fűződő 
hiedelmek is befolyásolták.

A manierizmus és a barokk művészet 
állat- és növény szimbolikájának kialakí
tásában nagy szerepet játszottak az emb
lémagyűjtemények. Az első ilyen, Andrea
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Alciato Emblemata c. kötete 1531-ben je
lent meg először, s rövid idő alatt hihetet
len népszerűségre tett szert, és számtalan 
követőre talált (—»embléma). Merített be
lőle —»allegóriáihoz a korszak másik 
nagy hatású művének szerzője, Cesare 
Ripa is. Iconologiája (1593) egyszerre 
adott kulcsot az antikvitásból is táplálko
zó keresztény művészet 16. sz.-i allegó
riáinak és szimbólumainak megértéséhez 
és példatárat a művészek és a megrende
lők számára allegóriák százainak megal
kotásához. Az első illusztrált edíciót (Ró
ma, 1603) számos más, folyamatosan bő
vülő kiadás és jó néhány fordítás követte. 
Ripa műve és az emblémáskönyvek nem 
hiányozhattak a jelentősebb könyvgyűjte
ményekből, és bizonyára szerepet játszot
tak a korszak fal- és táblakép-festészeti 
programadásában is. Az allegorikus és 
emblematikus ábrázolásra nyújtott alkal
mat a pozsonyi -^királyi palota 1638-43 
között készült kifestése. Paul Juvenel 18 
monumentális és 8 kisebb mennyezetké
pe II. Ferdinánd uralkodói erényeit di
csőítette a barokk allegória eszközeivel. 
(A vászonra festett mennyezetképek 
utóbb elpusztultak, csak leírásokból és 
M. Herrgott metszeteiből ismerjük őket: 
Marquard Herrgott, Rüsten Heer, Pinaco-

A gólya mint a pietas (kegyesség) szimbóluma Andrea Al
ciato emblémáskönyvének 1556-i, leideni kiadásában

theca Principum Austriae..., Friburgi 
Brisgoviae 1760.) Sajghó Benedek főapát 
(1722-68) a —»pannonhalmi bencés apát
ság használatára megvásárolta a jezsuita 
Jacobus de Boschius Symbolographia 
sive de arte symbolica (Augsburg-Dillin- 
gen, 1702) c. emblémagyüjteményét, 
amely programadó szerepet töltött be az 
1728-29. évi kifestéskor, amikor a refek- 
tórium falait Davide Antonio Fossati a 
Bibliából és Szt. Benedek életéből vett je
lenetekkel és 14 azokra vonatkoztatott 
emblémával díszítette.

Az élő természet képi ábrázolásának

A pozsonyi vár 
testőrtermének 
Bölcsesség cs jó 
kormányzat c. 
egykori mennye
zetképe. Mar
quard Herrgott 
rézmetszete
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elsődleges forrásait a már felsorolt irodal
mi alkotások, továbbá -  főleg a képzelet 
szülte lények (görgő, —»kentaur, szirén 
stb.) esetében -  az antik irodalom részle
tező leírásai (pl. a homéroszi költemé
nyek), ill. képzőművészeti megformálá
sai kínálták a keresztény művészet szá
mára. Fontos előképül szolgáltak a késő 
hellenisztikus és a kora bizánci illusztrált 
természettudományos kódexek is.

Az állat- és növényábrázolást jelentő
sen befolyásolta a mindenkori —»korstí
lus. A —»romanika és a —»gótika a stilizált, 
elvont ábrázolást kedvelte, míg a —»rene
szánsz és a -^barokk művészete -  össze
függésben a —»botanika és az —»állattan 
fejlődésével -  inkább a valószerű, sőt na- 
turalisztikus ábrázolásra törekedett.

Az állatok és madarak szimbolikus je
lentését a Biblia mellett a Physiologus 
értelmezései fogalmazták meg. Ezenfelül 
ösztönzően hathattak a művészek fantá
ziájára a görög-római mitológia és az 
aesopusi mesék. Kiindulópontul az álla
tok és madarak vélt és valóságos tulaj
donságai szolgáltak: az oroszlán bátor, 
erős, a szarvas fürge, a kígyó bölcs és ra
vasz stb. Az egymásba fonódó, egymás
ba maró állatok általában pszichoma-

chisztikus, azaz a lélekért való küzdelem 
szereplői. Meghatározásuk gyakran meg
oldhatatlan, mint pl. a Kunszt József ka
locsai érsek gyűjteményéből származó, 
1150 k.-i kőlapon.

A madarak mint számos más vallás
ban -  a keresztény hitvilágban is az eget 
és a holtak égbe szállt lelkét jelképezik. 
Ilyen értelemben szerepel pl. a galamb és 
a páva, amelynek széttárt farktollai a 
mennyboltot is jelképezik. A költöző ma
darak az Isten szavára hallgató keresz
tény hívőt jelentik Jer 8,7-ből kiindulva, 
de Krisztus feltámadására és a hívő lélek 
Krisztus általi megváltására is vonatkoz
tathatók. A Madonna-ábrázolásokon a 
madár -  veréb, csíz vagy —»tengelic - , 
melyet a gyermek Jézus Mária felé nyújt, 
a Krisztus által megváltott emberi lelket 
szimbolizálja. Krisztus keresztje fölött a 
pelikán az egyházát vérével tápláló Meg
váltó jelképe. A Szentlélek jelképe a ga
lamb.

A madarak azonosítása gyakran ne
hézséget jelent, mert ábrázolásuk több
nyire sematikus, nemegyszer pedig a 
kvalitás okoz értelmezési problémát. Az 
állatok és madarak, valamint a torz lé
nyek ábrázolásai mögött nem is mindig

Egy példa a nehezen azonosítható madarakra: a 13. sz.-ban épült ácsai (korábban premontrei, a 16. sz.- 
tól ref.) templom egy köfaragványa
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Fonó Mária Németújvárról, 1420-30. MNG

indokolt szimbolikus jelentést keres
nünk, mert pl. kőfaragványokon vagy a 
középkori kódexek lapszélein többnyire 
nem egyebek ornamentális jellegű díszí
tőelemnél (pl. Victorinus-korvina, EK). 
A hazai emlékeket számba véve úgy tet
szik, az állat- és madárábrázolásoknak 
gyakorta nincs szimbolikus jelentésük.

A növények és virágok a középkori 
mo.-i művészet 11-13. sz. közötti emlé
kein (pl. —>pécsi székesegyház altemplo- 
mi lejárója, Bűnbeesés, a tudás fája, 12. 
sz. vége), még ha szimbolikus jelentést

hordoznak is, sematikus ábrázolásuk mi
att meghatározhatatlanok. A gótikus, 
még inkább a reneszánsz növényábrázo
lások már botanikai pontossággal készül
nek. A növény- és virágszimbolika a 15. 
sz.-i képzőművészetben éri el csúcspont
ját, elsősorban az olyan művekben, ame
lyeknél az átlagos igényt meghaladó iko
nográfiái programmal számolhatunk (pl. 
németújvári Madonna, 1420-30, MNG). 
A virágok gyakran utalnak Mária eré
nyeire (pl. ibolya) vagy más szentek tes
ti-lelki tulajdonságaira (pl. —>liliom). A
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Az anyafarkas mint Mátyás ki
rály emblémája Zsámboky Já
nos Emblémát ójában, Antwer
pen, 1564

gyógynövények Krisztus és Mária ábrá
zolásain a megváltásra vonatkoznak, 
szentek attribútumaként szenvedéseiket 
enyhítő növények lehetnek. Néha a szen
tek attribútumai legendáikból származ
tathatók, mint Szt. Erzsébet és Dorottya 
esetében a rózsák. A növények és virá
gok jelentése sokoldalú, gyakran ellenté
tes, nemegyszer csak tágabb összefüg
gésből vezethető le. Ez elsősorban a fla
mand könyvfestészet hatása alatt készült 
—»címeres levelekre (pl. Kanizsai Do
rottyáé, Buda, 1519, MÓL) vonatkozik. 
A naturalisztikus növények, elsősorban a 
virágok többnyire jelentés nélküliek. A 
Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló 
17-18. sz.-i képeken csakúgy, mint a ra
vatalképeken, gyakran látható egy-egy 
szerény virág a Gyermek vagy az elhunyt 
kezében, a leegyszerűsített forma azon
ban nem teszi lehetővé meghatározásu
kat. A 17-18. sz.-i festett —»famennyezc- 
tek kedvelt motívuma a virág és a leveles 
ág. Egy részüknek konkrét, egyedi jelen
tése van (pl. —»rózsa, —»szegfű), általában 
azonban összességükben fontosak, mert a 
paradicsomra utalnak. A korszak festett 
famennyezetein vagy —»úrihímzésein 
sokszor a stilizálás okoz értelmezési ne
hézséget. A noszvaji ref. templom festett 
famennyezetén pl. egy sudár törzsű, 
szimmetrikus ágazató, alul két, almaféle 
termést hordó és erőteljes gyökerekkel

jelzett —»fa visz. Krisztus keresztfájára, 
az életfára utal, konkrét forrás azonban 
nem támasztja alá ezt a megfejtést.

Az ~ felismerését, értelmezését nehe
zítheti, hogy nem egy esetben irodalmi 
forrásuk és képzőművészeti ábrázolásuk 
a stílusbeli különbségektől eltekintve 
megegyezik, jelentésük azonban eltér. 
Koronként felbukkanhatnak új motívu
mok is. Nem mindig lehet megkülönböz
tetni, hogy jel, jelkép, attribútum vagy 
embléma szerepében vannak-e jelen. 
Ezért az ikonográfiái kézikönyvek több
sége a szimbólumok között többnyire 
együtt tárgyalja mindezeket.

Az ~ gyakran nem külön-külön tűnnek 
fel, hanem együttesben. Valamely na
gyobb ikonográfiái programban kevered
hetnek másfajta szimbólumokkal (gesz
tusokkal, pl. dextera Dei; geometriai for
mákkal, pl. kör, rozetta, háromszög, 
labirintus), tárgyakkal (pl. oszlop, korsó, 
gyertya, sakk stb.), egyéb természeti ele
mekkel (pl. Nap, Hold, csillagok, fény, 
kövek, ásványok stb.), számokkal (pl. 1, 
3, 4, 7, 9, 12 stb.), színekkel (arany, bí
bor, vörös, kék, fehér, zöld stb.).

A nagyobb, összefüggő szimbolikus
allegorikus programokat sejtető müvek 
feldolgozása és publikálása még várat 
magára. Feldolgozatlan pl. a román kori 
templomok oszloplábazatainak sarokle
veleit díszítő faragványok jó része (Ják,
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Gyulafehérvár stb.), a gótikus templo
mok torz lényeinek tömege, a ref. temp
lomok festett famunkáinak tekintélyes 
mennyisége (pl. a zsurki templom kar
zatmellvédjének 1795-ben készült táb
lái). A számbavétel jórészt a róm. kát. és 
a ref. művészet emlékeire korlátozódik, s 
nem terjed ki az izraeliták, szombatosok 
stb. képzőművészeti emlékeire.

Sajátos problémát jelentenek a barokk 
és rokokó stílusú kát. templomok, világi 
lakóépületek, kastélyok, paloták és váro
si polgárházak festett falai (—>fall'esté- 
szet). A templom falakra és —»oltárokra 
jórészt bibliai témák kerülnek, de gyako
riak az egyház dicsőségét hirdető allego
rikus ábrázolások is. A világi épületek jó 
részének falfestményei a 17. sz.-ban és a 
18. sz. első felében irodalmi műveket il
lusztrálnak. Csak egy részük dolgozott 
fel allegorikus vagy szimbolikus elemek 
felhasználásával ábrázolt mitológiai 
vagy történelmi témát (pl. a —»sárvári vár 
dísztermének a 15 éves háborít legfonto
sabb eseményeit megörökítő mennyezet
képei, 1653). A nemrégiben feltárt péceli 
falképeket leszámítva a 18. sz. második 
felének feltehetően legrangosabb emlé
kei (pl. Fertőd és Gödöllő falképei) nem 
maradtak fenn, igy e korból leggyako
ribb a zsánerjelenet. E barokk-rokokó 
műfajcsoportban az állat- vagy növény
szimbolika a központi téma függvénye. 
A falfestmények többsége, főleg az 
1760-as évektől, az adott terem funkció
jához. hangulatához igazodó ornamenti
kában gazdag dekoráció. Motívumkincse 
általában tapétaomamentikát utánoz.

A 17 18. sz.-ban Európa-szerte, főleg 
prot. környezetben divatos műfaj a 
csendélet, amely az állat- és növény
szimbolika kibontakozásának legkedve
zőbb terepe: a múlandóságra figyelmez
tet, s áttételesen a —»böjt betartására és 
önmegtartóztatásra. A csendélet azonban 
a mo.-i művészetből csaknem teljesen hi
ányzik. Egy-két festő műveinek kivételé
vel leginkább a prot. templomok festett 
asztalosmunkáinak toposzai és a ravatal
képek egészülnek ki olykor egy-egy 
szimbolikus elemmel, pl. a halott kezébe 
adott virággal (Jánoky-ravatalkép, 1682,

Kassa, Vÿchodoslovenské múzeum; Hor- 
váth-Stansith-ravatalkép, 1678, Nagyőr, 
kastély).

A 18. sz.-ban jelennek meg tömegesen 
a kisgrafikai alkotások. Ezek egy része 
vallási tematikájú. Az ~ szempontjából 
való feldolgozásuk részben megtörtént, a 
nyomtatott könyvek és ex librisek azon
ban kevéssé kutatottak.

Források: Gaius Plinius Secundus, 
Naturalis historia, ed. M. Schuster, R. 
Hanslik, Stuttgart, 31958; Gaius P linius 
Secundus, A természet históriája (A növé
nyekről), részletek a XII XXI. kötetből, vál. 
Zánkai Géza, ford. Tóth Sándor, Veszprém, 
1987; Szent Biblia, ford. Káldi György, 
Nagyszombat, 1732 (Bp.. 1930); Physio- 
logus, ed. F. Sbordone, Mediolani-Genuae- 
Romae-Neapoli 1936; Physiologus. A Zsám- 
boki-kódex állatábrázolásaival, ford. Mohay 
András, utószó, képmagyarázatok Kádár 
Zoltán, Bp., 1986; Jacobi a V oragine Legen
da aurea vulgo historia Lombardica dicta, ed. 
Theodor Graesse, Leipzig, 1850, 2Vratisla- 
viae 1890, 3Osnabrück, 1965; Jacobus de 
Voragine, Legenda aurea, kiad. M adas 
Edit, Bp., 1990; Cesare R ipa, Iconologia, 
ford. Sajó Tamás, Bp., 1997.

Lexikonok: Maurice Pillard V erneuil, 
Dictionnaire des symboles, emblèmes et 
attributs, Paris, 1897; Joseph B raun, Trachte 
und Attribute der Heiligen in der deutschen 
Kunst, Stuttgart, 1943 (reprint: 1964); Jean- 
Jacques von A llmen, Vocabulaire biblique, 
Neuchâtel-Paris, 1954; Manfred Lurker, 
Symbol, Mythos und Legende in der Kunst, 
1958 (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 
314); Guy de T ervarf.nt, Attributs et 
symboles dans l'art profane. 1450-1600. 
Dictionnaire d ’un langage perdu, Genève, 
1959; Lottlisa Behling, Die Pflanzenwelt der 
mittelalterlichen Kathedralen, Köln-Graz, 
1964; Manfred Lurker, Bibliographie zur 
Symbolkunde, I—III, Baden-Baden, 1964-68 
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana, 12, 18, 
24); Wilhelm Molsdorf, Christliche 
Symbolik der Mittelalterlichen Kunst, Graz, 
1968; Emblemata. Handbuch zur Sinnbild
kunst des 16. und 17. Jahrhunderts, Hrsg. 
Arthur Henkel, Albrecht Schöne, Stuttgart, 
1967, 21996; Hans A urenhammer, Lexikon 
der christlichen Ikonographie, I, Wien, 1967;
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Dorothea Forstner OSB, Die Welt der 
Symbole, Innsbruck-Wien-München, 1967; 
Lexikon der christlichen Ikonographie, Hrsg. 
Engelbert K irschbaum, I—VIII, Rom Frei
burg-Basel Wien. 1968-76; Dictionnaire 
des symboles. Mythes, rêves, coutumes, 
gestes, formes, figures, couleurs, nombres, 
red. Jean C hevalier, Alain G heerbrandt, 
Paris, 1969; Gerd Heinz-M ohr, Lexikon der 
Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen 
Kunst, Düsseldorf-Köln, 51969; Hannelose 
Sachs, Emst Badstübner, Helga N eumann, 
Christliche Ikonographie in Stichworten, 
Leipzig, 1973; George Ferguson, Signs & 
Symbols in Christian Art. With Illustrations 
from Paintings o f the Renaissance, London 
-Oxford-New York, 31975; Jutta Seibert, A 
keresztény művészet lexikona, Bp., 1986; J. C. 
Cooper, Lexikon alter Symbole, Leipzig, 
1986; Percy Preston, Metzler Lexikon anti
ker Bildmotive, Stuttgart-Weimar, 1997; 
Eugène Droulers, Dictionnaire des 
attributs, allégories, emblèmes et symboles, 
Tumhout, é. n.; Hans B iedermann, Szimbó
lumlexikon, Bp., 1996; Szimbólumtár. Jelké
pek, motívumok, témák az egyetemes és a ma
gyar kultúrából, szerk. Pál József, Újvári 
Edit, Bp., 22001.

írod.: Émile Mâle, L'art religieux du 13e 
siècle en France [1898], Paris, 91958; 
Herrade de Landsberg, Hortus Deliciarium, 
Hrsg. Straub U. K eller, Strasbourg, 
1879/1899; Joseph Strzygowski, Der 
Bilderkreis des griechischen Physiologus, 
Leipzig, 1899; Emile Mâle, L ’art religieux 
de la fin  du Moyen Age en France, Paris, 
1931 ; UŐ, L'art religieux après le Concile de 
Trente, Paris, 1932; Louis C harbonneau- 
Lassay, Le Bestiaire du Christ, Bruges, 1940; 
Louis-Claude de Saint Martin, Tableau 
naturel des rapports qui existent entre Dieu, 
l ’homme et l ’Univers, Rochefort-sur-Mer, 
1946; Émile Mâle, L ’art religieux du 12e 
siècle en France [1922], Paris, 51947; Mircea 
E liade, Images et symboles. Essais sur le 
symbolisme magico-religieux, Paris, 1952; 
Garas, 1953; Radocsay, 1954; Radocsay, 
1955; Lottlisa Behling, Die Pflanze in der 
mittelalterlichen Tafelmalerei, Weimar, 1957; 
Aggházy, 1959; Otto Steel, Der Physiolo
gus, Zürich-Stuttgart, 1960; Balogh Jolán, A 
művészet Mátyás király udvarában, I—II, Bp.,

1966; Tombor Ilona, Magyarországi festett 
famennyezetek és rokonemlékek a 15-19. szá
zadból, Bp., 1968; Kelemen Lajos, Művészet- 
történeti tanulmányok, Bukarest, 1977; G er- 
vers-M olnár Vera, Sárospataki síremlékek, 
Bp., 1983 (MűvtörtFüz, 14); Erwin Panof- 
sky, A jelentés a vizuális művészetekben. Ta
nulmányok, Bp., 1984; MMüv 1300-1470, 
1987; Szilárdfy Zoltán, Tüskés Gábor, 
Knapp Éva, Barokk kori kisgrafikai ábrázolá
sok magyarországi búcsújáróhelyekről, Bp., 
1987; C sapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi 
Klára, Bibliotheca Corviniana, Bp., 41990; 
Dercsényi Balázs, Hegyi Gábor, Marosi Er
nő, Takács Miklós, Református templomok 
Magyarországon, Bp., 1992; Pannonia regia, 
1994; Mons Sacer, 1996; „Magnificat anima 
mea Dominum ”. M S  mester Vizitáció-képe és 
egykori Selmecbányái főoltára, kiáll, kát., 
MNG, szerk. M ikó Árpád, Poszler Gyöngyi, 
Bp., 1997; Történelem-kép, 2000; Paradisum 
plantavit, 2001.

Wehli Tünde

állat- és növényvilág
A —»Kárpát-medence természeti képét 

a legutolsó jégkorszak utáni felmelege
dés alakította ki csaknem tízezer éve.

Az állatvilág fajösszetételét, földrajzi 
elterjedését egy adott környezetben az 
éghajlat, a domborzat, a vízrajz jellem
zői, ill. az ezek összhatásaként kialakuló 
növénytakaró tulajdonságai szabályoz
zák. A Kárpát-medencének a mérsékelt 
öv klimatikus tényezői által meghatáro
zott, legfejlettebb, ún. záró (klimax-) nö
vénytársulásai túlnyomó többségben a 
lombhullató (magasabb hegyeken az 
örökzöld) erdők. Sík vidéken erdős 
sztyeppet, domb- és hegyvidéken pedig a 
tengerszint feletti magasságtól, a felszíni 
formáktól, a csapadékviszonyoktól füg
gően különféle típusú lomb- és tűlevelű 
erdőket alkotnak. Az állatvilág alapvető
en a vegetációhoz alkalmazkodva több 
irányból népesítette be a teljes eljegese
dést követően felszabaduló élőhelyeket. 
A régebbi, hagyományos felfogás szerint 
(pl. Soós Lajos, Magyarország állatföld
rajzi felosztása, Állattani Közlemények, 
1934) a Kárpát-medencét alapvetően há
rom állatföldrajzi területre lehet osztani:
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vEutrofni K. i rpí i n

L U t i o i l b  Saran Ponti)
Ponty. Luigi Ferdinando Marsigli, Danubius Pannonico-Mysicus, Hága. 1726, IV, 19. tábla

a Pannóniáimra, a Carpathicumra és az 
Illyricumra. A Pannonicum magában fog
lalja az —»Alföldet, valamint az egész 
mai —»Dunántúlt; a Carpathicum elemeit 
az Északi-Kárpátok, beleértve az Északi
középhegységet, a Keleti-Kárpátok, Bán
ság, Bihar és az Erdélyi-medence alkotják 
(—»Északnyugati-Felvidék, —»Északkele
ti-Felvidék, —»Erdély); míg a harmadik 
terület, az Illyricum a történelmi Mo. Ad- 
ria-partvidékét (—»Tengermellék) öleli 
fel, határozottan mediterrán faunaele
mekkel. E felfogás szerint Mo. egyértel
műen több különböző állatföldrajzi zóna 
(közép-európai, déli és keleti) érintkezé
si pontjában fekszik, állatvilága mégsem 
egyszerűen ezek keveréke, hanem erős 
önálló jellegzetességeket mutat. Bizonyí
ték erre a puhatestű állatok (Mollusca: 
csigák és kagylók) esetében a 30%-ot 
meghaladó mértékű endemizmus, azaz a 
fauna egyedülálló, bennszülött volta. A 
pannóniai endemizmusokon túlmenően 
állatvilágunkat a közép-, ill. nyugat-eu
rópai, ún. atlanti fajok, a Földközi-tenger 
környékéről északra hatolt mediterrán 
fajok, valamint a kelet-európai, délorosz 
síkságoknak az Alföldre sokban hasonlí
tó területein őshonos, ún. pontusi elemek 
színesítik.

Bár a jégkorszak idején Európa nagy 
részét összefüggő jégpáncél borította, a

Kárpát-medence honfoglalás kori állatvi
lágának kialakulásában fontos szerepe 
volt az ún. glaciális refúgiumoknak (jég- 
korszaki menedékhelyeknek). Amíg a 
Kárpátok hegyláncainak a jégkorszakot 
megelőző, a földtörténet harmadkorából 
fennmaradt endemikus faunája sikerrel 
vészelte át a hideg időszakot a medencék 
belső övezetében elhelyezkedő közép- 
hegységek déli fekvésű, meleg erdeiben, 
valamint a barlangokban, addig a sik 
Nagy-Alfoldön nem mutatható ki ilyen, 
bizonyítottan harmadkori eredetű, a jég
korszakot megelőző időszakból származó 
endemikus állatfaj. A jégpáncél hajdani 
kiterjedésének megfelelően a Kárpátok
ban délről észak felé haladva erőteljesen 
csökken a bennszülött állatfajok aránya. 
A hegykoszorú által övezett medencék
ben ehhez hasonló, de kelet-nyugati irá
nyú faj szegényedés figyelhető meg, 
amely a száraz, kontinentális sztyeppfau
na származási irányára vezethető vissza. 
Nagy a különbség ennek megfelelően a 
már említett pontusi faunaelemek számá
ban pl. a Nagy- és a —»Kisalföld között.

A legfrissebb kutatások szerint jelen
tősen befolyásolta az állatvilágot két, 
egymástól alapvetően eltérő ökosziszté
ma-típus dinamikus változása. Az erdők 
magas szervesanyag-termelésű, kiegyen
súlyozott, többrétegű ökoszisztémája a
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negyedkor során egyes területeken perio
dikusan váltakozott a fás növényzetet 
nem hordozó, sztyepp jellegű, kisebb 
szervesanyag-termelésű, egyrétegű öko
szisztémával. E ciklikus, dinamikus vál
tozás eredményei az ún. magterületek, 
ahol az endemikus fajok aránya feltűnő
en magas. A három, közel homogén állat
földrajzi egység (alpesi, kontinentális és 
balkáni) határán, Közép-Európa délkele
ti részén fekvő Kárpát-medence tipikus 
növényzeti típusa az erdős sztyepp, 
amely átmeneti zónaként elhelyezkedve 
a jéggel borított északi területek és a me
diterrán refúgiumok között különösen a 
földtörténeti negyedkor klímaváltozásai 
során jutott jelentős szerephez. Az ezen 
alaptípust módosító nyugat-balkáni (illír) 
és mediterrán, kelet-alpesi (norikus) és 
kárpáti, valamint boreális, kontinentális 
(szibériai) és pontusi-káspi hatások ala
kították ki állatvilágunk képét a honfog
lalás idejére.

Az emberiség fejlődésével, a népesség 
gyarapodásával azonban az évszázados 
egyensúly ember és környezete között a 
17. sz. végére kezdett felbomlani. A ko
rábban kimeríthetetlen vadgazdagságú
nak hitt erdők, mezők, folyók és tavak 
fokozatosan csökkenő mennyiségben kí
nálták a zsákmányt a vadászok, halászok 
számára. Az erdők nagy részét az Alföl
dön kivágták, s az egyre intenzívebbé vá
ló háziállattartás és -legeltetés végérvé
nyesen eltüntette a hajdan összefüggő 
erdőssztyepp-vegetációt. A ma ősboró
kásnak nevezett, jellegzetes alföldi táj
kép egyértelműen a több évszázados le
geltetés eredménye, s ugyanúgy kevés 
köze van az eredeti növényzethez, mint a 
középhegységeink egyes részeivel kap
csolatban felbukkanó „őserdő” elneve
zésnek. A különböző, őshonos állatfajok 
egyedszámának megfogyatkozását aztán 
egyes, a változásokra különösen érzé
keny vagy rendkívüli módon üldözött fa
jok eltűnése követte. Nagyon nehéz ezek
nek a kipusztulásoknak a történetét re
konstruálni, hiszen még a nagy testű, 
vadászok által kedvelt állatok sorsáról is 
csak szórványos feljegyzések szólnak, 
így csak körülbelül tudjuk, hogy az őstu-

Daru. Luigi Ferdinande) Marsigli, Danubius Pan- 
nonico-Mysicus, Hága, 1726, V, 1. tábla

lók (Bos primigenius) valamikor a tatár
járás után tűnt el hazánkból, s hogy a bö
lény (Bison bonasus) és a jávorszarvas 
(Alces alces) még a 17. sz. végén is gya
kori volt. Ez utóbbiak megritkulásáról 
először —>Bél Mátyás számolt be (Ma
gyarország népének élete 1730 táján). 
Az utolsó európai bölényt a Kárpát-me
dencében visz. 1762-ben Erdélyben ej
tették el. Kőszáli kecskék (Capra ibex) a 
Kárpátok szírijein még egészen a 18. sz. 
második feléig éltek. Az európai hód 
(Castor fiber), bár megélte a 19. sz.-ot, 
Petényi Salamon János (1799-1855) ter
mészetvédelmi kezdeményezése ellenére 
kipusztult a Kárpát-medencéből, s csak 
napjainkban próbálják visszatelepíteni.

írod.: Soós Lajos, A magyarországi álla
tok világa, in Az ezeréves Magyarország, Bp., 
1939; O roszi Sándor, A természetvédelem 
előzményei, in Európa híres kertje. Történeti
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ökológia tanulmányok Magyarországról, 
szerk. Várkdnyi Ágnes, Kosa László, Bp., 
1993; Varga Zoltán, A biológiai diverzitás 

földrajzi mintázatai a palearktikus régióban 
és a Kárpát-medencében, Acta zoologica 
hungarica, 1995.

Korsós Zoltán

állatnevek
A legkorábbi ismert magyar állatnév 

Szt. László király —»lovának neve: Szög, 
melyet ->Bonfini említ. Lóneveket na
gyobb számban a 17. sz.-ból ismerünk, 
egyrészt Rákóczi László lovait név sze
rint fölsoroló itineráriuma, másrészt a II. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem egyik 
méneséről készített leltár jóvoltából. 
Ezekből megállapítható, hogy a színekről 
való elnevezés volt a leggyakoribb: Ba
bos, Deres, Fakó, Piros, Szürke, Tarka 
stb., de nem volt ritka a jellemnév sem: 
Csintalan, Nyerétő, Kedves, Iramó 
(’gyors futó’), Porhajas (’idétlen, fejlet
len’). Az állat tulajdonságait sokszor 
metaforikusán fejezték ki: Császár, Far
kas, Fecske, Kisasszony. A 17. sz.-ban 
sok török szót használtak lónévként: Aga, 
Basa, Csausz, Dervis, Emir, Jancsár, 
Jefterdár (’adószedő’), Kezlár (’hárem
őr’) stb. A román vajdák kötelesek voltak 
lovakat adni az erdélyi fejedelemnek, 
ezért volt gyakori a Vajda lónév a ménes
ben, s előfordult néhány román szó is: 
Fáta (’menyasszony’), Ficsor (’legény
ke’). Már ekkor föltűnnek a más tulajdon
nevekből alkotott állatnevek -  Ali, Csele
bi, Konsztandin - , melyek közül a legis
mertebb a 18. sz. elejéről való kuruc dal 
Palkó és Jankó nevű csikója („Csínom 
Palkó, csínom Jankó...”). A 18. sz. köze
pén idegen (spanyol, majd angol) mének 
behozatalával meginduló lónemésítés a 
névadásban is éreztette hatását. Az erdé
lyi Wesselényi István br. legjobb lovai az 
Alexander, Gálánt, Hannibál, Caesar, 
Brillant, Bella stb. nevet viselték. Ettől 
kezdve a versenylovak (később pedig a 
törzskönyvezettek) neve jellemzően ide
gen szó vagy tulajdonnév (Alborak, 
Babieka, Cato, Ditto, Hyppodamia, Ibla, 
Sancho, South Down), míg a paraszti gaz
daságokban hagyományos nevekkel talál

kozunk (egy 1808-ból való gyűjtemény 
szerint pl. Csendes, Csinos, Kényes, Paj
kos; Hajas, Holdos, Talpas; Bogár, Mo- 
kány stb.). Megszaporodnak a lónevek 
között a keresztnevek (Bandi, Ferkó, La
ci stb.), jóllehet a vallásos hagyományt 
őrző alföldi parasztember Bálint Sándor 
szerint még később sem adott „embörne- 
vet” állatainak.

A korai szarvasmarhanevekről keve
sebbet tudunk, csak a 18. sz.-tól maradtak 
fönn —»végrendeletekben, vagyonleltá
rakban ökör- és tehénnevek. Ezek nagy
részt tulajdonságra utalnak: szarv állása 
(Csákó, Csonka, Gyertyás, Lombár, Vil
lás), szín (Kormos, Szattyán, Tarka), ter
mészet, viselkedés (Badár, Büszke, Jám
bor, Szilaj), de bőven találunk köztük be
cézett formájú keresztneveket is (Bandi, 
Dani, Gyurka, Júdás, Pista, Samu; Bor
osa, Böske, Juci, Julis, Kati, Rózsi, Sári, 
Zsuzska).

A magyar kutyanevekre vonatkozóan 
sem ismerünk adatot a 18. sz. második 
felénél korábbról. Tudjuk, hogy —>1 leli 
Miksa csillagász kutyája 1768-ban Apro
pó névre hallgatott. A magyar népi kutya
névadásról csak a 19. sz. végéről vannak 
adataink. Ekkor már a maihoz hasonló 
nevekkel találkozunk, melyek vagy kül
ső tulajdonságot jelölnek (Borzas, Blin
das, Kormos, Lompos, Mocskos, Talpas), 
vagy metaforikus elnevezések (Farkas, 
Ordas, Medve). Minden bizonnyal ré
gebbi eredetű a más európai és a rokon 
népeknél szintén megtalálható óvónév
szerű, babonás névadás, mely szerint a 
veszettség (víziszony) megelőzésére fo
lyóneveket kell adni a kutyáknak. Ilyen 
régi magyar kutyanév volt a Duna, Tisza, 
Körös, Maros, Szamos (és nyilván a na
póleoni háborúk idejére megy vissza a 
Rajna, a magyar katonák olaszo.-i tartóz
kodására utal az Arnó, Tebró név).

A többi állat is kapott nevet, de ezek 
följegyzése és kutatása csak a 20. sz.-ban 
kezdődött meg. Ezek alapján arra lehet 
következtetni, hogy bizonyára az állat 
külső-belső tulajdonsága, alakja, színe, 
nagysága, szokása volt az elsődleges 
névadási szempont, ezeknek kifejezése 
azonban gyakran lehetett metaforikus.
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Sűrűn használtak ún. „kívánságneveket”, 
amelyek azt fejezték ki, hogy gazdáik 
ezekkel a tulajdonságokkal szeretnék 
birtokolni állataikat. A 17. sz.-tól egyre 
gyakoribb lett a keresztnevekről való 
névadás szokása. Idegen hatás minden 
korban érte az állatnévadást.

írod.: Sándor István, A lovaknak mostani 
neveik. Sokféle, 12(1808); Wesselényi Mik
lós, A régi híres ménesek egyike megszűnésé
nek okairól, Pest, 1829; K. P. [Melich János], 
Lónevek a 18. század közepéről, MNy, 
17(1921); Nyíri Antal, Folyónévből kutyanév, 
MNyr, 87(1963); Kőhegyi Mihály, Még egy
szer a folyónevekből lett kutyanevekről, 
MNyr, 90(1966); J. Soltész Katalin, Kutya
nevek, 1969, MNyr, 94( 1970); {Jő, Állatnevek 
és tárgynevek, in Névtudományi előadások, 
szerk. Kázmér Miklós, V égh József, Bp., 
1970; Implom József, Nyelvtörténeti adatok a 
szarvasmarhanevekről, MNy, 74(1978); J. 
Soltész Katalin, Lónevek. MNyr, 100(1976); 
N agy Dezső, Kutyanevek Pest-Budán 1852 
és 1855 között, MNyr, 104(1980); Solymár 
Imre, A völgységi kisgazdák tájfajta tehenei
nek nevei, Névtani Értesítő, 4(1980); Hajdú 
Mihály, Békés megyei apaállatnevek 1925 és 
1934 között, Névtani Értesítő, 4(1980), 
5(1981), 6(1981); Nagy Géza, A bodrogközi 
Korcsa állatnevei. 1959-1979, Bp., 1981; J. 
Soltész Katalin, Az egyéb tulajdonnévfajták 
kutatásának helyzete és feladatai, in Név és 
társadalom, szerk. Hajdú Mihály, RÁcz End
re, Bp., 1981; Uő, Macskanevek, 1982, Név
tani Értesítő, 8(1983); Uő, Újabb állatnév
vizsgálatok, MNyr, 110(1986); Hajdú Mi
hály, 17. századi lóneveinkhez, Névtani 
Értesítő, 14(1992); Lovas Lajos, Vadállatne
vek a budapesti állatkertben, Bp., 1993; 
O szkó Beatrix, Kazimi osztyák rénnevek, 
Névtani Értesítő, 15(1993); H ajdú Mihály, 
Kiegészítés a 17. századi lónevekhez, Névtani 
Értesítő, 16(1994); W inkler Róbert, Kutya 
utónévkönyv, Bp., 1998.

Hajdú Mihály

állatorvoslás
A honfoglaló magyarság ~i ismeretei -  

mint minden állattartó nép esetében -  vi
szonylag fejlettek lehettek, erre vonatko
zó adataink azonban igen szűkösek. A 
pásztomépek állatorvosló hagyományait

Lovak fájdalommentes 
kiheréléséért kapta ne
mességét és címerét 
Várallyai István jolo- 
vászmester 1599-ben

feldolgozó munkák főként 19. sz.-i ada
tokra támaszkodnak. A hazai -ban, az itt 
vizsgált időszakban, a népi állatorvosló 
hagyomány döntő szerepet játszott, hi
szen a gazdák, juhászok, kondások, gu
lyások stb. a rendeletek, könyvek, egyete
mek világától távol, maguk gyógyították 
állataikat.

Az első hazai állatorvosi vonatkozású 
dokumentumok marhavészekkel, —»járvá
nyokkal kapcsolatosak. Legkorábbi ma
gyar nyelvű írásos emlékünk, a -ABago- 
nyai ráolvasások a 15. sz. végéről való. 
Az állattartással, állatgyógyítással kap
csolatos szókincs emlékeit őrzi a - aM uv- 
mellius-szójegyzék (1535), a —»Calepi- 
nus-szótár (1585), ill. a —»Szikszai Fab
ricius Vazul-féle (1590) szószedet. A 
tárgy további korai forrásai közé tartoz
nak egyes kódexeink (—»Érdy-kódex, 
—»Peer-kódex, —»Thewrewk-kódex), a 
—»kalendáriumok, a herbáriumok s az ál
lategészségügyi rendeletek szövegei (a 
—»Budai Jogkönyv, amely kitér a —»mé
szárosok kötelmeire, ill. a veszettség és 
marhavész elleni, elsősorban felvidéki 
városi rendeletek). Az első -  kiadója 
okán -  magyar vonatkozású állatorvosi 
könyv Vegetius Renatusnak —»Zsámboky 
János által kiadott s kommentált Mulo
medicina}^ (Bázel, 1574) volt. Kéziratos 
állatorvosi tárgyú könyveink közül Ba
lassi Zsigmond Lovak orvossága (1589) 
c. munkája látszik legkorábbinak. Állat
egészségügyi szempontból is fontos mun
ka a pozsonyi születésű Johann F. Be- 
hamb Rosstauscher Recht c. könyve 
(Linz, 1678). Az első magyar nyelven 
nyomtatott állatorvosi könyv, Martin 
—»Boehme németből fordított lóorvosta- 
na, 1656-ban Lőcsén jelent meg.



Hl állatorvoslás

A 18. sz.-ig jobbára csak kéziratos re
ceptgyűjteményekben (pl. Máriásy János 
vagy Török János lóorvostanában, 17. sz. 
eleje) találkozhatunk hazai állatorvosló 
módszerek leírásaival: e gyűjtemények a 
19. sz. végéig használatban maradtak. 
Akad közöttük szerzőhöz köthető munka 
(Böröndy Vendel, Németh Mihály stb.) 
és családi, nemzedékek által írott gyűjte
mény (Bezerédy, Kisfaludy család orvos
ló könyve) egyaránt. E munkák egyrészt 
ember- s eljárásokat vegyesen tartal
maznak, másrészt a —»népi gyógyászati 
és a tudományos munkákból vett recep
tek, gyógymódok keverednek bennük.

Noha már a 17. sz.-ban születtek Mo.- 
ra is vonatkozó állategészségügyi rende
letek (pl. II. Ferdinánd 1630-as járvány
szabályzata), a hazai ~ fejlődésében csak 
a 18. sz. közepe hozott fordulatot. Ez ré
szint az —»egészségügyi rendeletekben, 
részint a könyvkiadásban, részint pedig 
az állatorvosképzés megindulásában 
nyilvánult meg. A 18. sz. húszas éveitől a 
—»helytartótanács, annak formálisan 
1738-ban megalakult Közegészségügyi 
Bizottsága, majd 1783-tól az egészség- 
ügyi ügyosztály, a Departamentum Sa
nitatis sorra adott ki elsősorban a marha
pestis elleni védekezést, az állatokra 
vonatkozó cordon sanitaire-t célzó 
egészségügyi rendeleteket. Szabályozták 
és ellenőrizték az állatok behozatalát, ill. 
exportját is. E rendeletek azonban nem 
mindig vették figyelembe a hazai társa
dalmi-gazdasági viszonyokat, ezért vég
rehajtásuk gyakran lehetetlen volt, vagy 
ellenkezett az állattartók érdekeivel.

1730-ban jelent meg Bécsben, Székely 
Adám gr. fordításában, J. P. Ghalen mar
havész elleni rendtartása (Oesterreichi- 
sche Vieh-Ordnung), 1779-ben pedig, 
—»Baráti Szabó Dávid, majd Miháltz Ist
ván fordításában, Jacques Vanier jezsuita 
atya a maga korában igen népszerű állat- 
tenyésztési munkája, a Paraszti major
ság, amely számos orvosi tanácsot is tar
talmazott. A 18. sz. végéig több névtelen, 
állatorvosi tanácsokat adó röpirat, hirdet
mény is napvilágot látott, elsősorban né
met és latin, később, az 1770-es évektől 
már magyar nyelven is.

A magyar állatorvosjelöltek kezdetben 
a Johann Amadeus Wolstein által irányí
tott, 1778-ban, francia mintára alapított 
bécsi állatorvosi iskolát látogathatták. A 
hazai állatorvosképzés, Wolstein kezde
ményezésére, 1786-ban indult meg az or
voskaron. (Ettől kezdve az az —»orvos, 
aki állatorvostani előadásokat nem hall
gatott, közhivatalt nem viselhetett Mo.- 
on. Később az előadások látogatását a 
—»sebészeknek is előírták.) Első tanszék- 
vezetőnek Tolnay Sándort nevezték ki, 
aki még a következő évben állatgyógyin
tézet alapítására is javaslatot készített. 
1818-ig, haláláig viselte hivatalát. Tol
nay nemcsak oktatott, hanem írt is: Artis 
veterinariae compendium c. munkáját 
(1799) több nyelvre is lefordították, és 
sikeresnek bizonyult Barmokat orvosló 
könyve (1795) is. Ezenkívül lefordította s 
kiadta Wolsteinnek A marhavészéiről va
ló könyvét (Bécs, 1784), ill. Marcus Fug
ger 16. sz.-i lóorvostanát is (Bées, 1786). 
A kor jelentős állatorvosai közt említhető 
Adámi Pál bécsi állatorvostan-professzor 
is, aki az osztrák örökös tartományokat 
sújtó állatjárványok 18. sz.-i történetét 
tette közzé 1781-82-ben. Lange Márton 
barcasági főorvos a század végén ( 1790— 
91) az erdélyi marhavészről írt rövid, 
magyar, ill. német nyelven is kiadott ér
tekezést.

Mariantsik Gottfried Gömör m.-i se
bésznek a száj- és körömfájás-járvánnyal 
kapcsolatos javaslatait a helytartótanács 
az összes megyében köröztette (1788). 
Ugyancsak a század végén jelent meg J. 
Sind lóorvostanának magyar fordítása 
(Pozsony, 1796).

írod.: Kóssa Gyula, Magyar állatorvosi 
könyvészet, Bp., 1904; Kotlán Sándor, A ma
gyar állatorvosképzés története. 1787-1937, 
Bp., 1941; Balassi Zsigmond, Lovak orvos
sága, kiad. Eckhardt Sándor, Bp., 1957; 
Bencze József, Adatok a magyar népi empiri
kus állatgyógyításhoz, OtK, 42(1967); Ka
rasszon Dénes, A magyar állatorvoslás szak- 
irodalma a 15-16. században, OtK, 109-112 
(1985); Dokumentumok a magyar állatorvosi 
oktatás történetéhez, szerk. Bakonyi Ferenc- 
né, Bp., 1987, I—II.

Magyar László András



állatöv H2

állatöv (zodiákus)
Az ókori kultúrákban kialakult állat

szimbólum: az égnek az a sávja, amelyen 
belül a Nap a Föld körül forog. A Nap ál
lomásait jelző 12 csillagképből áll, a je 
gyek között több szimbolikus jelentésű 
állat -  —»bakkecske, —»bika, —»hal, 
-»kos, —»oroszlán, —»rák, -»skorpió -  is 
szerepel. A középkori európai művészet
ben gyakran ábrázolják kapuplasztikán és 
-»kalendáriumokban. A gótikus székes- 
egyházakban olyan ikonográfiái progra
mok részeként jelenik meg (a hónapábrá
zolásokkal együtt), amelyeknek témája a 
középkori tudás teljessége. Utal az időre, 
melynek során az üdvösség beteljesül. 
Mo.-on egy 1432-ben, feltehetően felvi
déki bencés használatra készült ima
könyvben (Felvidéki Imakönyv, Mün
chen, Bayerische Staatsbibliothek) for
dul elő. —»Esztergomban az érseki palota

ún. Vitéz-studiolóját az -  jegyeit ábrázo
ló falfestmények díszítették, közülük a 
Bika, az Ikrek, a Kos és a Skorpió ma is 
látható. A —»kolozsvári Wolphard-Ka- 
kas-ház ún. zodiákus-termének hét gyám
kövére és két boltozati zárókövére az ~i 
csillagképek domborművű ábrázolásait 
faragták.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

állattan
A honfoglaló magyarságnak a körülöt

te lévő élővilághoz való viszonyáról -  az 
írott források természetszerű hiánya miatt 
-  vajmi keveset tudunk. Az állatvilágról 
alkotott képükről ismereteink egyik for
rása nyelvünk elemzése lehet: az egyes 
házi- és vadállatokat megjelölő különféle 
neveink finnugor (coboly, nyesi, sün),

Az úlíatöv csillagképei Johann Honter 1532-ben, Bázelban készült fametszetű csillagtérképén
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„A házi madarak." Comenius, Orbis pictus, Lőcse, 
1685

uráli (ló), iráni (kecske, malac, csikó), tö
rök (tyúk, disznó, bika, ökör, borjú, teve) 
és szláv (medve, kacsa, kakas, veréb, ga 
lamb) eredetükkel arra is utalnak, hogy a 
magyar nép vándorlása és őstörténete so
rán mikor került először szorosabb kap
csolatba ezekkel a fajokkal. A középkor 
hosszú évszázadai során az embernek az 
állatvilághoz való viszonyát és ismeretei
nek mélységét a mindennapi megélheté
sért folytatott tevékenysége (gazdálkodás, 
állattartás, halászat-vadászat), valamint 
hitvilága (vallás, babonák) határozta 
meg. Ezekről szóló adatokat lelhetünk a 
korabeli krónikák leírásaiban (—»Anony
mus, —»Kézai Simon), valamint hivatalos 
dokumentumokban (pl. —»tihanyi alapító- 
levél). Számos (100-200) állatnevet tar
talmaznak a 15. sz.-tól kezdve elterjedt, 
oktatási célokat szolgáló —»szójegyzé
kek, amelyek a különféle fogalmakat kez
detlegesen csoportosították is. A háziál
latok ismerete messze meghaladta a va
don élőkét.

A középkori enciklopédiák közül ki
emelkedik —»Temesvári Pelbárt ferences 
tudós Aureum  rosarium s  (1503-08), 
melyben a „Teremtés művei” között 
„aves, bestia, natalia és reptilia” csopor
tosításban szerepelnek az állatok (mada
rak, vadak, víziek és csúszómászók: ez 
utóbbiak közé sorolva a „férgeket”, azaz 
az összes gerinctelen állatot, az ízeltlá
búakat is). A mo.-i humanizmus egyik fő 
művének, —»Oláh Miklós 1536-ban 
Brüsszelben írott Hungáriájának utolsó 
fejezete a Kárpát-medence természeti

„Barmok." Comenius, Orbis pictus, Lőcse, 1685

kincseivel foglalkozik. Főként a különfé
le vadászható madarakat (fácánt, fog
lyot), emlősöket (nyulat, szarvast, vad
disznót, hiúzt, medvét), valamint a vizek 
gazdag halfaunáját (vizát, tokot, kecse- 
gét, harcsát, süllőt, pisztrángot) tárgyalja. 
1637-ben Wittenbergben jelent meg Hor- 
vát András latin nyelvű rovartani dolgo
zata (Disputatio physica de insectis).

Lorántffy Zsuzsanna meghívására ér
kezett Sárospatakra Johannes Amos 
—»Comenius, aki 1653-ban írt Orbis sen
sualium pictus c. képes szótárában 17 
fejezetet szentelt az állatoknak. Külön 
tárgyalja a madarakat „házi, éneklő, me- 
zei-erdei, ragadozó és vízi madarak” cso
portokban. Erdélyben dolgozott és alko
tott -^Apácai Csere János, aki fő célkitű
zésének a magyar nyelvű tudomány 
megteremtését tartotta. M agyar enciklo
pédiájában  (Utrecht, 1653 [1655]) az 
„élő testek” alatt, „lelkes állat”-ként tár
gyalja az állatokat (a növények a „gyü- 
keres állat”-ok), melyek lehetnek okosak 
vagy oktalanok (az „okosak”-hoz egye
dül az ember tartozik), földiek vagy vízi
ek (az elsőkhöz sorolja a föld felszínén 
és a levegőben élőket egyaránt).

Az első magyar nyelvű ~i munka 
—»Miskolci Csulyak Gáspár Egy je les  
vadkertje. A Székelyudvarhelyen műkö
dő ref. lelkész 1690-ben fordította le 
Franzius Farkas (Wolfgang Frantze) né
met nyelvű ~i művét. A könyv csak halá
la után, 1702-ben jelent meg Lőcsén. Bár 
a több mint 200 állatleírás eredeti megfi
gyeléseket alig tartalmaz, az ízes magyar
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nyelvezet és a sok helyen humoros meg
jegyzések máig tartó rendkívüli népszerű
séget hoztak a szerzőnek. A „viperakígyó- 
ról” szóló részben például így fogalmaz: 
„A nősténynek szélesebb és temérdekebb 
nyaka és hasa vagyon, mint a hímnek, far
ka pedig csonka szabású vagyon, kése
delmesen mászkál a tövisbokrok között. 
A hím vipera valamikor magában meg- 
búsúl, az ő halforma kerekdéd hajacská
it, amik vannak, felborzasztja, mint az eb 
az ő szőrit; olyankor az ő szemei is sok
kal ragyogóbbak, nyelvét hosszan ki-ki- 
nyújtja, és kettősnek lenni mutogatja.”

A szó szoros értelmében vett ~i kutatá
sokról csak a 18. sz.-tól beszélhetünk. 
Grossinger János (1728-1803) próbálta 
meg első ízben (latinul) összefoglalni a 
hazánkat érintő addigi természetrajzi is
mereteket. Pozsonyban és Komáromban 
1793-97-ben megjelent ötkötetes mun
kája az Universa historia physica Regni 
Hungáriáé secundum tria regna naturae 
digesta hosszú címet viseli. A teljességre 
törekvő irodalmi adatokon kívül saját 
gyűjtéseit és megfigyeléseit is közölte. 
Az első magyar nyelvű természetrajz 
—»Gáti István érdeme (A természet histó
riája, Pozsony, 1795). Könyve sikerét 
jelzi, hogy három kiadást ért meg.

A természeti tárgyak vizsgálatának az 
igazi lökést a 17-18. sz. zseniális svéd 
rendszerezője, Carl Linné adta. Systema 
naturae c., 1735-ben megjelent munkája 
mind a mai napig az élővilág rendszeré
vel foglalkozó tudományok alapműve. 
Mégis csaknem fél évszázadnak kellett 
eltelnie, amíg —»Földi János interpretálá
sában (Természeti história. A Linné 
Systemája szerént. Első csomó, Az álla
tok országa, Pozsony, 1801) magyarul is 
hozzáférhetővé válhatott. Földi sógorá
val, a költő Fazekas Mihállyal együtt 
vállalkozott arra, hogy Linné megismert 
nagy művét magyarul is kiadja. Földi 
ugyan megírta az ~i részt, de megjelené
se előtt fél évvel fiatalon meghalt, s a nö
vénytani kötet csak még később, —»Dió
szegi Sámuel debreceni ref. lelkész köz
reműködésével, 1807-ben készült el. E 
két kötettel a magyar természettudomány 
végre modem tudományos alapokra tá

maszkodva megkezdhette 19. sz.-i, egyre 
meredekebben felfelé Ívelő pályáját.

írod.: A magyar állattani irodalom reper
tóriuma, I,A  legrégibb időktől 1870-ig, szerk. 
Szilády Zoltán, Bp., 1922; Természethistó
ria, I, A biológia magyar úttörői, szerk. Mé
hes Gyula, Karl János, Bp., 1925; Kádár 
Zoltán, Priszter Szaniszló, Az élővilág meg
ismerésének kezdetei hazánkban, Bp., 1992.

Korsós Zoltán

állattenyésztés
Alapvető gazdasági tevékenység a há

ziállatok többoldalú hasznosítására. A 
céltudatos állatszaporítás, fajtanemesítés 
mellett az ~ fogalmához tartozik a házi
állatok gondozásával, védelmével, takar
mányozásával, haszonvételével járó ál
lattartás tevékenységeinek összessége. A 
háziasítás (domesztikáció) a csiszolt kő
korban kezdődött, amikor Elő-Azsia né
pes közösségei a gyűjtögető-zsákmányoló 
gazdálkodásról áttértek az élelemterme
lésre. Az ~ fontosabb történeti típusai: 1. 
nomadizmus, 2. transhumance (kétlege- 
lős gazdálkodás), 3. magashegyi, havasi 
pásztorkodás (Alpwirtschaft), 4. modem 
kapitalista legeltető állattartás (ranch- 
pásztorkodás), 5. komplex, földművelő
állattartó üzemek. Ezek a típusok, ~i 
rendszerek térben és időben általában el
különültek.

A honfoglaló magyarság gazdasági 
életében az ~nek döntő jelentősége volt. 
A legújabb kutatások bizonyitották, hogy 
a magyarok elődei ismerték már az ~ bi
zonyos formáit, mielőtt a törökséggel ta
lálkoztak. A Volga-Káma vidékén élő 
finnugor csoportok az i. e. II. évezred 
elejéig természeti gazdálkodást (gyűjtö
getés-zsákmányolás) folytattak, mikor 
délről érkező népesség révén egyidejűleg 
megismerkedtek több háziállattal és ter
mesztett növénnyel. Legkorábbi állatuk 
az eb és a ló volt. Ezen állatok neve mel
lett az ősi ugor nép -ének, „lovas kultú
rájának” bizonyítéka nyereg, fék, ostor 
szavunk eredete is. Vitatott a juh  szó 
származása és az állat beépülésének kora 
az ugor vagy előmagyar -be.

I. e. 1000-500 között az ősmagyarság 
fokozatosan elszakadt ugor rokonságá-
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tói, és az erdőövezettől délre elterülő fü
ves térségek állattartó népévé vált. Ebben 
szerepe volt az iráni, majd török népekkel 
való, az ugor kortól bizonyítható érintke
zésnek. Az iráni —»jövevényszavak leg
korábbi rétegébe tartozik a tej, tehén, 
nemez, vitatott a szekér szó iráni szár
maztatása. A szomszédos bolgár-török 
népek hatására az előmagyarság ~e mi
nőségi és mennyiségi változásokon ment 
át. Ezt tükrözi a terminológia gazdagodá
sa török jövevényszavakkal. Az állatfa
jok megnevezése (kecske, disznó, tyúk), a 
háziállatok kor, nem szerinti csoportosí
tására, megkülönböztetésére szolgáló 
szavak (bika, ökör, tulok, tinó, borjú; 
ürü, toklyó; olló ’fiatal kecske’; ártány) 
különösen fontosak. Állatfajok elterjedé
se, az ismeretek differenciálódása mellett 
a nevek zootechnikai eljárásokra is kö
vetkeztetni engednek. A kasztrált állatok 
megnevezései (ökör, ürü, ártány) szelek
cióra, tudatos tenyésztő tevékenységre 
utalnak. Török kultúrhatásról tanúskod
nak a tejgazdaság szavai (túró, író, sajt), 
egyéb termékek nevei (gyapjú, serte, tő
zeg), munkaeszközök (béklyó, kantár, 
gyeplő, bicsak), fegyverek (balta, buzo
gány, csákány), egyéb tárgyi kellékek 
megnevezései {karám, ól, boglya, bukó 
’szénarakás’, ’szénavilla’).

A török és iráni népekkel kialakult 
érintkezés azonban nemcsak az hanem 
az egész gazdasági élet, társadalmi szer
veződés és kultúra fejlődésére kihatott, 
többek között a földművelésre, a fémmű
vességre stb. Az újabb történeti kutatá
sok azt bizonyítják, hogy az 5-9. sz.-i 
magyarság életmódját nem határozta 
meg olyan döntő módon a nomadizmus, 
mint korábban vélték. A honfoglaló ma
gyarság mint jellegzetes nagyállattartó 
nép jelent meg a -»Kárpát-medencében. 
Ez azt jelenti, hogy elsősorban szarvas- 
marhát és —»lovat tenyésztett, kisebb 
mértékben juhot. A nomád népekkel el
lentétben nem hiányzott gazdaságából a 
sertés és a tyúk sem. Az ~ ágazati arányai 
az 5-9. sz. folyamán némileg módosul
tak, pl. a honfoglalás idején megnőtt a ló
állomány részaránya, de a szarvasmarha 
dominanciáját akkor sem veszélyeztette.

A korábbi kutatás ősi, keletről hozott há
ziállatnak tartotta az alföldi szürke szar
vasmarhát (lat. Bos taurus primigenius 
hungaricus) és kisebb testű erdélyi roko
nát, de az ásatási csontleletek eddigi vizs
gálata ezt a feltevést nem igazolta. A rac
ka juhfajta a népvándorlás korában jelent 
meg a Kárpát-medencében, lehetséges, 
hogy a magyarok is ezt hozták maguk
kal. A V alakban felálló és pödrött szarvú 
hortobágyi tájfajta (lat. Ovis strepsiceros 
hortobagyensis) azonban csak az újkor 
elején jelent meg. Feltehetőleg helyi sze
lekció, kereszteződés eredménye. Lóállo
mányát biztosan magával hozta népünk, 
de a régi magyar lófajta már kiveszett. 
Őse bizonyára a kis termetű, hideg vérű 
taki (lat. Equus przewalskii Poljakoff) 
volt. Legtovább a Keleti-Kárpátok kis 
termetű tájfajtáiban (székely ló, hucul ló) 
maradt fenn. Pásztorkutyáink közül a ku
vasz és a komondor (’kunok ebe’) szin
tén keleti eredetű; elnevezésük is erre 
mutat. Mindkettő nagy testű, a nyájak őr
zésére szolgáló kutyafajta. A kis testű te
relőkutyákról (puli, pumi, mudi) csupán 
a 18. sz.-tól vannak írásos adatok. Lehet
séges, hogy a 13. sz.-ban az —»Alföldre 
betelepült —»kunok is hozzájárultak a há
ziállatok keleti fajtáinak bővítéséhez 
(alföldi szürkemarha, komondor). Az ~ 
terminológiája számos kun-besenyő jö
vevényszóval gazdagodott (csődöt; ár- 
kány, komondor, kamsi ’korbács’, kan- 
gyük ’nyeregszíj’).

A zootechnika teljes honfoglalás előtti 
hagyatéka még nincs kellően tisztázva. 
Feltételesen ide sorolhatók a folyó menti 
réti teleltetés, a jószág egybentartására 
szolgáló építmények egy csoportja, az ál
lat nyájból való kifogásának eszközei 
{botos pányva, hurok, árkány), mozgás
gátló eszközök (nyűg, béklyó, kelevéz), 
egyes kasztrálási módok, nyereg, ken
gyel, ostor formája, a csikó betanításának 
mozzanatai, csuklós zablák, tehénfejés 
lábujjhegyen guggolva, különféle pász
tori eszközök (harang, csanak, balta, 
tarsoly), a jószág számontartása égetett 
tulajdonjeggyel (bélyeg) stb. Ide vonható 
a borjú szopását gátló palóka egy-egy 
formája, a joghurt és a szárított hús. A
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keleti hozadék jelentős része már a kö
zépkorban visszaszorult (pl. lóhúsevés, 
erjesztett lótej fogyasztása), s a termino
lógiából is sok elem kikopott. A magyar
ság az ~ igényei szerint telepedett meg a 
Kárpát-medencében. Előbb a síkságok, 
dombságok füves térségeit szállta meg, s 
az előkelők csoportjai folytatták a szál
lásváltó pásztorkodást. Még a 11-13. sz.- 
ban felnyomultak a fenyőövezethez tarto
zó magashegyi völgyekbe, medencékbe 
is (Szepesség, Székelyföld). Ez a magyar 
határőr népesség nagyállattartó maradt, 
főként lovat és szarvasmarhát tenyésztett, 
s pásztorkodása nagy hatással volt a 
szomszédos népek ~ére, mint arról a len
gyel, ukrán, szlovák, morva, román, dél
szláv pásztorterminológia magyar jöve
vényszavai tanúskodnak (szállás, csa
pás, gazda, rovás, juhász, bojtár stb.)

Az Alföldön és a -»Dunántúlon az ~ a 
középkorban is a legfontosabb termelési 
ágazat, de a feudális birtokviszonyok lét
rejötte, a sűrű településhálózat kiépülése, 
a földművelés terjedése folytán szűkebb 
keretek közé szorult. Alapvetően legelte
tő ~ folyt, de azt nem a migráció, a ván- 
dorpásztorkodás határozta meg. Fokozó
dott a takarmánygazdálkodás szerepe, az 
„örök rétek” beépültek a feudális birtok
szerkezetbe, a szénamunkát a korábbinál 
hatékonyabb munkaeszközök segítették 
(kétkéz vagy hosszú nyelű, szlávból köl
csönzött szavakkal megnevezett kasza, 
gereblye, villa). A szénacsinálás termino
lógiájának szláv rétege igen jelentős mi
nőségi ugrásról tanúskodik, de nem állít
ható, hogy szláv hatásra fejlődött ki. 
Szláv szavakkal az ~ terminológiája más 
vonatkozásban is bővült (pl. bárány, bi
valy, kanca, akol, csorda).

A  magyar népesség életmódja és a gaz
dálkodás rendszere a 10-11. sz.-ban még 
sok vonást őrzött a honfoglalás előtti fél
nomád hagyományból, de a népesség 
megtelepedése a l l .  sz.-ban lezárult. No
mád állattartást csak a 13. sz.-ban megje
lenő pásztomépek (kunok, vlachok) hoz
tak be ismét. A középkor folyamán kiala
kultak az ~ nagy történeti-földrajzi típusai 
(transhumance, havasi állattartás, pusztai 
legeltető állattartás). A transhumance fő

állata a juh, kibocsátó területe —»Erdély, 
téli legelőinek helye Moldva és Havasal
föld. A magyar népcsoportok (pl. a 
—»székelyek) magashegyi, havasi pásztor
kodásának fő állata a szarvasmarha, a 
vlach és szláv népcsoportoké a juh. Az Al
föld pusztai ~e a 13. sz.-ban bontakozott 
ki. Előfeltétele volt a „pusztásodás”, a 
nagy határú mezővárosok (—»város), köz
ségek kialakulása. A pusztai ~ fő állata a 
szarvasmarha, a kivitelre szánt vágómar
ha. Gazdag —»polgárok, tőzsérek állatait 
fizetett pásztorok őrizték a bérelt legelő
kön. Különvált a piacra szánt jószágállo
mány és a házi szükségletre tartott tejelő- 
és munkaállatok tartásmódja. A 14. sz.-tól 
fogva gazdag tőzsérek és főurak hajcsárai 
seregestül hajtották a szürke magyar vá
gómarhát Eszak-Itália, Ausztria, Cseho., 
Németo. városaiba. —»Oláh Miklós H un
gária  (1536) c. művében személyes isme
rőseként említi Bíró Gáspár debreceni 
polgárt, „aki gyakorta mintegy tízezer ök
röt tartott eladásra”. A 16-17. sz. a pusz
tai ~ és a magyar tőzsérség virágkora. 
Évente 100 ezernél több, a legjobb évek
ben csaknem 200 ezer vágóbarmot hajtot
tak ki az országból. A kivitel három fő irá
nya közül az osztrák-német (Bécs, Ulm, 
Regensburg, Nürnberg) volt a legfonto
sabb. Széles marhahajtó utakat (via boa
riae, Mészárosok útja) tartottak fenn, s a 
nagy vásárhelyek közelében tágas lege
lők, itatóhelyek álltak rendelkezésre. Bécs 
a 16. sz. közepétől fogva nem engedte be 
a városba a magyar hajcsárokat. Két csár
dát bocsátott rendelkezésükre a külváros
ban, az ún. Magyarok útján, ott kellett 
megvárniuk a vásár végét. Ezek a botos 
legények, hajtők alkották a katonáskodó 
—»hajdúk rétegének magját. A hajdú szó 
elsődleges jelentése ’marhahajtó’ (1514).

A török hódoltság a települések és a 
lakosság fogyatkozása révén elősegítette 
a pusztai ~t és a vágómarhatartást. A be
települt mohamedán török és délszláv 
népességgel a juhtartás aránya növeke
dett. A korszak állatkivitelében lovak és 
juhok is szerepeltek. Az ország marhaál
lománya azonban a 16-17. sz.-ban sem 
csupán szürke magyar marhából állt. Er
délyben és a királyi Mo.-on más marha
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fajtákat is tenyésztettek (pl. mokány, bu
sa, csira, riska, bosnyák marha). E két or
szágrészben fokozódott a majorsági ~ sú
lya és jelentősége, a jobbágyparaszti ~ 
pedig szerves egységet alkotott a föld
művelő gazdasággal.

A földesúri majorok mellett a középkor 
óta számbelileg is megnövekedett nemze
tiségek ~e gyakorolt hatást a magyar ~re. 
Különösen jelentős változást okozott a 
juhtartásban a vlach pásztorkultúra elter
jedése Erdélyben és az Északi-Kárpátok
ban. A vlach jogon települt népesség álta
lában nem fizetett kilencedet és —»tizedet, 
földet nem művelt, egyedül juhállománya 
után adózott (sztronga, tretina). Erdély
ben főként —»románok, az Északi-Kárpá
tokban —»ruszinok, -»szlovákok, lengye
lek hordozták a vlach pásztorkultúrát, de 
akadtak közöttük magyarok is (Gömör
m.-ben). Hatásuk elsősorban az erdélyi 
és a felföldi, kisebb mértékben az alföldi 
juhtejfeldolgozásban mutatkozott meg. A 
juhtenyésztés terminológiájában a vlach 
(román, szláv) réteg súlya tájanként elté
rő, Erdélyben a legnagyobb (pl. orda, 
zsendice, esztena, esztrenga, bács, paku- 
lár, berbécs, koliba, putina).

A 18. sz. közepétől a 19. sz. derekáig 
tartott a magyar juhtenyésztés fénykora. 
Ez volt a finomabb gyapjút adó nyugati 
juhfajták meghonosításának korszaka. A 
német parlagi juh behozatala a 18. sz. 
elején megkezdődött. Ezekről —»Bél Má
tyás Notitia  c. országleíró műve az 1730- 
as években rendre megemlékezik. Föl
desurak újító igyekezete hozatta be őket 
pásztoraikkal együtt. Eredetileg ezt a 
juhfajtát jelölték a birka (birke, birge) 
szóval. A merinó csak a 18. sz. végén 
tűnt fel, s előbb a Dunántúlon terjedt el, 
majd az 1820-40-es években meghono
sodott az Alföldön és a Felföld déli, ma
gyar sávjában, s fokozatosan kiszorította 
a régi magyar juhfajtát. Ezzel a fajtával 
terjedt el a juhászkampó, a rühkenő, a fe
dett hodály, a juhszín. A német parlagi és 
merinó juhokkal nagy számban jöttek be 
az országba német, cseh. morva birkások. 
Érdekeik védelmére —»céhekbe tömörül
tek, s közülük sokan meggazdagodtak a 
bérelt legelők hasznán. Vasban és Sopron

m.-ben a 17. sz. derekán, Moson és Po
zsony m.-ben a 18. sz. elején alakultak 
pásztorcéhek. Céhes hagyományú juhá
szok a 19. sz.-ban Fejér m.-ben és a Kis
kunságban is éltek. Erdélyben a kelet-eu
rópai, balkáni juhfajták (racka, curkán, 
birszán) maradtak meg, s az újabbak (ci- 
gája, purzsa) is jól tűrték a külterjes tar
tásmódot. A dél-erdélyi transhumance a 
18-19. sz. fordulóján érte el csúcspont

ját. Osztrák vámnaplók szerint évente kb. 
700-750 ezer juhot hajottak ki Erdélyből 
Havasalföld és Moldva téli legelőire.

A sertéstartás a 18. sz.-ig, a kukorica
termesztés elterjedéséig szorosan kötődött 
a regionális környezeti adottságokhoz. 
Két alapvető típusa volt: a réti sertéste
nyésztés és az erdei makkoltató sertéstar
tás. Mindkettőnek több régi tájfajtája 
volt: bakonyi disznó, szalontai disznó, 
riska, túrmezei, hegyi disznó, réti sertés 
stb. A 18. sz. fontos fejleménye volt a 
szapora és gyorsan hízó mangalica meg
jelenése. Ezt az 1700-as évek elején még 
Szerbiából hozták a dél-alföldi magya
rok. Dél-Dunántúlon az ugyancsak balká
ni származású gica  disznó kezdett terjed
ni. Tömegesen épültek a házi disznótartás 
és hizlalás hidasnak nevezett építményei, 
a nyelvterület nyugati felében elterjedt a 
göbeherélés, m iskárolás néven ismert 
operáció, a hízóba fogott koca petefész
kének eltávolítása. Ezt vándor morva 
specialisták végezték. Országszerte meg
nőtt a disznózsír és a —»szalonna szerepe 
a népi táplálkozásban. Szalonna nélkül 
még a nemesek sem indultak útnak. El
terjedtek az olyan újítások, mint a disz
nósajt és a száraz, füstölt kolbászfélék 
(-^sertésfeldolgozás). A 18. sz.-ban a 
sertéstartás nagyobb változáson ment ke
resztül, mint a megelőző hét-nyolc év
században együttvéve.

A középkorban virágzó magyar lóte
nyésztés a 16. sz.-ban megtorpant, a 17. 
sz.-ban pedig hanyatlásnak indult. Állo
mánya a hadi események és a törökök 
rablásai következtében megcsappant. Fő
uraink kedvelték a keleti nemes lovakat. 
Báthory István nemes lovak vásárlására 
Ázsiába küldte lovászmesterét. Délceg 
paripák, arab és kalmük lovak főként tö
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rök közvetítéssel jutottak be az országba. 
Kedvelték az erdélyi, moldvai és krími 
tatár ménesekből származó lovakat is. A 
18. sz. elején a magyar lónak még jó hí
re volt Európában, de a paraszti lótartás 
leromlott. Néhány magyar főúr karolta 
fel a lótenyésztés ügyét, majd az állandó 
hadsereg érdekében II. József 1785-ben 
rendeletet adott ki, s tenyészállatok neve
lésére állami ménesintézeteket állított fel 
(Mezőhegyes, 1785; Bábolna, 1790). A 
paraszti lótartás tenyészállományát a had
seregtől kimustrált kancák és tenyészmé- 
nek révén kívánták javítani. Megkezdő
dött a nóniusz és más meleg vérű fajták 
(gidrán, lipicai) története. A nyugati szé
leken s a német telepesek vidékein a hi
deg vérű lófajták is megjelentek (stájer 
ló, muraközi). A hadsereg remonda- 
(növendékló-) vásárlásai főként az Al
földön, a —>Kisalföldön serkentették a 
paraszti lótartás minőségi fejlődését és 
állományának növekedését. Terjedt az 
igényesebb, a beszállásolt katonaság lo
vainak is megfelelő istállótípus, a takar
mányozás racionális módja és eszköztára 
(porciózás, szénarács), a lovak gondozá
sának, gyógyászatának korszerű ismeret- 
anyaga. A 18. sz. végén megkezdődött a 
budai egyetemen az —>állatorvoslás okta
tása, számos könyvet jelentettek meg, 
gyógykovácsokat képeztek stb. Minda
mellett a lóállomány zömét az alföldi és 
erdélyi parlagi fajták tették ki, s a 19. sz. 
lótenyésztésének reformereire (pl. Wes
selényi István, Széchenyi István) még 
igen sok feladat maradt.

Írod.: Herman Ottó, A magyarok nagy ős
foglalkozása. Előtanulmányok, Bp., 1909; 
Uő, A magyar pásztorok nyelvkincse, Bp., 
1914; Takáts Sándor, Szegény magyarok, 
Bp., é. n. [1927]; Mészöly Gedeon, Mióta lo
vas nép a magyar?, Népünk és Nyelvünk, 
10(1929); Györffy István, Állattartás, in A 
magyarság néprajza, II, Bp., 1934; Tálasi 
István, A Kiskunság népi állattartása, Bp., 
1936; Hankó Béla, Ősi magyar háziállata
ink, Debrecen, 1940; Sándor Bökönyi, Die 
Haustiere in Ungarn im Mittelalter auf 
Grund der Knochenfunde, in Viehzucht und 
Hirtenlehen in Ostmitteleuropa, Hrsg. Márta 
Belényesy, László Földes, Béla Gunda,

Bp., 1961 ; Éber Ernő, A magyar állattenyész
tés fejlődése, Bp., 1961; Földes László, Az 
állattartás és pásztorélet magyar néprajzi 
szakirodalma, Bp., 1963; Gaál László, A ma
gyar állattenyésztés múltja, Bp., 1966; Mik
lós Jankovich, Pferde, Reiter, Völkerstürme, 
München, 1968; Szabadfalvi József, Az ex- 
tenzív állattenyésztés Magyarországon, Deb
recen, 1970 (Műveltség és Hagyomány, 12); 
Paládi-Kovács Attila, „Keleti hozadék” a 
magyar pásztorkultúrában, in Túrkevei Mú
zeum Emlékkönyve, szerk. Dankó Imre, 
Túrkeve, 1981; Földes László, A „vándorló 
Erdély". Történeti-néprajzi vizsgálatok az 
Erdély-Havasalföld közötti transhumance- 
ról, Ethn, 93(1982); MatöLCSI János, Állat
tartás őseink korában, Bp., 1982; Szabad
falvi József, A sertés Magyarországon, Deb
recen 1991; Paládi-Kovács Attila, A magyar 
állattartó kultúra korszakai, Bp., 1993.

Paládi-Kovács Attila

allegória (allegorikus kép; gör. ’más
képp beszélés’)

1. a művészetekben
Esztétikai értelemben minden képal

kotás amennyiben rendeltetése meg
haladja valamely mintakép (természeti 
mintakép: modell, ill. valamely előkép) 
puszta leképezését, reprodukcióját. Az ~ 
ebben az értelemben a —>kép értelmezé
sének kategóriája, a szövegmagyarázat 
antik hagyománya alapján olyan jelentés, 
amelynek kiindulópontja a szöveg (ill. a 
forma) betű szerinti értelme (—»historia). 
A középkori írásmagyarázat (exegézis) 
hármas vagy négyes rendszerében ezen 
az első jelentésen alapul az egyszerű ~ 
(tipológia), a morális értelmezés (tropolo
gia) és az eljövendő, végső dolgokra 
utaló anagógia, amelyekből a jelentés
struktúrák építménye áll. A középkori 
műértelmezés totális allegorizmusának 
mintaképe az isteni kinyilatkoztatás. Az 
újkori műértelmezésben ez a hierarchikus 
jelentésstruktúra feloldódott, de az ~ 
megőrizte a horatiusi értelmezés szerinti 
szerepét, vagyis hogy az ábrázolás nem
csak gyönyörködtet, hanem az ~ révén 
tanulságot is nyújt. A winckelmanni stí
lusfelfogás alapja is az ~, amennyiben a 
forma étoszt jelenít meg. Az ~ alap-
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A Forgandó Szerencse. Allegória a lepantói csatára, Martino Rota rézmetszete, 1572. OSZK

vetően irodalomelméleti fogalom, a kép
re nézve annak az irodalmi szöveghez 
hasonló interpretációjára (ut pictura poe
sis), „olvasására” teremt alkalmat.

Az ~ a reneszánsz óta kialakuló műfaj- 
elméletben a —történeti kép egyik válfa
ja, amelynek szereplői elvont fogalmak, 
ill. etikai értékek megszemélyesítései 
(personificatio), igen gyakran antik isten
ségek, mitológiai alakok formájában. Az 
-hoz vezető utat az antik megszemé

lyesítések („pogány” istenségek) többé- 
kevésbé szakadatlan középkori hagyo
mánya jelentette. Tágabb értelemben 
minden történet egyben -  is, amennyiben 
szereplői etikai fogalmakat, erőket, jelle
meket testesítenek meg. Az -  tipikus és 
gyakori formája az újkori művészetben a 
triumfális ábrázolás (diadal, ill. diadal
menet, az aránylag ritka reneszánsz em
lékeitől kezdve számtalan barokk meny- 
nyezetfreskóig Mo.-on is), továbbá a
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—»címerekhez kapcsolódó cselekmények, 
elvont alakokkal.

írod.: Jutta Held, Allegorie, in Reallexi
kon zur deutschen Kunstgeschichte, I, Stutt
gart, 1937; L. Kaute, Allegorie, in Lexikon 
der christlichen Ikonographie, I, Freiburg i. 
Br., 1968; Emst Hans Gombrich, Icones 
symbolicae. Philosophies of symbolism and 
their bearing on art, in UŐ, Symbolic Images. 
Studies in the art of the Renaissance, London, 
1972.

2. az irodalomban
Az ~ az ókori retorikák és poétikák 

által már ismert, az irodalom kezdeteitől 
alkalmazott szókép, a —»metafora egyik 
fajtája. Egyrészt egy fogalom, eszme 
vagy bármi más képpel vagy megszemé
lyesítéssel való érzékletes megjelenítése 
(szerelem-Vénusz, óra-múló idő, kí
gyó-sátán stb.), úgy, hogy közben a meg
jelenítendő is megtartja önálló jelentését. 
Ugyanezeket a szóképeket nevezzük 
szimbólumoknak, ha a megjelenítendő és 
a megjelenített nem választható szét. A 
megfeleltetések alkalmazásakor a befo
gadónak az adott jelrendszerben való 
tájékozottságától is függ, hogy ~t vagy 
szimbólumot érzékel-e.

Az irodalom azonban, a fogalmat szű
kebben értelmezve, többnyire csak azt 
tekinti ~nak, ahol egy nagyobb narratív 
szövegegységen, esetleg az egész művön 
folyamatosan végighúzódnak az utalások 
egy másik jelentésszintre. Eszerint az ~ 
olyan megjelenítés, amely (esetleg több
féleképpen is) értelmezi önmagát.

Az ~ mindkét említett értelmezése a 
szövegnek egy nyilvánvalóbb és egy 
(vagy több) rejtettebb jelentését feltéte
lezi. E jelentésrétegek szétválasztása és 
osztályozása volt a középkori és részben 
a humanista hermeneutika legfőbb célja. 
(Tkp. minden írásnak lehet allegorikus 
olvasata.) A Biblia képes nyelve volt az a 
minta, amely minden exegézist megala
pozott; a módszer legismertebb világiro
dalmi példája Dante önkommentárjai.

Azt a megfigyelést, hogy a bibliai 
szavak-történetek többjelentésűek, ma
gyarul először —»Sylvester János tette 
közzé Új szövetség-fordításához írt ma
gyarázataiban. Az ~ és értelmezése már a

középkorban jól ismert volt Mo.-on, pl. 
Origenészből, a prédikációsirodalomból. 
Természetszerűleg alkalmazták a 16. sz.-i 
magyar nyelvű költészetben. Az első ma
gyar szerzőtől származó retorikai kézi
könyv, amely részletesen tárgyalja a szó
képeket, köztük az ~t is, Pécseli Király 
Imre retorikája (Isogages rhetoricae libri 
duo, Oppenheim, 1612). Az ~ használata 
az irodalomban a —»barokk idején válik 
különösen népszerűvé, ezen időszak me
taforakultuszának megfelelően; egyetlen, 
nagyívű ~nak tekinthetjük pl. -»Gyön
gyösi István több művét, kivált a Rózsa
koszorúi. Szokás a német klasszicizmus 
szemléletét (Goethe) átvéve az ~t szem
beállítani a szimbólummal, s az előbbit 
az utóbbihoz képest leértékelni; ezt a 
felfogást az újabb irodalomtudomány 
nem osztja.

írod.: The Order of Poetry An Introduc
tion, eds. Edward A. Bloom, Charles H. Phil- 
brick, Elmer M. Blisstein, New York, 
Odyssey Press, 1961; Hans-Georg Gadamer, 
Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor, 
Bp. 1984; James Clifford, Az etnográfiai 
allegóriáról, in Narratívák, szerk. Thomka 
Beáta, III, Bp., 1999; Susanne Knaller, 
Zeitgenössische Allegorien. Literatur, Kunst, 
Theorie, München, Fink, 2003.

Kőszeghy Péter (2.)-Marosi Ernő (1.)

állópajzs —»pajzs

alma
A —»gránátalmával együtt az ókortól 

kezdve a termékenység és halhatatlanság 
szimbóluma. Az Ószövetségben szerelmi 
szimbólum is (Én 2,3, 2,5), ezért kerülhet 
az egyházat jelképező jegyes, Mária ke
zébe (pl. trónoló Madonna, faszobor, 13. 
sz., Máriavölgy, Mária születése-temp- 
lom; pozsonyszőlősi Madonna, faszobor, 
1330-40 k., Pozsony, SNG; Bártfa, kát. 
plébániatemplom, Mária-Erazmusz-Mik- 
lós-oltár, 1505, szekrény szobor). A gyer
mek Jézus kezében a rossztól (a lat. ma
lum jelent ’rossz’-at is és ’almá’-t is), a 
bűntől való Krisztus általi megváltásra 
utal (Cholenperger-epitáfium, 1447, Esz
tergom, Keresztény Múzeum). A Gyer
meknek ~t nyújtó Mária az új Éva, a Má-
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A második toporci Madonna, részlet. MNG

riát ~val kínáló Jézus az új Ádám jelké
pe. A pongrácfalvi Madonna-szobron 
(14. sz. második negyede, SNG), a máso
dik toporci Madonna-szobron (1420 k„ 
MNG) és a Mátyás király megrendelésé
re készült Római Missa lé ban (Buda, 
1488 90, Róma, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Cod. Urb. Lat. 110) mindketten 
~t tartanak. A Bűnbeesés-ábrázolásokon 
Éva vagy a —»kígyó attribútuma is. A ru- 
dabányai ref. templom 18. sz.-i —»fa
mennyezetének egyik kazettáján Ádám 
kezében tartja az ~t, Évát pedig kínálja 
vele. A bűnbeesés fája és Krisztus ke
resztfája közötti párhuzam (miszerint a 
tudás fája gyümölcsének magjából sar
jadt az a -»fa, melyből a keresztfát ácsol
ták) alapján jelenik meg az ~ a Krisztus- 
ikonográfiában, pl. a Keresztrefeszítésen, 
többek között a zsegrai plébániatemplom 
A megváltás allegóriája c. falképén (15.

sz. első harmada) és a győri jezsuita 
templomból származó Kálvária a bűnbe
esés-jelenettel szoborcsoporton (18. sz. 
közepe, Pannonhalma, Bencés Főapátság 
Kincstára) Éva kezében. A Máriát föld- 
gömbön (vagy holdsarlón) állva, kibon
tott hajjal, a Gyermek nélkül ábrázoló 
Immaculata-szobrokon a glóbuszt körül
fonó kígyó szájában az ~ szintén a bűn
beesés és a megváltás összefüggésére 
utal (pl. kassai szobrász, 18. sz. közepe, 
MNG). Szépen stilizált ~fa látható a 
mezőkeresztesi festett famennyezeten 
(1728, Sárospatak, Rákóczi Múzeum). A 
Károlyi család Jessze fája típusú 
—»genealógiája -fát ábrázol (18. sz. ele
je, MOL). A magyar irodalomban, mint 
más irodalmakban is, a női mellre emlé
keztető -  szexuális szimbólum.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok; —»országalma.

Wchli Tünde

Almádi István ( t i 708 u.)
Kuruc naplóíró. Doboka m.-i alispán, 

főbíró (1675-83.) Thököly Imre híve
ként számos csata résztvevője, urát a buj- 
dosásba is követte. 1708-ban Rákóczi 
pártján említik.

Kiad.: Almádi István erdélyi és törökor
szági naplója 1687-1694, in Késmárki Thö
köly Imre és némely főbb híveinek naplói és 
emlékezetes írásai. 1686-1705, I—II, kiad. 
Thaly Kálmán, Pest, 1868 (MHHS, 23) [csak 
1692. dec. 28-ig közli],

A szerk.

almárium
Eredetileg: armárium, a lat. arma 

’fegyverek, eszközök’ szóból. Az / betűs, 
hasonulásos alak már hazai késő közép
kori latin forrásokban fellelhető, mégpe
dig nőnemű változatban is (almaria). Je
lenthet mindenféle tárolóbútort -  ládát, 
szekrényt - , függetlenül attól, hogy mit 
tartanak benne. A legrégibb, 15-16. sz.-i 
hazai adatok pl. ereklyék, egyházi felsze
relés, könyvek, iratok tárolására szolgáló 
-okról szólnak. A 17-18. sz.-i források
ban gyakran előforduló kifejezés pontos 
jelentését olykor nehéz megállapítani, va
lószínű, hogy ez időben egyre inkább
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A szentgotthárdi ciszterci monostor kibontott almá
riuma, fölötte a boltozat nyomával. Valter Ilona, 
AÉ, 1975 nyomán

szekrényféléket jelölt, mégpedig első
sorban az akkoriban elterjedő kétajtós ru
hásszekrényeket. Az armarius (’könyv
táros’) szó, amely a somogyvári bencés 
apátság alapító okiratában (1091) tűnik 
fel, aligha tekinthető a honi tradíció ele
mének, mivel francia szerzetesre vonat
kozik, és az iratszerkesztés módja sem fe
lel meg a hazai írásbeliség gyakorlatának.

A legrégibb mo.-i -ok  nyomai a 
—»ciszterciek két kolostorában, Bélapát
falván és Szentgotthárdon kerültek elő. 
Polcos faliszekrények voltak, mindkét 
esetben azonos helyen: a déli kereszthajó 
nyugati falának a -»kerengő felé eső ol
dalán. Szentgotthárdon e sarokrész másik 
oldalán, a mellékhajó falában a keren
gőbői a templomba vezető bejárat marad
ványai is előkerültek. A késő középkori 
kolostorokban az —, úgy tetszik, nem volt 
szokványos berendezési tárgy: 1508-ban 
bencés vizitátorok kilenc kolostori leltár 
közül csak egyben (Szkalka) említik. Az 
első egészükben fennmaradt -ok az 1500 
k.-i évtizedekből származnak, a legneve

zetesebb darabok bánfaiak. A —»bánfai 
Szent Egyed-plébániatemplom könyv- 
szekrénye, amely 1905-ben került az 
MNM-be, a szentélytől északra elhelyez
kedő sekrestye fölötti oratórium teréből 
számára leválasztott szűk helyiségben 
állt, annak ablaktalan nyugati falát teljes 
szélességében takarva (ltsz.: 6.1915; 
—»gótikus bútorművesség). Egy kisebb, 
de szintén tekintélyes méretű iratszekrény, 
amelyhez -ok készítéséről szóló 1511 -es 
kifizetési adat fűzhető, a —»bánfai város
házáról került a város múzeumába. Ha
sonló eredetű egy finoman alakított, 
1525-ös évszámú, kis pénztárszekrény 
is. Az -okra vonatkozó számos újkori 
adat tárgyi vonatkozásainak behatóbb ta
nulmányozására eddig, úgy látszik, nem 
került sor.

Lásd még: —»pohárszék.
írod.: Myskovszky Viktor, Bártfa közép

kori műemlékei. Bp., 1879-80.1. 104-108, II. 
79-80; Magyar Művelődéstörténet, II, [1939]; 
Szabolcsi, 1954, 16, 31; Mária Zlinszky- 
Sternegg, Renaissance-Intarsien im alten 
Ungarn, h. n. [Bp.], 1966, 18; TESz, I, 1967, 
140-141 ; Valter Ilona, Előzetes beszámoló a 
szentgotthárdi ciszterci monostor ásatásáról, 
AÉ, 102(1975); Armarium, in Lexikon des 
Mittelalters, I, 1977, 964; Ilona Valter, Die 
archäologische Erschliessung des Zisterzien
serklosters von Bélapátfalva, AArchHung, 
33(1981); Régi magyar glosszárium, szerk. 
Berrár Jolán, Károly Sándor, Bp., 1984, 
81 ; Lexicon latinitatis medii aevi Hungáriáé, 
I, Bp., 1987; Érszegi Géza, Hétköznapok a 
középkorvégi magyarországi bencés monos
torokban, in Mons Sacer, 1996,1.

Tóth Sándor

Almási Benjámin (18. sz. első fele)
Alkalmi verselő, erdélyi ref. teológus. 

1700-ban Kapusi Sámuel, a gyulafehér
vári kollégium tanára — t javasolta ang
liai tanulmányútra William Pagetnek, 
Anglia konstantinápolyi követének, aki 
pártfogoltját saját költségén taníttatta. 
Visszatérve Erdélybe számos konfliktusa 
támadt környezetével, -^Bod Péter sze
rint „Zűrzavaros elméjű s tudományával 
keveset használható emberré lön”. 1704- 
ben lefordította —»Bethlen Miklós Co-
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lumba Noe c. röpiratát. 1706-ban Szap
panos Mihály seregének prédikátora. 
1707-ben dési iskolamesterként két latin 
verssel köszöntötte Rákóczit. 1707-ben 
Franekerben, 1708-09-ben Utrechtben 
tanult, itt Henrik Pontanus elnöklete alatt 
disputáit. Ismert még egy halotti beszéd 
mellett kinyomtatott latin verse Szatmár
németi Sámuelről (1718).

Művei: Disputatio historica teória ele
mentorum historiae ecclesiasticae Veteris 
Testamenti, Utrecht, 1709.

Kiad.: A kuruc küzdelmek költészete, kiad. 
Varga Imre, 1977 (két latin verse).

Írod.: Esze Tamás, Almási Benjámin, ItK, 
1964; Gömöri György, Lord Paget magyar 

pártfogoltjai, ItK, 1986.
Lux Etelka

Almási Gergely Mihály (Homoród- 
almás, 1654. jan. 11 .-Kolozsvár, 1724. 
márc. 23.)

Unit. egyházi író. Kolozsvárt és Lei- 
denben (1680) tanult. Kolozsvári pap, 
1692-től püspök. Korábbi szerzők műve
it (könyörgések, katekézis, énekek, imád
ságok) adta ki, esetenként átdolgozva. 
Saját munkáinak többsége (imádságok, 
egyházi beszédek) kéziratban maradt. Je
lentős személyisége volt a kolozsvári 
unit. kollégiumnak és az újrainduló ko
lozsvári unit. nyomdának.

írod.: Gál Kelemen, A kolozsvári unitári
us kollégium története (1568-1900), Kolozs
vár. 1935.

A szerk.

álmessiás
Olyan személy, aki magát Izrael 

Istentől kijelölt megváltójának tartja, aki 
az ígért messiási országot létrehozza. A 
zsidó történelem során számos ~ lépett 
fel. Valamennyi ~ azt ígérte, hogy Izraelt 
visszavezeti országába. Voltak köztük, 
akik ezt penitenciával, böjtöléssel, imád
kozással és csodatételekkel, olykor kard
dal akarták elérni, egyesek közülük vallási 
újításokat sürgettek, mások helyenként 
valóságos felfordulást idéztek elő. Mint
hogy a zsidó nép a messiást Dávid család
jából vagy József leszármazottaitól várta, 
az ~ok rendszerint e családok egyikéből

származtatták magukat. Nem egy ~nak a 
várakozásaiban csalódott hitsorsosai 
oltották ki az életét.

A kora újkori ~ok közül a 17. sz. má
sodik harmadában kiemelkedő jelentő
ségre tett szert Sábbátáj Cvi (Szmima, 
1626-Dulcigno, 1676), akinek hatása 
kiterjedt a Közel-Keletre és egész Euró
pára. Mo.-on különösen Budán voltak 
hívei. Egyrészt nagymérvű szentföldi ki
vándorlást indított el, másrészt széthú
zást is keltett a zsidóságban. A Töröko.- 
ot megjárt budai rabbik általában hívei 
voltak. Maga Sábbátáj imponáló fellépé
sével eleinte példátlan sikereket ért el, 
de később kényszer hatására 400 hívével 
áttért az iszlámra. Az ő hatása alatt igé
nyelte magának a messiási szerepet az 
egyetlen mo.-i ~, az 1678-83 közt tevé
kenykedő Mordecháj Móchiách Kismar
tonból. Azt hirdette, hogy Sábbátáj igazi 
messiás volt, s áttérése csupán misztikus 
okokból történt; nem halt meg, s közeli 
visszajövetelének előjelei a zsidóüldözé
sek. Móchiách, látván, hogy igen sok kö
vetőre talált Mo.-on, Morva- és Cseho.- 
ban, Dávid törzséből való messiásnak 
deklarálta magát, mire az olasz zsidók fel
kérték, hogy költözzék közéjük. Móchi
ách meg is jelent Itáliában, s Reggio és 
Mantova zsidósága különösen nagy ünne
pélyességgel fogadta, de feljelentették az 
inkvizíciónál, amire működése színterét 
Cseho.-ba, majd pedig Lengyelo.-ba tette 
át. Onnan azonban visszasodródott Po
zsonyba, s ott halt meg 1729-ben. Sábbá
táj Cvi és követői emléke legendás for
mában a mo.-i nagy zsidó zsinatról szóló 
történetekben is megőrződött. A 18. sz. 
híres lengyelo.-i ~a, Jákov Frank és kö
vetői, a frankisták csekélyebb nyomot 
hagytak a mo.-i zsidóság történetében.

írod.: MZsL. 1929. 30-31; Joseph Klaus
ner, The Messianic Idea in Israel, Jerusalem, 
1955; Gershom Scholem, Shabbetai Zevi. 
The Mystical Messiah, Princeton (N. J.), 
1973; William O. McC agg, Zsidósága Habs
burg Birodalomban 1670-1918, Bp., 1992; 
Smuel Ettinger, A zsidó nép története. A mo
dern kor, Bp.. 2002.

Haraszti György
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Alsókubini kézirat (1780 k.; Alsóku- 
bin, Csaplovics-kvt. c. 3/117a)

Hat részből álló kolligátum, amely 
mintegy száz magyar, latin, német és 
szlovák éneket, valamint prózai szövege
ket is tartalmaz. Az énekek egy része a 
lejegyzésnél jóval korábbi, esetenként 
bizonyíthatóan 17. sz.-i. A kézirat jó pél
dája egyrészt a világi közköltészet és a 
népdalnak nevezett szövegtípus közötti 
átmenetnek, az utóbbi kialakulása folya
matának, másrészt a felföldi értelmiség 
négynyelvűségénck (latin, magyar, né
met, szlovák), következésképpen a kul
turális tradíciók ötvöződésének, eseten
ként egy tőről fakadásának.

írod.: Stoll, 1963, 22002, 344. sz.
Móró Miklós

alsószoknya —»fehérnemű

alsótábla —»országgyűlés

Alsted, Johann Heinrich (Alstedt, 
Alstedius; Ballersbach, 1588. márc.- 
Gyulafehérvár, 1638. nov.)

Német ref. teológus, egyházpolitikus, 
enciklopédista. Lelkészcsaládból szár
mazott, kezdetben prédikátor apja, Jakob 
A. tanította. 1599-től a herbomi főiskola 
paedagogiumában, majd 1602-től a 
főiskolán tanult, ahol filozófiai disszertá
cióját Matthias Martiniusnál, a teológiait 
pedig Johann Piscatornál védte meg. 
1606-ban Marburgban folytatott tanul
mányokat, ekkoriban ismerkedett meg a 
hugenotta zsoltárok strofikáját alkalma
zó, héber nyelvű zsoltárparafrázisok 
elkészítésének módszerével is. 1607-ben 
a bázeli egyetemet, a következő évben 
pedig a heidelbergit látogatta; itt jelen
tette meg mutatványát zsoltárparafrázi
saiból. 1608 októberétől a herborni 
főiskola paedagogiumának tanára, 1610- 
től a főiskola filozófiaprofesszora, 1619- 
től a teológia harmadik professzoraként 
vesz részt a dordrechti zsinaton, ugyan
abban az évben rektor, 1625-ben ismét 
rektor, 1626 januárjától -  Johann Pisca
tor után - a teológia első professzora lett. 
A rivális ref. iskolák Brémából, Odera- 
Frankfurtból, később Harderwijkből és

Deventerből rendszeresen megkeresték 
állásajánlataikkal. 1629-től végül Beth
len Gábor meghívását fogadta el, s a 
—»gyulafehérvári főiskolában lett vezető 
tanár. Választásában a Németo.-ot feldú
ló harmincéves háború (1618-48) és a 
Bethlen kínálta magas fizetés mellett 
közrejátszott asztrológiai meggyőződé
se; a földi aranykorra s benne a történeti 
Mo.-ra vonatkozó kedvező jövendölések 
is. Vele tartott Erdélybe veje, Johann 
Heinrich —»Bisterfeld és Ludwig Philipp 
—»Piscator is.

~ a közép-európai kálvinista teológiai 
és filozófiai-pedagógiai reform legna
gyobb, szinkretikus rendszerezője. Esz
mei tájékozódásának két szélső pólusa a 
kálvinista teológia és a hermetikus 
filozófia. Nemcsak —»Comenius és Bis- 
terfeld vallhatta mesterének, de ~et 
tekinthetjük Leibniz kombinatorikus 
spekulációi és enciklopédizmusa egyik 
legfontosabb ihletőjének is. Enciklo
pédikus törekvéseit meghatározták az 
apokaliptikus, ill. chiliasztikus várakozá
sok, a kora újkori —»elit mágia különféle 
formái, továbbá —»alkímiai, ill. —»aszt
rológiai spekulációk is. Értelmiségi men
talitása könnyen összeegyeztethető a 
rózsakeresztes manifesztumok hirdette 
általános reformációval is. Kiterjedt le
velezésben állt a régió szinte minden 
fontosabb értelmiségijével, beleértve a 
konstantinápolyi pátriárkát is. Életműve 
a „reformáció reformációja” szellemé
ben fogant, reformprogramját a keresz
tény teológia, ill. a pogány, antik indít
tatású filozófia összebékítése jellemzi a 
perenniális bölcsesség jegyében. Tudo
mányos erőfeszítéseinek célja a bűn
beesés előtti, paradicsomi állapot helyre- 
állítása, az emberben egykor ép imago 
D ei rekonstrukciója, a Krisztus második 
eljövetelét s az ezeréves földi birodalmat 
megelőző idők eszményi társadalmi be
rendezkedésének megteremtése. ~ szerint 
a tudományok reformja a tökéletes, kom
binatorikus elvű enciklopédiában valósul 
meg, amely katalogizálja mindazt a 
tudást, amely a teremtés révén a világba 
került. ~ enciklopédikus műveit három 
nagy csoportra oszthatjuk: filozófiai-
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Alsted arcképe. Ismeretlen erdélyi mester rézmet
szete. 17. sz. MNM TKcs

pedagógiai enciklopédiák (mint pl. az 
1610-es Systema mnemonicum duplex 
vagy a Panacea philosophica), teológiai 
enciklopédiák (mint pl. a Methodus sacro
sanctae theologiae) és végül a Triumphus 
bibliorum (1625), amelynek esetében bib
liai enciklopédizmusról beszélhetünk. A 
minden dolgok végső restitúciójának s így 
a parúzia gyorsításának számos előfelté
telét tartották számon Alsted és kortársai. 
A Diatribe de mille annis apocalypticis 
(1627) az ezeréves, boldog birodalom 
jellemzői között egyebek mellett a prot. 
mártírok feltámadását, a keresztyén egy
ház kibővülését -  azaz a zsidók, musz- 
limok és más hitetlenek betérítését - , az 
egyház ellenségeinek végső bukását, a 
világbékét, az élet és a tudományok meg
reformálását sorolja föl. A Prodromus re
ligionis triumphantis (elkészült: 1635, 
megjelent: 1641) e reformról kimondja, 
hogy egyetemes érvényű lesz. ~ és 
—»Szenei Molnár Albert levelezéséből az 
is kiderül, hogy a zsoltárparafrázis szin
tén e szent célt szolgálhatta, hiszen a le
velezők szerint a zsoltárok krisztológiai 
értelmezése, a metroritmikai parafrázis, 
a keresztény kabbalával együtt képes le
het a zsidóság és a törökök megtérítésére.

~ erdélyi szerepvállalását részben a 
gyulafehérvári Bethlen-kollégium pán- 
szofikus iskolareformja határozta meg. 
Latin, görög és héber elemi grammatikai 
tankönyvei egyazon kombinatorikus 
módszerükkel a mindhárom szent nyelv 
mögött megbúvó általános grammatikát 
tanítják. A Rudimenta linguae latinae 
(Gyulafehérvár, 1634) számos kiadást 
megért, legutoljára 1822-ben jelent meg. 
Valószínű, hogy a korábbi enciklopédiák
ban kidolgozott kombinatorikus szónok
lattant (az 1649-ben posztumusz meg
jelentetett Cyclognomonica oratoriát) 
már ~ ottlétekor is tanították Erdélyben. 
Az ars combinatoria erdélybéli logikai és 
metafizikai alkalmazását a nemzetközi 
szakirodalom eddig elsősorban Bister- 
feld munkái alapján tartotta számon, hol
ott a neki tulajdonított terminológia és el
mélet már ~nél is jelentős szerepet ját
szik. Minden jel arra utal, hogy ~ 
Erdélyben tökéletesítette fiatalkori ál
mát, a kombinatorikus enciklopédiát, ám 
ennek hányatott sorsú kézirata elveszett. 
Az 1630-ban, Herbomban nyomtatott en
ciklopédia egy saját kezűleg javított pél
dánya visszakerült ugyan Németföldre, de 
Sámuel Hartlibék és maga Leibniz is 
hiába kutakodtak utána.

~ és Bisterfeld döntően kombinatori
kus alapelvű pánszofikus programja elvá
laszthatatlan a háromságtagadók (—>ra- 
dikális reformáció) elleni fellépéstől, ~ék 
erdélyi szerepvállalásának másik döntő 
motívumától, melyet Alsted esetében 
olyan polemikus művek is manifesztál
nak, mint a Turris David (1634), a posz
tumusz megjelentetett Prodromus religio
nis triumphantis ( 1641 ) és a Turris Babel 
(1639). A mind ~, mind Bisterfeld által 
alkalmazott immeatio és panharmonia el
mélete szerint a dolgok a világban, azok
nak eszméi értelmünkben s a hozzájuk 
szervesen tapadó szavak a nyelvben úgy 
kapcsolódnak össze, miként az egylénye- 
gű, ám háromszemélyű Isten personat 
viszonyulnak egymáshoz -  a teremtett 
világ tehát minden ontológiai szintjén 
analogia Trinitatis.

~ személyének különös jelentősége 
van a 17. sz.-i magyar értelmiség törté-
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netében. A magyar kultúra iránt Erdélybe 
érkezte előtt is fogékony volt. Szenei 
Molnár Albert mellett Filiczky Jánossal is 
levelezésben állt, a Systema mnemonicum 
duplexben Molnár mellett elsősorban 
—»Szegedi Kis István műveire hivatkozik, 
1630-as enciklopédiájának mnemonikai 
fejezetében pedig Debreceni Simonidész 
Gáspár Compendium biblicum metro- 
memoriale c. könyvét tartja a műfaj leg
jelesebbjének. -»Apácai Csere János 
Magyar enciklopédiájához mintául és 
forrásul szolgált. David —»Frölichet Me
dulla geographiae (1639) és Bibliotheca 
seu Cynosura peregrinatium (1644) c. 
művei összeállításában ösztönözte. Latin 
gyászverset szerzett Bethlen Gábor halá
lára (1630), és Szenei Molnár Albert sír
versét (1634) is ő írta.

Kiad.: Jo h an n  H ein rich  A lsted, Encyclo
paedia, F a k s im ile -N e u d ru c k  d e r  A u sg ab e  
H e rb o rn  1630 , H rsg . W ilh e lm  Schmidt- 
B iggemann, Jö rg  Jungmayr, I - IV ,  S tu tt
g a r t-B a d  C an n sta tt, 1 9 8 9 -9 0 .

Bibliográfiák: Alsted, Encyclopaedia, id. 
kiad., I, x ix -x x x iii;  H o w ard  Hotson, Johann 
Heinrich Alsted 1588-1638. Between Renais
sance, Reformation and Universal Reform, 
O x fo rd  U n iv e rs ity  P ress , 2 000 , 2 3 4 -2 4 4 .

írod.: H otson, Johann Heinrich Alsted..., 
i. m.; Szentpéteri M árto n , Az egyetemes 
tudomány eszméje Johann Heinrich Alsted 
erdélyi írásaiban, d issz ., 2 003 , kézira t.

Szentpéteri Márton

Alvinczi Péter (Nagyenyed, 1570 k -  
Kassa, 1634. nov. 22.)

Ref. lelkész, író, politikus. Váradon 
(—»Bőd Péter Magyar Athénása szerint 
-»Pázmány Péterrel egy időben), majd 
Wittenbergben és Heidelbergben tanult. 
1601-02-ben debreceni rektor, 1603-04- 
ben Váradon lelkész, 1604-06 között ud
vari papként -»Bocskay Istvánt követi, ő 
fogalmazta meg Bocskay végrendeletét 
és szerkesztette meg apológiáját. Irenis- 
taként haláláig a ref. és ev. felekezetek 
kibékítéséért dolgozott. 1606-tól Kassa 
nagy hatalmú prédikátora. 1602-ben át
dolgozva és magyar értelmezésekkel el
látva kiadja —»Molnár Gergely latin 
nyelvtanát. Pázmány kérlelhetetlen hitvi

ta-ellenfele, az érsek Öt szép levél c. 
pamfletjére Egy tetves, neve vesztett pá
pista embertől [...] küldetett színes öt le
velekre írt feleletének, „erős magyarizmu
sait” Pázmány is emlegeti válasziratában 
(1609). Bethlen Gábor reprezentatív orá- 
toraként ő adta meg a végtisztességet a 
fejedelem feleségének, Károlyi Zsuzsan
nának (1622) és az újratemetéskor Bá
thory Gábornak (1628). Irodalmi szem
pontból legfontosabbak postilláskötetei 
(1633, 1634), melyekből az is kitűnik, 
hogy törekedett a latin retorikai kifejezé
sek magyarítására. Postillái a melanch- 
thoniánus próza szabályai szerint íród
nak, áttekinthető szerkezettel, esetenként 
ritmikus prózába váltva. ~ ajánlotta 
—»Szepsi Csombor Mártont Joannes 
—»Bocatius utódjául a kassai iskola rek
tori tisztébe; Bocatius hagyatékát maga 
gondozta. Politikai-vallási álláspontját 
világosan megfogalmazta névtelenül 
kiadott kiáltványtrilógiája (melyeknek 
részben szerkesztője, részben fogalma
zója): a Querela Hungáriáé. Magyaror
szág panasza (1619), a Querelarum 
Hungáriáé defensio. Magyarország pa
naszainak megoltalmazása (1620) és a 
Machiavellizatio (1620) -  ezek Pázmány 
ismételt támadását váltották ki. Első 
nagyformátumú képviselője annak az 
ideológiának, amely mindenek felett vé
di a prot. (elsősorban a ref.) magyar ren
deket és részben a magyar polgárságot is, 
a magyarságot mintegy a prot. egységgel 
azonosítva, szemben a Habsburgok tö
rekvéseivel és szemben a kát. klérussal, 
az ellenreformációval. Az általa kodifi
kált érvrendszer még századokig haszná
latos. ~ kiváló rétor és stiliszta, a 17. sz. 
első felében a magyar nyelvű prot. pró
zastílus legnagyobb mestere.

Kiad.: A lvinci P é te r Válogatott művei, k i
ad. Incze G áb o r, B p „  1935; R M K T  X V I1/9, 
1977; Heltai Já n o s , Magyarország panaszai
nak megoltalmazása, B p ., 1989.

írod.: Szilágyi S ándor, Adatok Alvinczi 
Péter életéhez, M a g y a r P ro te stán s E g y h áz i és 
Isko la i F ig y e lő , 1883; Kemény L ajos, Alvin
czi Péter életéhez, T T , 1890, 3 9 2 -3 9 3 ; Imre 
S ándor, Alvinczi Péter kassai magyar pap 
élete, H ó d m ező v ásá rh e ly , 1898; V eress 1st-
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v án , Egy érdekes lelet a baseli egyetemi 
könyvtárban, D ebreceni P ro testáns Lap, 1898; 
Révész K álm án , Alvinczi Péter és a kassai 
vértanúk, Pro tS z , 1899; Kovács S á n d o r Iván , 
Pannóniából Európába, B p., 1975; Féja G é 
za, Pázmány ellenfelei, in  U ő , Arcképek régi 
irodalmunkból, B p., 1986; Heltai Ján o s, Al
vinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, 
B p., 1994 (H u m R ef, 21); Imre M ihály , ..Ma
gyarország panasza", D ebrecen , 1996.

A szerk.- Csillag István

Amadé Antal, br. (Hédervár, 1676— 
Felbár, 1737. ápr. 8.)

Költő, —»Amadé László apja. Családja 
főrangú ugyan, de leginkább a középne
messég felső rétegének anyagi színvona
lán áll. Felsőbb tanulmányait a pozsonyi 
jezsuita gimnáziumban kezdte, majd a 
nagyszombati egyetemen folytatta. Ne
veltetése későbbi költészetét is befolyá
solta. Közéleti feladatokat is vállalt, Po
zsony m. táblabírája, királyi tanácsos és 
aranysarkantyús vitéz volt. Magánélete 
nem volt konfliktusmentes, az 1702-ben 
feleségül vett Horvát-Simoncsics Rozá
liától többnyire külön élt, zaklatott életű 
fiával sem volt jó kapcsolata. Pereskedé
sekben, családi gondokban megkesered
ve vonult vissza felbári családi birtokára, 
1711 u. már semmilyen nyilvános szere
pet nem vállalt.

Szándéka szerint amatőr verselő volt, 
írásait, amelyeknek kinyomtatására nem 
gondolt, főleg a nemesi társaság szóra
koztatására vetette papírra. Istenes ver
sei, amelyeknek kéziratát Sajghó Bene
dek pannonhalmi főapátnak dedikálta, a 
barokk vallásosság alaptémáit variálják, 
a bűn-büntetés-bűnhődés, a négy végső 
dolog kérdéseit fogalmazzák meg. A ma
gyar költői hagyományból leginkább 
—»Gyöngyösi Istvánra utaló poétikai 
megoldásai emelhetők ki, de érződik raj
ta —»Balassi Bálint, —»Zrínyi Miklós, 
—»Beniczky Péter ismerete is. Kedvelt 
versformája a Gyöngyösitől tanult tizen
kettes, de alkalmazza a Balassi-strófát is.

Kéziratos versgyűjteményét csak 
1885-ben publikálták, a jezsuita nevelte
tés nyomait viselő világi versek csak a 
20. sz. elejétől ismertek.

Kiad.: Várkonyi Báró Amadé Antal versei, 
kiad. G álos Rezső, Bp., 1937 (RMK, 40).

írod.: Paszlovszky Sándor, Báró 
Várkonyi Amadé Antal, 18. századbeli isme
retlen költő, Figyelő, 1885; Kozocsa Sándor, 
A két Amadé, KatSz, 1937.

Németh S. Katalin

Amadé László, br. (Bős, 1703. júl. 
26.-Felbár, 1764. dec. 22.)

Költő, -»Amadé Antal fia. A jezsuiták 
győri iskolájában, majd 1721-től Nagy
szombatban, 1724-25-ben a grazi egye
temen tanult; a jezsuita nevelés egész 
életére kihatott. Műveltsége, zenei kép
zettsége átlagon felüli volt. Pozsonyban, 
majd Bécsben élt meglehetősen zaklatott 
életet. 1729-ben feleségül vette Orczy 
Zsuzsannát, aki egy év múlva, gyerme
kük születése után meghalt. Katonának 
állt, III. Károly lombardiai hadjáratában

Amadé László arcképe. Zeller Sebestyén rézmet
szete, részlet. MNM TKcs
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kapitánykodott, 1736-ban leszerelt. Is
mét megnősült, gazdag brünni polgár
lányt vett nőül, Weltzl Paulinát. Felesé
gétől 1746-tól külön élt, családi viszályai 
állandósultak. Részt vett az osztrák örö
kösödési háborúban, 1750-ben a pozso
nyi kamara tanácsosa, 1751-ben arany
kulcsos kamarás lett.

Adósságokkal, perekkel, rossz házas
ságokkal, szüleivel való szüntelen mara
kodással telt élete egész folyamán verselt, 
magyarul, latinul, németül, szlovákul. 
Költészete sok vonatkozásban rokon kor
társának és egykori iskolatársának, a je
zsuita —»Faludi Ferencnek költészetével, 
ám még sokkal formacentrikusabb, még 
sokkal dalszerűbb. írt „értelmetlen” és 
ún. „makaróni”-verset, amelyekben az 
egyetlen versszervező erő a forma. A 18. 
sz. első jelentős dalköltője, formai játé
kai már a 20. sz. avantgárd kísérleteit 
előlegezik. Flatottak rá a katonáskodása 
során megismert német és főleg az olasz 
dallamok, de jól ismerte és hasznosította 
a magyar versszerző hagyományt is, el
sősorban —»Gyöngyösi István költésze
tét. Verseinek többsége világi témájú. A 
maga korában rendkívül népszerű volt, 
később a formát és a tartalmat kettévá
lasztó s az utóbbi prioritását hirdető iro
dalomfelfogás némileg lenézte; jellemző
nek mondható Horváth János értékelése, 
mely szerint eredetisége „csak a forma
készség, a könnyű dalösztön, mely gyor
san, talpraesetten alkot a közízlés modo
rában”. Életében csak kevés munkája 
jelent meg: Buzgó szívnek énekes fohász
kodásai, Bécs, 1755 (kottával); Enthusi
asmus affectuosus, Győr, 1759. Verseit 
az ún. Amade-kódexben gyűjtötte össze, 
de nyomtatásban kiadni nem tudta. Kéz
iratokban, kéziratos énekeskönyvekben 
terjedtek, több kvázi-népdalként élt to
vább, Kodály ezért is használhatta fel ~ 
toborzóját a Háry Jánosban.

Összegyűjtött verseinek kritikai kiadá
sa a közeljövőben jelenik meg a Balassi 
Kiadónál.

Kiad.: Várkonyi Br. Amadé László versei, 
kiad. Várkonyi gr. A madé Thadé, Pest, 1836; 
Várkonyi Br. Amadé László versei, kiad.

N égyesy L ászló , B p ., 1892; Gálos R ezső , 
Amadé László kiadatlan versei, ItK , 1936; 
UŐ, Kiadatlan Amadé László-versek, ItK , 
1940.

írod.: Toldy F eren c , Amadé László, in 
U ő , Magyar költők élete, I, P e s t, 1870; 
V értessy Jenő , Adatok Amadé László életé
hez, ItK , 1902; K erestély O lg a , Várkonyi 
báró Amadé László élete és költészete, K o 
lozsvár, 1905; Erdélyi Pál, Várkonyi báró 
Amadé László költészetéhez, E P h K , 1907; 
[Koltay-]Kastner Jen ő , Amadé gáláns ver
sei, E P h K , 1922; Gálos R ezső , Báró Amadé 
László, P écs, 1937; Varga Im re , Amade- 
versek kéziratos énekgyűjteményeinkben, ItK , 
1957; Baróti D ezső , A tizennyolcadik század 
ízléséről, PIM  É vk , 1 9 6 0 -6 1 ; Horváth Já 
n o s, A magyar irodalom fejlődéstörténete, 
B p., 1976; Tőzsér Á rp ád , A rokokó vers moz
dulatai, ItK , 1980.

Lux Etelka

Ambrosius Lahm, Sebastian (Kés
márk, 1554. aug. 23 .-Késmárk, 1600. 
okt. 24.)

Prot. lelkész, egyházi író. Wittenberg- 
ben tanult (1575), majd Eperjesen (1580- 
tól) és Késmárkon (1583-tól) tevékeny
kedett. Egyházi énekeit németül írta. Har
cos kriptokálvinista, vitairatai a luth.-ok 
ellen irányultak, fő ellenfele -»Stansith- 
Horváth Gergely volt. A szepességi hu
manista kör vezére, rendszeres és kiter
jedt levelezést folytatott külföldi (német, 
lengyel, cseh és svájci) humanistákkal. 
Egyik latin verse -^Balassi Bálintnak lett 
költői mintája („Óh, szent Isten, kit 
kedvedben...”).

írod.: Weber S am u, Egy érdekes régi éne
keskönyv, E v a n g é lik u s  E g y h á z  és Isk o la , 
1887; Ráth G yörgy , Gradeczi Horváth Ger
gely és Lám (Ambrosius) Sebestyén hitvitája, 
ItK , 1894; Jo h a n n a  E rnuszt, Die ungari
schen Beziehungen des Hugo Blolius, A  B écsi 
T ört. Int. É v k ö n y v e , 1940; Szabó A nd rás, 
Sebastian Ambrosius Lahm levele Máriássy 
Zsigmondhoz, in A d a ttá r  X V I-X V II I /1 0 ,  
1990; Sebők M arce ll, Sebastian Ambrosius 
Lahm, a késmárki hitvitázó humanista, PhD  
é rt., B p ., 2000.

Szabó András
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Ambrosius Pannonius (fBécs, 1536?)
Teológus, író. A bécsi skót bencés 

apátság perjele (1509). Műveit a magyar 
bencésség igényeit is szem előtt tartva 
készítette. írt zsolozsmáskönyveket: 
Cursus Beatae Mariae Virginis (Bées, 
1513) és Additiones (Bées, 1514), breviá
riumot: Diurnale monasticum (Bées, 
1515), ez utóbbiban több, a magyar szen
tekhez szóló imádság és humanista stílu
sú, a szerzetesi életre buzdító beszéd is 
helyet kapott. Vigiliae officium et mor
tuorum (Bées, 1518) c. műve kottákat is 
tartalmaz. Munkái mind latin nyelvűek.

írod.: Zoltvány Irén , A magyarországi 
bencés irodalom 1404-1534-ig, in PRT, III, 
1905.

Lux Etelka

Ambrosovszkv Mihály (Galánta, 
1702. ápr. 17.-Eger, 1792. febr. 2.)

Teológus, író, egri kanonok, 1754-ben 
szemináriumi rektor. Latinul egyháztör
ténetet írt, magyarul —»Pázmány Péter 
Kalauzát rövidítette le, (Kalauz, azaz 
Pázmány [...] könyvének rövid sommája, 
Eger, 1760) a szöveget pragmatikus, sze
mináriumi-tanári szempontokhoz igazít
va. E munkája jól jellemzi a kát. értelmi
ség ízlésváltozását.

Művei: Opusculum de hyerarchia ecclesi
astica, E ger, 1756; Compendiosa chronolo- 
gia Hungáriáé, E ger, 1759; Imago orbis, 
Eger, 1759.

írod.: Koncz Á k o s, Egri egyházmegyei 
papok az irodalmi téren, E ger, 1892; B itskey 
István, Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecé
nás, in  Irodalom és felvilágosodás, szerk . 
Szauder Jó zse f, Tárnái A ndor, B p., 1974.

A szerk.

Ambrózy György (Georgius Ambro
sius; Alsókubin, 1694. ápr. 18.-Csetnek, 
1746. júl. 5.)

Szlovák nyelvű ev. egyházi író, 
Krmann Dániel veje és munkatársa. 
1703-tól Alsókubinban és Lestinán, 
1712-14-ben Késmárkon, 1714-16-ban 
Debrecenben és Berzétén, 1716-18-ban 
Eperjesen tanult. Itt S. Matthaeides diák
ja és a grammatikai osztály tanítója. 
1718-21-ben Wittenbergben járt egye

temre, az egyházi viszályokról disputáit 
(De causis turbarum in ecclesia, 1721). 
Hazaútján Sziléziában titkos prédikálá- 
sért halálra ítélték, de négy hónap múlva 
kiszabadult. 1721-től Necpálon rektor, 
1724-től Verbócon lelkész, innen hívei 
elégedetlensége miatt távoznia kellett. 
1733-ban Nagypetrösön van, itt írja szlo
vák nyelvű agendáját (Agenda ecclesias
tica Slavonica, 1734). A szlovák katekiz
mus (Katechismus vceni krestanského 
pro mladé, 1738) kiadásában Krmann 
munkatársa; a katekizmust önálló kötet
ben magyarázta (Gruntovní vysvetlení 
katechismu D. M. Luthera, 1738). 1738- 
ban Csetnekre hívták, 1741-től a tiszai 
egyházkerület püspöke. Hitoktatási mű
vei az egész században népszerűek vol
tak, akárcsak a Spasitedlná priprava k 
smrti (Előkészület a halálra, 1742) c. 
könyve. Anyanyelvén kívül jól tudott 
magyarul és németül is, szlovák nyelvű 
munkáira a magyar és német szerzők 
erősen hatottak. Szellemisége sok vonat
kozásban nagy elvi ellenfeleinek, pl. a je 
zsuita, szintén szlovák anyanyelvű 
—»Timon Sámuelnek a felfogásához állt 
közel: hungarus-tudata egységben, egy 
hit és egy ország részeiként láttatta vele 
szlovák és magyar hitsorsosait.

írod.: Jo h a n n  S ám u el Klein, Nachrichten 
von den Lebensumständen und Schriften 
evangelischer Prediger in allen Gemeinden 
des Königreichs Ungarn, I—II, Pest, 1873.

Kiss Anna

Amigo, Meir (Konstantinápoly, 18. sz. 
eleje-Temesvár, ?)

Filantróp. Más szefárd zsidókkal együtt 
Töröko.-ból vándorolt be 1736-ban. A 
Bécsben élő, nagy tekintélyű marannus, 
Diego d’ —»Aguilar kineveztette a do
hánymonopólium főfelügyelőjének Te
mesvárra, ahol Bécs után a monarchia 
legtevékenyebb szefárd községe élt. ~ 
királyi engedéllyel —»zsinagógát emel
tetett (a II. világháború utánig fennállt). 
Bőkezűségéért a szefárdok „rey chico”- 
nak, kiskirálynak nevezték. Protekto- 
rának, Aguilarnak segítségére volt a 
zsidók Bécsből való kiűzetésének meg
akadályozásában. ~ azután is Temesváron
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maradt, hogy Aguilar a spanyol inkvizí
ció fenyegetése elől Londonba távozott. 
A temesvári szefárd zsidóság legtekin
télyesebb embereként haláláig fontos 
szerepet játszott a közösség életében. 
Fia, Joszéf A., testvére, Jehúdá A., vala
mint az utóbbinak fiai, Jicchák és Me- 
náchem szintén jelentékeny tagjai voltak 
a szefárd hitközségnek, melyet magas 
korban bekövetkezett halálukig vezettek. 
Amikor az 1791. évi osztrák-török béke
kötést követően a törökök kiűzték a 
belgrádi szefárd zsidóságot, a két A.- 
testvér, ~ unokaöccsei szervezték meg a 
Temesvárra menekült zsidók segélyezé
sét.

írod.: Mór Löwy, Skizzen zur Geschichte 
der Juden in Temesvár bis Jahre 1865, 
Szeged, 1890, 71-84; MZsL, 1929, 34.

Haraszti György

amulett
Testen (nyakban, csuklón, hón alatt, 

ujjon, hason stb.) vagy ruhában viselt, ill. 
a fekhelyen elhelyezett tárgy, amelynek 
óvó, gonoszelhárító, -távoltartó, ill. gyó- 
gyitó erőt tulajdonítanak. Használata 
Európában az ókortól az újkorig álta
lános volt, leginkább démonok, ördög, 
emberi rontás, szemmel verés, démoni 
eredetű betegségek, járványok ellen. Ás
ványi, növényi és állati eredetű tárgyak, 
szövegek, képek, a zsidó és a keresztény 
vallás szent tárgyai, szentclményei egy
aránt kaphattak -szerepet.

Legelső magyar emlékei —»ékszerek 
vagy nyakban, csuklón, ujjon, fülbe 
akasztva viselt egyéb tárgyak. Minthogy 
az ékszerek egyéb funkciót is betöltötték, 
a honfoglalás kori és középkori régészeti 
leletek értelmezése nehéz. A honfoglalás 
kori sírokban talált, visz. -ként használt 
tárgyakat az elhunyt feltehetően életében 
is rontás ellen viselte. Ilyenek pl. a 
bizonyára szemmelverés elleni piros és 
kék —»gyöngyök vagy a lószerszámokon 
talált kék gyöngyök. Nagy valószínűség
gel —nek tekinthetők a burját nevükön 
ongonnak nevezett, nyakba akasztott, 
ritkábban övön viselt sas-, nyúl-, kutya- 
csontocskák, karmok, valamint a gyer
meksírokban elhelyezett félhold alakú

fémfüggők, miniatűr fűrész és csipesz 
vagy gyerekcsuklón csiga, nyakban csör
gők, hasonlóképpen a test mellé tett 
vágó- és szúrószerszámok: olló, kés, sar
ló is, melyek Kralovánszky Alán szerint 
„a túlvilág gonosz szellemeitől voltak 
hivatva megóvni az elhunytat”. A repro
duktív korú nők által viselt -^gyűrűnek a 
szülő asszonyt óvó, a szülést könnyítő 
szerepe feltételezhető. Középkori gyűrű-, 
övcsat-, fülbevalóleletek esetében is fel
tehető az -funkció, biztos adatokat azon
ban csak a kora újkortól ismerünk (szem
fájás ellen fülben vagy nyakban viselt 
gyöngy, férfiak fél fülbevalója, gyűrűk 
görcs ellen vagy szülés könnyítésére, 
—»korall karperec szemmelverés ellen). 
Már a középkortól vannak adataink 
egyes királyi, főúri ékszerek -szerepére, 
amely elsősorban a beléjük foglalt kövek 
feltételezett óvó-gyógyító hatásán alap
szik (—»drágakövekhez fűződő hiedel
mek). IV. Béla epilepszia ellen smaragd
gyűrűt viselt (ez általános európai gya
korlat volt a tehetősebbek körében, 
néhány későbbi magyar adatunk is van 
„kórság” ellen nyakban viselt smaragdra 
vagy gyöngyre). E gyűrűről azt is felje
gyezték, hogy ha coitus közben a király 
ujján volt, köve kettéhasadt. II. Lajos is 
viselt profi laktikus gyűrűt, Mátyás király 
-  idős korában -  ugyancsak, II. Pál pápa 
is küldött neki ilyet.

Az elit körökben nálunk is ismert kora 
újkori varázskönyvek, receptkönyvek 
(—»elit mágia) sok ajánlást tartalmaznak 
a kövek -ként való viselésére; e receptek 
egyúttal népszerűsítették, gyakorlatiasí- 
tották a -^drágakövek sokrétű kabbalisz- 
tikus, ill. —»alkímiai vonatkozásait is. Al
bertus Magnus pl. éjjeli rettegés ellen 
gyémántot ajánl aranyba foglalva, skor
pió vagy kígyó marása ellen achátot, és 
nála is feltűnik az epilepsziától óvó 
smaragd. Egy 17. sz.-i magyar kézirat a 
„kórságos betegségiben (epilepszia) 
szenvedőknek azt ajánlja, hogy veres 
fecskekövet (fecskefiak hasában talál
ható kis kő) viseljenek bal hónuk alatt. 
Ugyanezt könnyű szülésre vagy láthatat
lanná tevésre szintén ajánlja a 17. sz. ele
jén több forrás, majd —»Pápai Páriz
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Ferenc is a Pax corporisban  (Kolozsvár, 
1690). —»Pataki Fiisűs János Királyok
nak tüköré (Bártfa, 1626) c. műve szerint 
sineris nevű kővel kell chalcidoniust 
átfúrni és nyakban viselni éjjeli álmodo
zás, melankóliából szánnazó látomások 
ellen. Főúri körökből sok említését 
ismerjük az „orvosságos köveknek”; pl. 
Homonnai Drugeth Bálint 1691-es 
végrendeletében karbunkulusos ~jét - 
mint a család legbecsesebb kincsét -  Li- 
pót császárra hagyja; Bocskay István 
iratai sok nemzedékről nemzedékre örök
lődő orvosságkövet említenek, köztük 
ilyenekkel kirakott karpereceket, gyűrű
ket, aranyba foglalt, szemfájás elleni 
köveket és egy szép rubintos követ, ame
lyet orvosok ajánlanak „nyavalyája” ellen 
testén viselni. Előfordul még 16-17. sz.-i 
adataink között gyűrűbe foglalt krizolit 
bal kézen „sárga betegség” ellen, jáspiskő 
mérgezés ellen, hón alatt viselt topáz és 
fecskekő —síidére (incubus) ellen, és több 
említés szól a „magyar arany” vagy „sas
kő” vajúdó hasára kötéséről szülés köny- 
nyítésére (ez a méhmagzattal analógiás 
kapcsolatba hozható, kis, lemezes szer
kezetű, vasérctartalmú, agyagos, márgás 
tömb, belül maggal). Ekkor még főúri 
körökben is becsben tartották a néphitben 
a 20. sz.-ig varázserejűnek vélt kígyókö
vet: 18. sz.-i adatok szerint leginkább 
gyűrűkben viselték; Bethlen Gábor vég
rendeletében azt vallja, hogy minden sze
rencséjét ezeknek köszönhette. A kövek 
hatásában való kételkedés már Pápai 
Páriznál megjelenik, aki pestis elhárí
tására az általa veszélyesnek minősített 
arzén~ helyett smaragd-, topáz-, zafír
vagy hyacinthuskövet javall nyakban 
viselni (melyek nem árthatnak, noha nem 
is használnak). A 18. sz.-ban azután már 
sokan elítélik a drágakövek és egyéb 
kövek (saskő, fecskekő, bezoárkő) védő
gyógyító hatásába vetett hitet, ami 
közvetve a használat korabeli intenzitásá
ra vall. Az ékszer~ek közt kell megemlíte
ni az ábrázolásokkal ellátott és ezáltal spe
ciális gyógyerőkkel rendelkező kámeákat 
(kora újkori forrásokból tudunk pl. neme
seink oroszlános és kecskebakos, hideg
lelés ellen viselt kámeáiról).

Sok szórványadatunk van a kora új
korból —ként használt emberi, növényi, 
állati eredetű tárgyakra. A megszárított 
magzatburok fegyver elleni, háborús 
-ként való használata -  az európai pár
huzamok fényében -  általánosabb lehe
tett, mint ahogy erre néhány 18. sz.-i 
boszorkányperadatunkból következtet
hetnénk. A 17-18. sz.-ban többen említik 
a kifúrt mogyoróba öntött ólom pestistől 
védő szerepét, gyerekek nyakába akaszt
va karmazsinszínű fonálon. A szarvasok 
„szívökben való csontocskát” {ossa/os- 
sicula cordis az aortabillenytyűk tövé
ben) epilepszia („nagy betegség”) elleni 
-ként használta a költő —»Zrínyi Miklós, 
valamint I. Rákóczi György. Gyakori 
pestis elleni -  a kiszárított és változatos 
módszerekkel kikészített varangyosbéka, 
mely a Rákóczi-szabadságharcban is sok
szor felbukkan (összefüggésben a pestis- 
bubók kiszárítására testre tett varangyok
kal is). Egy 18. sz.-i siklósi kézirat puska 
és szablya ellen farkasfogat említ nyakba 
vagy ruhába kötve. Scholz(ius) Lőrinc 
Epistolarum philosophicarum , m edici
nalium, ac chym icarum ... (Hanau, 1610) 
c. munkájában idézi Dudith Judit nemes
asszony hozzá intézett leveléből jávor- 
szarvas patájának epilepszia elleni hasz
nálatát, amelyet ő szüléskönnyítő -ként 
is ismer. Pápai Páriz borz nyers bőréből 
kimetszett szív alakú darab nyakban 
viselését említi. Egy 17. sz. eleji névtelen 
kézirat növényféléket ajánl: pl. fogság 
ellen Szt. Péter-napon keresett celidonia  
füvet kell viselni; aki azt akarja, hogy 
kötés ne fogja, bakfüvet tartson magánál; 
hogy méh meg ne csípje, banka orrát 
viselje; hogy ne ugassák a kutyák, ba
golyfejet hordozzon bal hóna alatt.

Szentelmények -ként való használatát 
a 16-18. sz.-i boszorkányperek említik 
több ízben: rontás, ördög, éjszakai nyo
más és egyéb természetfeletti ártalmak
tól való védekezésül ruhában viselt, ágy
ba rejtett szentelt sót, szent olvasót, os
tyát, szentelt puskagolyót és egyebeket. 
(Népi használata széles körű lehetett, 
amint ezt újkori néprajzi adatok is iga
zolják.) Hasonló szerepet profán mági
kus tárgyak (pl. fokhagyma, tojás, alma)
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is kaphattak, ugyancsak a boszorkány
per-jegyzőkönyvek tanúsága szerint. 
Speciális „szent tárgy” volt a szülést 
(-»születés) könnyítő cingulum: paptól 
kölcsönkért miseöv, sőt nadrág és egyéb 
ruhadarab vagy apácák öve (pl. 17. sz.-i 
adat szerint apácától kértek kölcsön 
„Szent Margit-övef’). E cingulumok pro
fán változata a kígyóbőr, kígyóöv, ame
lyet 17. sz.-i nemesasszonyok szintén 
szülést könnyítő -ként (bizonyára a 
vedlés analógiájaként, —>kígyó) viseltek: 
a ritka, ezért értékes tárgyat egy-egy 
rokoni-baráti asszonytársaság közösen 
használta, s mindig az éppen szülni ké
szülőnél volt. Még Pápai Páriz is ajánlja 
1690-ben nehéz szülés könnyítésére.

Az -ként viselt varázsszövegek lehet
nek -»ráolvasások vagy értelmetlen 
betűhalmazok, sokszor ősi varázsszöve
gek töredékei, de leggyakrabban vallásos 
szövegek, benedikciók, betegség-védő
szenthez intézett imák vagy azok töre
dékei, ill. kimondottan óvó célú vallásos 
-szövegek, ún Schutzbriefek. Mint a 
ráolvasásoknál általában, a vallásos és a 
profán szövegek mágikus használata 
nem választható el; nem véletlen, hogy a 
középkort végigkísérik a pogány szö- 
veg~ek (phylakterionok), ill. a vallásos 
szövegek -ként való használatára vonat
kozó egyházi tiltások. A szöveges —ek 
legkorábbi magyar példái feliratos ék
szerek, elsősorban gyűrűk. Legneveze
tesebb közülük Könyves Kálmán kösz- 
vény elleni gyűrűje, melynek felirata: 
„Anulus Colomanni Regis + Gut.Gut. 
Gut.Ani.Tabal” (’A köszvényt, a kösz- 
vényt, a köszvényt gyógyítsd meg, ó, 
Boldizsár’; a Tabal név a Boldizsár régi 
alakja). A szöveg a későbbi magyar és a 
korabeli európai adatokból, sőt pápai 
ajánlásból is ismert gut, gutta (köszvény, 
veszettség, epilepszia) betegségére a 
három szent királytól vagy Boldizsártól, 
e betegségek védőszentjétől gyógyulást 
kérő imákkal rokon, másrészt a Kálmán 
király előkelő európai kortársai által is 
viselt epilepszia-gyűrűk körébe tartozik.

A papírra vetett szövegeket vagy ma
gukon viselték, vagy lenyelték; az utóbbi 
esetben olykor megehető dologra, pl. ke

nyérdarabra, de előfordult, hogy közvet
lenül a beteg testrészre (nyakra, lópatára 
stb.) írták őket. Első fontos emlékeink a 
16-17. sz.-ból maradtak fenn nemesi 
levéltárakban, receptkönyvekben. Kál
mán király gyűrűjének szövegéhez egy 
1516-os párhuzam az ún. Dubniczi or- 
vosságos könyvecskéből: nehézség (epi
lepszia) ellen a beteg nyakára kell kötni a 
cédulára írt szöveget, amely ugyancsak 
Szt. Boldizsárt hozza kapcsolatba a ne
hézséggel: „X Tabal, X Gut, X Guttu- 
naj.” Vérhas gyógyítására nyakba kötve 
ajánlja viselni egy 18. sz.-i kéziratos re
ceptkönyv az egyébként Európa-szerte 
vérzéscsillapításra használt ráolvasás 
papírra írott szövegét: „X Christus in 
cruce pendebat / X sanguis eius exi
bat...” stb. A kora újkori nemesasszo
nyok szülést könnyítő szöveges -ként ír
ták le Krisztus nemzetségfáját („Maria 
peperit Christum, [...]”). Ezt az isteni 
szülésekről szóló szöveget mintegy pél
daként -  az analógiás —»mágia eszköze
ként -  használták: hasukra kötötték, vagy 
a szülést könnyítő cingulumba dugták.

Bőségesebbek az „értelmetlen” szöve
gek, ill. a betűmágia példái: A Dubnici 
orvosságos könyvecske meddőség ellen 
vagy gyengén termő gyümölcsfa kezelé
sére pl. a következőt ajánlja: kis darab 
forgácsra vagy papírra az N, g, b, k, b, g, 
a, z, o, n, e, a betűsort kell felírni, s az 
asszonyra, ill. a gyümölcsfára kell kötni. 
Egy 18. sz.-i kézirat ajánlata veszettség el
len: „Ira+Ira+Ira+OLEN+ORAX+ARAX" 
stb. szövegű cédulát nyakba akasztani; 
kórság ellen pedig kenyérre írni a beteg 
nevét, majd egy „+alga+et+algalj+algala 
+ ...” kezdetű szöveget. Máriássy György 
Néhány rendbeli orvosságok c. 1614-es 
kéziratos receptkönyvének tanácsa sze
rint fokhagymagerezdre kell írni három- 
felől: „Arex.Arex.Artjfex”, s ezt ruhába 
kötve nyakban kell viselni hideglelés el
len (a nyakba akasztott fokhagyma a 20. 
sz.-ig ismert paraszti gyógymód). Az 
ábécé betűivel végzett betűmágia ókortól 
ismert gyakorlatára vonatkozik Esterházy 
Ferenc (1640-1700) kéziratos recept
könyvének tanácsa a 17-18. sz. forduló
ján: növekvő sorozatban kell az ábécé



103 amulett

betűit kilenc „siflire” írni (A.AB. ABC... 
stb.), majd a cédulákat megenni, hideg
lelés ellen. A késő ókortól ismert, láz és 
különböző betegségek elleni -szöveg 
volt a visz. a gör. abraxas szóval össze
függő abracadabra, melyet mindig egy 
betűvel csökkentve addig írtak le egymás 
alá, míg a betűk el nem fogytak. Több 
17-18. sz.-i adat szerint a papirost hideg
lelés, szemmel verés elleni -ként lenyel
ték vagy nyakba akasztották; Esterházy 
Ferenc kézirata szerint szemverés ellen 
férfi a bal, nő a jobb hóna alá kösse. 
Hasonló az abracolium szóval végzett 
betűmágia, amelyet az Orvosságok köny
ve c. 18. sz.-i kézirat ajánl a hideglelős
nek nyakában viselni. Kevés emlékünk 
lévén, nem tudjuk, mennyire volt álta
lános a receptkönyveken túl az efféle 
szöveg~ek gyakorlati alkalmazása; bizo
nyára inkább csak írástudó körökben 
használták őket. 1793-ban, a Rókus kór
ház tervezése során Haffner Mihály fel
világosult orvos azért még igencsak 
panaszkodik, hogy milyen sokan alkal
maznak „amulétokat, talizmánokat és 
abracadabra cédulákat”.

Jelentős helyet foglalnak el az ~ek kö
zött az érmék; az ókor óta nyomon követ
hető, hogy mind a forgalmi ->pénzek, 
mind az emlékérmek (béreinművészet) -  
különösen, ha szent személyeket ábrázol
nak vagy szent felirattal vannak ellátva -  
könnyen és gyakran válnak ~té. Ilyen 
szerepű pénzekről (a temetőkben talált 
nyakékpénzek bizonytalan adatait kivé
ve) Mátyás kora óta tudunk: az ő hollós 
aranyait sárgaság ellen használták, csak
úgy, mint később Mária Terézia máriá
sait. Az ~ek nagy része a kora újkorban 
feltehetően nálunk is Máriát és a szen
teket ábrázoló —>kegyérme volt, ame
lyektől azt várták, hogy e (védő)szentek 
ördögi kísértésektől, balesetektől, beteg
ségektől megóvják viselőiket. E gyakor
latról, talán éppen általános volta miatt, 
ritkán tanúskodik feljegyzés. Ismert ada
taink legtöbbje (a 17. sz.-tól) pestis
védőszentek (Sebestyén, Rókus, Rozália) 
-jeire vonatkozik; az érme~ek nagy felfu
tása a pestis- és egyéb járványok idején 
volt. A pestis~ek általános európai elter

jedtségére vall a járványok idején a (nem 
-nek tekintett) szent tárgyakkal kapcsola
tos sok egyházi ajánlás, egyidejűleg pedig 
az ~ek tiltása. (Milánóban már 1577-ben 
tiltották a pestis ellen védő érmek, medá
lok, gyűrűk, cédulák viselését.)

A 18. sz.-i ún. pestistallérok lehettek 
közönséges vagy megszentelt pénzek, ill. 
szenteket ábrázoló medálok egyaránt. 
Minden fajtájuk az emlékérmek, kegy
érmek, fogadalmi érmek -ként való 
használatát példázza, a legelterjedtebbe
ket (pl. a Mo.-on nem ismert, rézkígyós 
Mózest ábrázoló ún. wittenbergi pestis
tallérokat vagy a Szt. Benedek keresztjét, 
ill. „pajzsát" ábrázoló Szt. Benedek-fil- 
léreket) pedig egyenest a járványok elle
ni védekezésül verték és árulták. Hábo
rúban és járvány idején egyaránt viselték 
nálunk is a 17. sz.-tól Körmöcbányán is 
vert Szt. György-tallért, melynek egyik 
oldalán a sárkányölő szent képe volt 
S A N C T U S  G E O R G IU S  E Q U IT U M  P A 
T R O N U S  körirattal, hátlapján az egy
házat szimbolizáló, tengeren hánykódó 
vitorlás, benne az alvó Jézussal. Katona
hiedelmek szerint csak akkor volt hatá
sos, ha ajándékba kapták vagy lopták. 
Kimondottan pestis~ek voltak a 17. sz.- 
tól a Szt. Györgyöt ábrázoló, de Szt. Ró- 
kusra is utaló, a hátlapon kabbalisztikus 
jelekkel és S IG N U M  R O C H I C O N T R A  P E 
STEM  P A T R O N U S felirattal ellátott érmék.

Ami a nyakban viselt kereszteket illeti, 
nem tekinthetők egyértelműen -nek, de 
csakúgy, mint a szent érmék, könnyen 
kaptak ilyen szerepet is. A legelső ke
resztek a honfoglalás kori pogány teme
tőkből kerültek elő (pl. a tiszafüredi te
metőben bizánci típusú mellkeresztek). 
Délnémet hatásra terjed nálunk a 17. sz.- 
tól az ún. Zakariás-kereszt: kettős ke
reszt, rajta a bibliai mondásokból álló ún. 
Zakariás-áldás betűivel, amelyet nyakban 
hordva vagy érmeken, képeken ábrázolva 
(sokszor Mariahilf-ábrázolások járu
lékaként) egyaránt használtak pestis- 
-ként. Az 1739-es nagy járvány évében 
újra kiadott Lelki méreg ellen való orvos
ság a Szt. Zakariás jeruzsálemi püspöktől 
eredő áldást „döghalálnak mérge ellen 
való orvosságául ajánlotta. Fontos elő
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írás volt, hogy a Zakariás-keresztek „a 
pap által megszenteltessenek, azután 
hogy használjanak, és a döghaláltul oltal
mazzanak, vagy házak ajtajára függesz
teni, vagy nyakán hordozni, vagy reli- 
quiariomban maga mellett kell tartani” 
(idézi Szilárdfy Zoltán). Papok is visel
ték, megszentelve, hogy elkerüljék a 
fertőzést. A T betű alakú, ill. a (kabba- 
lisztikus vonatkozásokkal is rendelkező) 
görög Tauval ábrázolt Tau-keresztet, 
megszentelve -  keresztként vagy érme 
ábrázolásaként -  pestisjárvány, bőrbeteg
ség, kígyómarás távoltartására viselték; 
Antal-kereszt néven (Szt. Antal attribú
tumára, a mankóra utalva) orbánc („szent- 
antaltüze”) gyógyítására használták. 
Kombinálták is pestisszentek és egyéb 
betegség-védőszentek vagy Szt. György 
ábrázolásával, Krisztus hét nevének fel
iratával szentképeken, érmeken egy
aránt. Mo.-on a 17. sz.-tól használták; az 
MNM éremtárában sok 17-18. sz.-i pes
tiskereszt van, köztük egy áttört művű 
arany-, melynek közepét a T betű foglal
ja el. —»Weszprémi István 1774-87. közt 
megjelent könyvében (Succincta medi
corum...) leír egy Krakkóban 1707-ben 
készült, Szt. Rókusnak szentelt érmet, 
melyet pap árult az „együgyű népnek” 
pestis ellen: a rajta lévő Tau betűt, vala
mint a higany és vas alkímiai jeleit SI
GNUM ROCHI, CONTRA PF.STEM PA
TRONUS felirat veszi kőiül.

A —»szentképek -ként való használatá
nak leggyakoribb példái az ún. pestiscé
dulák, amelyek általában a pestisszentek
hez szóló szöveget és a szentek képeit, 
jelképeit is ábrázolják. (Ugyanezeknek 
lehet érmén, kereszten való megjelenítése 
is.) A Zakariás-áldással ellátott pestiscé
dulák nagyon elterjedtek voltak nálunk, a 
18. sz. első felének nagy járványai idején 
nyakba kötve is viselték, vagy gyakrab
ban lenyelték. Az említetteken kívül a 
pestisjárványokhoz kapcsolódnak a 17. 
sz.-tól a Szoptató Madonna-képek, Segí
tő Boldogasszony-képek, a Zakariás-ál
dással ellátott Boldogasszony-, valamint 
Szt. Rókus- és Szt. Rozália-ábrázolások. 
Kialakult egy sajátosan a pestishez kap
csolódó ikonográfiái típus is: a csillagba

foglalt Boldogasszony képe magában 
vagy az említett két pestisvédőszenttel.

írod.: Ballagi Aladár, Kecskeméti W. 
Péter Ötvös-könyve, Bp., 1884; Adolph 
Franz, Die kirchliche Benedictionen im Mit
telalter, Freiburg i. Breisgau, 1909; Falud: 
Géza, A járványos betegségek numismatikai 
emlékei, Népegészségügy, 6(1925), 7-8. sz.; 
Uő, Pénz és érem mint amulet, Az érem, 
6(1928); M agyary-Kossa Gyula, Magyar 
orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvos
történelem köréből. II III, Bp., 1929-31; 
Huszár Lajos, Szent György érmek, Bp., 
1940; Fodor István, Verecke hires útján... A 
magyar nép őstörténete és a honfoglalás, Bp., 
1975; Tettamanti Sarolta, Temetkezési 
szokások a 10-11. században a Kárpát-meden
cében, in Studia Comitatensia. Tanulmányok 
Pest megye múzeumaiból, III, Szentendre, 
1975; Bálint Sándor, Ünnepi kalendárium 
[1976-77], Szeged, 21998; Baloghné Hor
váth Terézia, Népi ékszerek, Bp., 1983; Pócs 
Éva, Magyar ráolvasások, I—II, Bp., 1985- 
86; G rynaeus Tamás, Isa por... A honfogla
lás- és Árpád-kori magyarság betegségei és 
gyógyításuk, Bp., 1996; Szilárdfy Zoltán, 
Kegyképtípusok a pestisjárványok történeté
ben. A Maria lactans, a Segítő Boldogasz- 
szony, Szent Sebestyén, Rókus és Rozália 
együttes ábrázolásával, in Uő, Ikonográfia -  
kultusztörténet, Bp., 2003.

Pócs Éva

anabaptisták —>habánok; —>radikális 
reformáció

Andrád Sámuel, barátosi (Barátos, 
1751-Sepsiszentgyörgy, 1807. aug. 31.)

író, orvos. Ref. lelkész fia. Nagyenye- 
den, Kolozsvárt tanult, majd Bécsben vé
gezte az orvosi egyetemet, s ott telepe
dett le; egyetemi éveiben gyalog bejárta 
Németo.-ot. 1786-ban agyvérzés érte, 
amelyből teljesen sohasem épült föl, 
ezért visszavonult szülőhazájába, Er
délybe. Latin verseket írt, majd jobbára 
német műveket fordított magyarra. Leg
ismertebb munkája az Elmés és mulatsá
gos rövid anekdoták (I—II, Bécs, 1789- 
90) c. összeállítás, a legkorábbi, nyomta
tásban is megjelent magyar nyelvű anek
dotagyűjtemény, amely címként viseli a
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műfaj nevét. Fő forrása a Vadé mecum 
(kiad. Friedrich N icolai, Berlin, 1764- 
92). A magyar Democritus életének délig 
való része (Bécs, 1791) c. anekdoták 
visz. önálló írásai. Az ~ írta és közvetítet
te történetek, mondások, tréfák bekerül
tek a korabeli kalendáriumokba és a folk
lórba. Értekezett a magyar nyelv és he
lyesírás kérdéseiről is (A magyar írás
módról, Bécs, 1791; ,4 magyar szólásnak 
módjáról, Bécs, 1791). Kísérletezett szó
rakoztató folyóirattal (Háromfejű Hop- 
mester [Hasznos, Híres, Mulattató]).

Művei és kiad.: Elogium sepulcrale, 
tumulo Maximiliani Stoll inscriptum, carmi
num paribus .centum, B ées, 1787; Quaedam 
epistola ad Pub. Ovidii Nasonis cineres, 
B é es , 1789; Meine Cornucopie das ist: 
Sammlung vielerlei nützlicher und unterhal
tender Kleinigkeiten, I—II, B ées, 1 7 9 2 -9 3 ; 
Elmés és mulatságos rövid anekdoták, v á l., 
bev. Molnár S zab o lcs, B u k ares t, 1988.

Írod.: Jakab E lek , Andrád Sámuel mint 
író és /ordító, F igye lő , 1881; György L ajos, 
Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdo
tái, K o lo zsv ár, 1929.

S. Sárdi Margit

I. András (Fehér, Katolikus; 1015 
k.-Zirc, 1060 vége)

Magyar —̂ király (1046-60). Apja Va
zul herceg, anyja Tátony nembeli leány. 
Vazul I. (Szt.) István király elleni me
rénylete után az uralkodó száműzte ~t és 
testvéreit. Cseh-, majd Lengyelo.-ba 
mentek, Béla (—>1. Béla) Lengyelo.-ban 
maradt, míg ~ és fivére, Levente innen 
Oroszo.-ba távozott. ~ Bölcs Jaroszláv 
kijevi fejedelem leányát (talán Anasztá
ziát) vette feleségül (1038). Tőle egy leá
nya Oroszo.-ban, két fia, —»Salamon és 
Dávid már Mo.-on született. Feltehető, 
hogy ~t Kijevben keresztelték meg, s ott 
jutott keresztény nevéhez. 1046-ban a 
Péter király uralmával elégedetlen ma
gyarok küldöttsége hazahívta ~t és Le
ventét. Itthon a testvéreket a Vata vezette 
pogányfelkelés tömegei fogadták. Hogy 
a felkelőket a maguk oldalára állítsák, a 
testvérek engedélyezték a pogányok és 
eretnekek keresztényellenes atrocitásait. 
Pétert letaszították a trónról, amelyet

Tihany, a bencés apátsági templom altemploma, a 
hagyomány szerint I. Andrásénak tartott sírral

1046 őszén ~ foglalt el, —»Székesfehér
várott koronázta meg az ország életben 
maradt három püspöke, egyes vélemé
nyekkel ellentétben azonban visz. nem a 
—»Monomakhosz-koronával. ~ leverte a 
pogánylázadást, gyámolította a keresz
ténységet. 1055-ben Tihanyban a —»ben
cések számára apátságot létesített (—»ti
hanyi alapítólevél). A monostor mellett a 
—»bazilitáknak is hajlékot adott, s Viseg- 
rádon szintén bizánci rítusú monostort 
alapított (—»bizánci rítusú monostorok az 
Árpád-korban). Miután Levente meg
halt, ~ hazahívta Lengyelo.-ból öccsét, 
Bélát (1048 k.), s kezébe adta az ország 
területének kb. egyharmadát mint her
cegséget. ~ és Béla közösen verték vissza 
a Mo. elleni német támadásokat (1051, 
1052). A testvérek közti viszályt az idéz
te elő, hogy ~ királlyá koronáztatta a kis
gyermek Salamont, s őt tette örökösévé 
(1057). A német-magyar békét 1058 
szeptemberében kötötték meg a Morva
mezőn, s ekkor Salamont eljegyezték IV. 
Henrik német király nővérével, Judittal. 
~ 1059-ben (vagy 1049-ben) betört bi
zánci területre. A várkonyi egyezségben 
Béla -  erőszaknak engedve -  lemondott 
trónigényéről (1059), Lengyelo.-ban 
azonban sereget gyűjtött, s a Tiszántúlon



II. András 10  6

és Mosonnál megvívott ütközetekben 
győzelmet aratott a német segítségre tá
maszkodó ~ fölött. A foglyul ejtett ~ rö
videsen belehalt sebesüléseibe. Tihanyi 
monostorában temették el.

írod.: Makk Ferenc, Megjegyzések I. And
rás történetéhez, AHSzeg, 90(1990); Kristó 
Gyula, M akk Ferenc, Az Árpádok. Fejedel
mek és királyok, Szeged, 2003, 73-82.

Kristó Gyula

II. András (Jeruzsálemi; 1177 k. 
1235)

Magyar —»király (1205-35). —»III. Bé
la király és Châtillon Ágnes (Antiochiai 
Anna) királyné másodszülött fia. Testvé
rei közül név szerint ismert —»Imre, Sala
mon, István, Margit és Konstancia. 
Gyermekkorában rövid ideig Halics feje
delme volt (1188-89). Apja végakarata 
rá testálta a keresztes had indításának kö
telezettségét. ~ elégedetlen lévén apai 
örökségével, a trónon III. Bélát követő 
bátyja, Imre király ellen fordult, a szla
vóniai Mackinál fegyveresen legyőzte 
(1197). Az így hatalommegosztásra 
kényszerült Imre átengedte ~nak a dal- 
mát-horvát hercegi méltóságot. Itt szuve
rén uralkodóként járt el, pénzt veretett, 
önálló külpolitikát folytatott. 1199-ben ~ 
hívei összeesküvést szőttek Imre ellen, 
de a Rádnál megvívott csatában Imre le
győzte öccsét. ~ 1200 k. feleségül vette 
Gertrüdot, IV. Berthold merániai herceg 
leányát. 1203-ban ~nak újra ellentéte tá
madt Imrével, aki ekkor elfogta, felesé
gét pedig hazaküldte. Imre hamarosan 
kiengedte a börtönből öccsét, aki az idő
közben trónra lépett III. László alatt az 
ország kormányzója s a kiskorú király 
gyámja lett, s visszahívta Gertrúdot. III. 
László váratlan halálát követően, 1205. 
máj. 29-én ~t királlyá koronázták. Belpo
litikáját az „új berendezkedés” (novae 
institutiones) szabta meg: rövidebb idő
szaktól (1217-19, 1225-27) eltekintve 
egész uralkodása alatt nagy ütemben 
adományozta el a királyi birtokokat. Az 
elvesztett ingatlanok és adók pótlására 
rendkívüli adót vetett ki. Gyakorta élt a 
pénzrontás eszközével. Örökös pénzza
varral küszködött. A királyi jövedelme-

II. András király uralkodói díszben. Képes Króni
k a ./ 62v. OSZK

két bérbe adta, többnyire izmaelitáknak 
és —»zsidóknak. Kiváltképpen kedvezett 
felesége rokonainak és földijeinek, a 
—»németeknek. Gertrúd öccsét, Berthol- 
dot kalocsai —»érsekké, majd dalmát- 
horvát -^bánná, utóbb —»erdélyi vajdává 
tette. 1211-ben behívta és a Barcaságban 
letelepítette a —»német lovagrendet. Az 
András uralmával elégedetlen előkelők 
már 1210-ben mozgalmat indítottak an
nak érdekében, hogy Géza hg. görög föl
dön élő fiait, II. Géza unokáit ültessék a 
magyar trónra. 1213-ban Gertrúd német
ellenes merénylet áldozata lett. Öt árva 
maradt utána: két leány (közülük az 
egyik Szt. Erzsébet), valamint három fiú 
(—»IV. Béla, Kálmán és András). 1214- 
ben a nagyurak kieszközölték Béla király- 
lyá koronázását, majd a sorozatos orosz 
háborúk (1205, 1208, 1210-12) eredmé
nyeképpen Kálmánt Halics királyává 
avatták (1216), de nem sokáig maradt 
Halics trónján. ~, aki uralkodása eleje óta 
viselte a Halics (Galícia) és Lodoméria 
királya címet, 1215-ben Pierre Courte
nay leányát, Jolantát vette feleségül, tőle 
egy leánya született, Jolanta. ~ pályázott 
a konstantinápolyi Latin Császárság 
1216-ban megürült trónjára, de azt apósa 
nyerte el. 1217-ben eredménytelen ke
resztes hadjáratot vezetett a Szentföldre. 
1220-ban Bélát a dalmát-horvát-szlavón 
hercegség élére állította. 1222-ben egy
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hatalmi csoportosulás (feltételezés sze
rint az ~ által a hatalomból kiszorított 
Imre-párti előkelők) palotaforradalom 
eredményeképpen átvette az ország kor
mányát, s a királyt az —»Aranybulla kiadá
sára szorította. Az Aranybulla megszüle
tését segítette elő az a tömegmozgalom is, 
amelyben királyi szerviensek (—meines), 
várjobbágyok és vámépek vettek részt.
1224- ben ~ kiadta a dél-erdélyi szászok 
kiváltságait biztosító -AAndreanumot.
1225- ben fegyverrel verte ki az ország
ból az önálló konnányzás megvalósításá
ra törekvő német lovagrendet. 1226-ban 
Bélát Erdély hercegévé tette, a dalmát- 
horvát-szlavón hercegség Kálmáné lett. 
Újabb orosz hadjáratok (1227, 1230, 
1231) időlegesen András hg.-et segítet
ték Halics trónjára. ~ 1231-ben megújí
totta az Aranybullát, a változások első
sorban az egyház előretörését tükrözték. 
Róbert esztergomi érsek Mo.-ot egyházi 
tilalom alá vetette, ~ több hívét, köztük 
Dénes nádort kiközösítette (1232). Peco- 
rari Jakab személyében az országba pá
pai legátus érkezett, aki ~t 1233-ban a 
beregi egyezmény elfogadására kénysze
rítette. A diktátum rögzítette az egyházi
ak mind szélesebb körű kiváltságait. VI.

Lipót osztrák herceg halála (1230) után 
több összecsapásra került sor a határ 
mentén a magyarok, valamint az osztrá
kok és a stájerek között (1231, 1233, 
1235). Jolanta halálát (1233) követően ~ 
Este Beatrixot vette nőül, egy itáliai őr
gróf leányát, állítólag e frigyből született 
Utószülött István, —»III. András király 
apja. ~t a —»ciszterciek egresi monosto
rában temették el. Az utókor szentföldi 
hadjárata miatt ruházta fel a Jeruzsálemi 
melléknévvel.

írod.: W ilczek E de, II. Endre király ke
resztes hadjárata, Sz, 2 8 (1 8 9 4 ); Horváth Já 
nos, P. mester és műve, ItK , 70 (1 9 6 6 ); F. 
Font M árta , II. András orosz politikája és 
hadjáratai, Sz, 125(1991); Zsoldos A ttila , in 
Nagy képes millenniumi arcképcsarnok, B p., 
1999, 1 2 -1 5 ; K ristó G y u la , II. András király 
„új intézkedései’’, Sz, 135(2001); U ő, Makk 
F eren c , Az Árpádok. Fejedelmek és királyok, 
S zeg ed , 2 0 0 3 , 2 4 8 -2 6 5 .

Kristó Gyula

III. A ndrás (Velencei; 1265?-Buda, 
1301)

Magyar -»király (1290-1301), az Ár
pád-ház utolsó uralkodója. Apja, István, 
—»II. András király és Beatrix utószülött

András herceget 
Mo.-ra hozzák. 
Képes Krónika, 

f  65v. OSZK
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fia, anyja a velencei Morosini Tomasina. 
~ külföldön született és nevelkedett. Még 
IV. László uralkodása alatt a Kőszegiek 
két ízben (1278, 1280-as évek vége) 
Mo.-ra hozták ~t, és ekkor a Szlavónia 
hercege címet viselte. IV. László után a 
Habsburg és az Anjou trónkövetelőkkel 
szemben -  az apja törvénytelen szárma
zásáról keringő hírek ellenére -  az egész 
ország elismerte királynak: 1290. júl. 23- 
án Székesfehérvárott megkoronázták. 
Belpolitikáját az ország megbomlott jog
rendjének és az uralkodói hatalom tekin
télyének helyreállítására irányuló törek
vések jellemezték. Uralkodása az Árpád- 
kori jogalkotás jelentős időszaka. ~ neve 
alatt két törvény maradt fenn: az 1290. 
évit 1291 -es, az 1298. évit 1440-es át
írásból ismerjük. ~ váltakozó sikerű küz
delmet folytatott a tartományúri hatalmat 
kiépítő arisztokrácia ellen; egy ízben 
(1292) a Kőszegiek is elfogták. Ebben a 
harcban ~ fő támogatója a hazai egyház 
és annak prímása, Lodomér esztergomi 
érsek ( t i 298) volt. ~ tudatosan törekedett 
a formálódó köznemesség (—memes) tá
mogatásának megnyerésére, ill. pozíciói
nak erősítésére. Uralkodása második felé
ben egyre határozottabban munkálkodott 
a magyar államszervezetnek a korai 
—»rendiség elveihez igazodó átformálá
sán. Külpolitikáját mindvégig az uralko
dásának elismertetésére tett erőfeszítések 
jellemezték. 1291-ben fegyverrel verte ki 
az országból Albert osztrák herceget, 
1296-ban viszont már családi kapcsolat
ra lépett vele, s 1298-ban támogatta Al
bertet a német királyság elnyerésében. 
Első felesége, Fennena (f i  295) a kujávai 
herceg leánya, a második, Ágnes (1296- 
tól) Habsburg Albert osztrák herceg leá
nya. Egyetlen gyermeke a Fennenától 
született Erzsébet. ~t Budán temették el. 
Származása miatt utóbb Mo.-on a Velen
cei melléknévvel illették.

Kiad.: Szentpétery Im re, Borsa Iván , Az 
Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai 
jegyzéke, II/4 , B p., 1987.

írod.: G erics Jó zse f, Krónikáink és a III. 
András-kori rendi intézmények friauli-aqui- 
leiai kapcsolatairól, FK , 20( 1975); UŐ, A ko
rai rendiség Európában és Magyarországon,

B p., 1987; K ristó G y u la , Makk F eren c , Az 
Árpád-házi uralkodók, B p.. 1988, 2 9 8 -3 0 4 .

Zsoldos Attila

András és Benedek legendája —»Zoe- 
rárd és Benedek legendája

Andrea di Niccolö d’Ungheria
(Frater Andreas Nicolai; 15. sz.)

Domonkos teológus. Kassán volt szer
zetes. A firenzei domonkos konvent stu
dium generálójában írta munkáját (De
historia sacra eiusque misteriis additis 
expositionibus in Evangelia, 1 4 7 4 , m s .)

Irod.: F lo rio  Bánfi, L opera di Fra An
drea di Niccoló d ’Ungheria O. P. nel codice 
Ottob. Lat. 26. della Vaticana, A rch iv u m  
F ra trum  P raed ica to ru m , R om a, 1939; T óth  
L ász ló , Sz, 1941.

A szerk.

Andreanum (Diploma Andreámon)
II. András kiváltságlevele (1224) a 

dél-erdélyi német -Miospeseknek. Sza
bályozta az ott élő szászok (-^németek) 
jogait és a —»király iránti kötelességeit. 
Kijelölte a szászok földjének határait, az 
addig szétszórtan élő telepeseket egysé
gesen a —»szebeni ispán fennhatósága alá 
helyezte, akit a király a magyar urak kö
zül nevezett ki. A szászok közösségének 
évi 500 ezüstmárka adót kellett fizetnie, 
a király seregébe az országhatáron belül 
500, azon kívül 100 fegyverest kellett 
küldenie, s szállásadási kötelezettséggel 
tartozott a királynak. A szászok az ~ ér
telmében megtarthatták jogszokásaikat, 
szabadon választhatták papjaikat és bírái- 
kat, vámmentességet élveztek, valamint 
só- és erdőadományokban is részesültek. 
Földjükön magyar —»nemesek nem sze
rezhettek birtokot. 1486-ban Mátyás ki
rály az ~ot az erdélyi Szászfáid (-»Király- 
föld) minden lakója számára erősítette 
meg, és ettől kezdve az —»erdélyi szász 
egyetem legfontosabb kiváltságlevele lett.

írod.: Eckhart F eren c , Magyar alkot
mány- és jogtörténet [1946], B p ., 2 000 ; Le
véltárak -  kincstárak, sz e rk . Blazovich 
L ász ló , Érszegi G éza , Turbuly É v a, B p -  
S zeg ed , 1998.

Bódiné dr. Beliznai Kinga
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Andreas Pannonius (1420-as évek 
16. sz. eleje)

Teológus, író. A humanisták első mo.-i 
generációjához tartozik. -»Hunyadi Já
nos katonája, majd Itáliában (Velence, 
Bologna) kartauzi szerzetes, 1460-tól a 
ferrarai kolostor vikáriusa, innen 1471- 
ben vagy korábban Paviába megy. Misz
tikus Biblia-kommentárjai és elmélkedé
sei mellett királytükröt is irt (De regiis 
virtutibus, Biblioteca Apostolica Vatica
na), melyet 1467-ben Mátyás királynak 
ajánlott. Tekintélyét mutatja, hogy több 
kortársa ajánlott neki művet. Mo.-on egy 
kézirata található: Expositio super Canti
ca Canticorum (OSZK).

Kiad.: Két magyarországi egyházi író a 
15. századból, kiad. Fraknói Vilmos, Á bel 
Jenő, Bp., 1886; A ndreas Pannonius, Köny
vecske az erényekről Korvin Mátyásnak 
ajánlva, ford. Boronkai Iván, in A magyar 
középkor irodalma, szerk. V. Kovács Sándor. 
Bp., 1984 (Magyar Remekírók).

Az Expositio super Cantica Canticorum címoldala. 
OSZK

írod.: F raknói Vilmos, Andreas Pannoni
us, MKsz, 1879; Békési Emil, Magyar írók 
Hunyadi Mátyás korából, KatSz, 1902; 
Huszti József, Andreas Pannoniusnak egy is
meretlen kéziratos munkájáról, MKsz, 1929; 
Révész Mária, Andreas Pannonius és Bornio 
de Sala, EPhK. 1935; ifj. Horváth János, 
Andreas Pannonius Cantica Canticorumjá- 
nak forrásai. EPhK, 1939; D ám Ince, 
Andreas Pannonius ferrarai priorságának vi
szontagságai, Civitas Dei, 1956.

A szerk.

Androvics Miklós könyvtára
Egri kanonoki magánkönyvtár, amely

nek 224 kötete a korai felvilágosodás 
szellemiségét tükrözi. Androvics Miklós 
1740-ben fejezte be tanulmányait a ró
mai —»Collegium Pontificium Gennani- 
co-Hungaricumban; egri kanonok, kis- 
prépost, 1752-ben szemináriumi prefek
tus. Halála (1777) után könyvei az 
egyházmegyei könyvtárba kerültek, ek
kor készült könyvtárának jegyzéke.

írod.: B itskey István, Androvics Miklós 
könyvtára, MKsz, 1974; Uő, Püspökök, írók, 
könyvtárak, Eger, 1997.

A szerk.

anekdota (gör. ’kiadatlan’)
Kisepikái műfaj, többnyire híres em

ber nevéhez fűzött, a hitelesség igényé
vel föllépő, rövid, jellemző, általában 
bölcs mondással vagy csattanóval végző
dő történet. Alfaja az adoma (adatka), 
amelynek hőse nem közismert ember, 
hanem valamilyen típus. Elsősorban szó
beliségben él és terjed, ám az ókortól 
kezdve létezik írott formában is (Proko- 
piosz, 6. sz.). Szoros rokona, ill. őse a 
középkori irodalomban az előbb más 
egyházi műfajok betéteként, majd önálló 
gyűjteményekben megjelenő -^példázat 
(Petrus Alphonsus, 12. sz.; Jacques de 
Vitry, 13. sz.), a reneszánszban Itáliából 
szétterjedő, novellisztikusan formált, 
csattanóra kihegyezett facetia (Poggio 
Bracciolini, 15. sz.; Heinrich Bebel, 16. 
sz.), valamint ennek francia változata, a 
hosszabb, részletezőbb fablieu, a német 
nyelvterületen honos, középkori eredetű 
schwank és a népies trufa (Johannes Pau-
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lí, 16. sz.). E műfajok irodalmi rangú, a 
moralitás ürügyét nélkülöző, nyíltan szó
rakoztató, világi olvasmányok. Sokszor 
egy-egy közismert hős vagy tréfacsináló 
nevéhez fűződnek (Arlotto, Gonnella, 
Eulenspiegel). Visz. hatott rájuk az ún. 
bolond-irodalom is, amely azonban rit
kán kapott írott formát. A ma ~nak neve
zett műfaj a 17-18. sz.-ban formálódott 
ki. Tartalmát tekintve az Európa-szerte 
összegyűlt kisepikái szüzsékincset dol
gozza át tömörebb, szükebb, csattanóra 
kihegyezett keretben. A 18. sz.-ban hatal
mas gyűjtemények jelennek meg (Dicti
onnaire d ’anecdotes, 1767; Vade mecum, 
r—VII[—X], 1764-72); Neuer Bienen
korb, I-IX, 1768-72).

Mo.-on a reneszánsz facetia (Galeotto 
—»Marzio, De [...] dictis et factis regis 
Matthiae, Mátyás király [...] mondásairól 
és cselekedeteiről, 1485), az újjáéledő 
középkori eredetű példairodalom (—»Ma
rosvásárhelyi Gergely, Világ kezdetitől 
fogva jóságos és gonosz cselekedeteknek 
példáinak summái, Kassa, 1623; —»Hal
ler János, Hármas istória, Kolozsvár, 
1695) és a trufa (Salamon királynak [...] 
Markalffal való tréfabeszédeknek rövid 
könyve, Kolozsvár, 1577; Aiszóposz élet
regénye; —»Pesti Gábor; —»Laskai János; 
Magyar Aesopus, Lőcse, 1628 k.) szol
gált előzményül az ~ létrejöttéhez. A 17. 
sz.-ban a szóbeliségben már honos, innen 
került be az emlékíró irodalomba (-»Ke
mény János, —»Bethlen Miklós) és a 
misszilis levelekbe. A műfaj irodalmivá 
válását elősegítette a szórakozás-szóra
koztatás igényének elfogadása a társada
lomban, ill. ennek térhódítása az iroda
lomban: az erkölcsnevelő irodalom világi 
olvasmánnyá válása (—»Taxonyi János), a 
maximák és apoftegmák (—»Iliéi János), 
valamint a kérdés-felelet formájú, vallási 
oktató, moralizáló vagy szórakoztató 
könyvecskék telítődése olvasmányos, 
epikus elemekkel (Mesés könyvecske; 
—»Bőd Péter). Az első -gyűjteményeket 
—»Hermányi Dienes József állította össze 
(Püspökök élete, 1752-59 között; 
Nagyenyedi [...] Demokritus, 1759-62); 
a korában szájhagyományban élő törté

netek írásba foglalásával megteremtette 
az eredeti magyar ~ (-novella) műfaját. 
Műve kéziratban terjedt. Nyomtatásban 
elsőként Kolumbán János jelentetett meg 
-kát egy Hermányi által is említett törté
neti személy, Vida István Torda m.-i 
szolgabíró ( f i 696) tréfás tetteiről (Néhai 
tordai hadnagy Vida György facetiának 
[!], jeles tréfáinak históriája, h. n., 1759, 
1770, 1789, Vác, 1793) verses história 
formájában. A prózai -forma átütő sike
rét és gyors terjedését két nagy lélegzetű 
gyűjtemény hozta meg: —»Kónyi Jánosé 
(I II, Buda, 1782-84, 390 -  több 18. sz.-i 
német és egy francia gyűjtemény nyo
mán; 1815-ig 6 kiadás), valamint -^And- 
rád Sámuelé (I—II, Bécs, 1789-90, 765 ~ 
főleg a Vadé mecum nyomán), amely elő
ször tartalmazza címében a műfaj nevét. 
Az általuk hozzáférhetővé tett nemzetkö
zi -kincs az 1780-as évektől kezdve ter
jedt a —»kalendáriumokban, szórakoztató 
és ponyvakiadványokban; tovább élt a 
19. sz.-i anekdotáskönyvekben; emellett 
gazdag kisepikái tárházul szolgált, 
amelyből merítettek novella- és regény
íróink (Jókai, Mikszáth, Móra, Tömör
kény stb.). Továbbélésük éle, vicc, kaba
rétréfa formájában a jelen évtizedik ada- 
tolható.

Kiad.; Tóth B éla , A magyar anekdota- 
kincs, B p., I -V I ,  1 8 9 8 -1 9 0 3 ; K ónyi Ján o s, A 
mindenkor nevető Democritus, k iad . B író F e 
re n c , B p ., 1981 (M a g y a r  H írm o n d ó ); 
Andrád Sám uel, Elmés és mulatságos rövid 
anekdoták, vál., bev . M olnár S zab o lcs, B u 
ka rest, 1988.

írod.; György L ajo s, Poggio- és Arlotto- 
elemek a magyar anekdotairodalomban, B u 
d a p e s ti  S z e m le , 1929; U ő , Eulenspiegel 
magyar nyomai, E rd M ú z , 1931; U ő , Tárgy
történeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz, 
B p ., 1932; U ő , Magyar anekdotáink Nasz- 
reddin-kapcsolatai, E rd é ly i T u d o m á n y o s  

F ü ze tek , 1933; U ő, A magyar anekdota törté
nete és egyetemes kapcsolatai, B p., 1934; 
Gyenis V ilm os, Emlékirat és anekdota, ItK , 
1970; György L ajos, Az anekdota. A magyar 
regény előzményei, k iad . Kovács F eren c , 
B ukares t, 1988.

S. Sárdi Margit
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angol dénár
A mo.-i friesachidénár-leletekben 

(—»friesachi dénár) néha III. Henrik an
gol király (1216-1272) —»dénárai is elő
fordulnak. Bizonyára nem közvetlen an
gol kapcsolatokra utalnak; visz. a Mo.-ra 
került —»kölni dénárokhoz keveredve ju
tottak ide.

írod.: István Gedai, Fremde Münzen im 
Karpatenbecken aus den 11-13. Jahrhunder
ten, AArchHung, 21(1969).

Gedai István

angolkert —>kertművészet

angyalok ünnepei
Az angyalok neve (héber mai ’ak, gör. 

angelos ’hírnök, küldött’) az üdvösség
rendben betöltött szerepükre utal. Az új- 
szövetségi Szentírásban ezt olvassuk ró
luk: „Nemde ők mind szolgáló lelkek? 
Azok szolgálatára vannak rendelve, akik 
majd öröklik az üdvösséget.” (Zsid 1,14) 
Az angyalok a természetfölötti közlés 
hírnökei, akik az egyház oltalmára foly
tatják -  élükön Mihállyal -  a Sátán elle
ni harcot a kezdetek óta (Jel 12,1-9). A 
földi világot bensőséges kötelék fűzi ösz- 
sze az égivei, ahol az angyalok örök li-

Szí. Mihály mérlegeli a lelkeket. Karaszkó, temp
lom, falkép a diadalív jobb oldalán

turgiát ünnepelnek (Jel 4,8-11). Ezzel 
egyesül idelent a zarándok egyház litur
giája.

A név szerint ismert három főangyal: 
Ráfael, Mihály és Gábriel. Ráfael (’Isten 
orvossága’) az útonjárók és a másvilágra 
készülő betegek védőszentje. Ünneplése 
a késő középkorban alakult ki, ünnepe 
okt. 24. Mihály (Mikáel, ’Ki olyan, mint 
Isten?’) a mennyei seregek fejedelme, a 
10-11. sz. fordulójától a halottak szószó
lója. Tisztelete a keleti egyházból terjedt 
el, ünnepe: szept. 29. Mihály mint az 
utolsó ítélet angyala mérlegeli a lélek jó 
és gonosz tetteit. A 10. sz.-tól egyik ke
zében sújtó karddal, a másikban mérleg
gel ábrázolják. Rekeszzománc képe 
megtalálható a —>Szent Korona alsó ré
szén (corona Graeca). Gábriel (’Isten hő
se’) ünnepe: márc. 24. Már a —>Halotti 
Beszéd tanúskodik Szt. Mihály és min
den angyalok mo.-i tiszteletéről. Az őr
angyalok emléknapját Spanyolo.-ban 
kezdték ünnepelni a 16. sz.-ban. A 17. 
sz.-ban általánosan elterjedt. Ünnepüket 
szeptember első vasárnapján tartották.

Török József

az Anjou-kor művészete
Az Anjou-kor a mo.-i művészettörté

net második, az Árpád-kort követő kor
szaka, dinasztikus tekintetben 1301-től 
1387-ig tart, de művészeti emlékei 1320 
e. nemigen mutatkoznak, a provinciák 
épületei (pl. Szmrecsány, Taliándörögd) 
még az 1340-es években sem különböz
nek lényegesen a 13. sz.-iaktól.

A hazai (és részben a nemzetközi) 
köztudat a mo.-i Anjou-kor művészeti 
jellegét I. Károly nápolyi származásából 
vezeti le. A valóságban Mo.-ra érkezése
kor a nápolyi udvari művészet még nem 
volt azonos azzal, amivé Róbert nápolyi 
király idején lett, s I. Károly a nápolyi 
utódlásban való mellőztetése folytán az 
ottani udvarral kevés kapcsolatot tartott; 
ezek az 1320-as években, a tárgyalások 
felvétele táján indulnak (Petrus Simonis 
Gallici de Senis ötvös működése, a Mar- 
git-szigeti Margit-síremlék nápolyi stílu
sa). Csúcspontjukat az András hg. kísére
tében 1333-34-ben Nápolyba utazó ki-
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Anjou-kárpit, 14. sz. Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom

rálynak és kísérőinek ottani tartózkodása 
jelenti (Telegdi Csanád alatt az —»eszter
gomi palotakápolna falképei), majd 1343- 
ban Erzsébet királyné nápolyi útja, utóbb 
I. Lajos nápolyi hadjáratai. Az udvari kap
csolatoknál visz. jelentősebb a jórészt Bo
lognában tanuló udvari értelmiség orien
tációja (bolognai illuminált kódexcsoport: 
—»Magyar Anjou Legendárium, Nekcsei- 
Biblia, Vásári Miklós Decretales-kóde
xei: 1343). E könyvfestészeti hagyomány
nyal nem függ össze a Nagy Lajos-kori 
udvari művészetet egyedül reprezentáló 
—>Képes Krónika (1358 u.) visz. nápolyi 
eredetű, közép-európai kapcsolatokat is 
mutató stílusa. A jórészt a —»falfestészet 
emlékeire alapozott s az udvari „trecento- 
festészet” hatására visszavezetett —»proto- 
reneszánsznak a feltételezése jórészt álta
lánosságokra alapozott szakirodalmi hi
potézis; itáliai elemeinek forrása nem az 
udvar, hanem részben itáliai vándorművé
szek közép-európai tevékenysége, rész
ben Eszak-Itália késő 14. sz.-i művészeté
ből eredő elemek.

I. Károly építkezései, a pecsétművé
szetből megismerhető udvari —»ötvössége 
uralkodásának megszilárdulásától kezdve 
közép-európai (ausztriai, cseho.-i) rokon
ságot követnek; nagy szerepet kaptak (így

Erzsébet királyné óbudai építkezésein) a 
kolduló rendi Reduktionsgotik stílusele
mei, amelyek -  a töredékekből ítélve -  a 
—»késő gótika téralkotási formáinak és 
szerkezeteinek (csillagboltozat) közép
európai előzményei közé tartoznak (Szé- 
csény, káptalanterem). A közép-európai 
stílusösszefüggések uralkodnak a visegrá
di —»királyi palotán s I. Lajos várkastélya
in (Diósgyőr, Zólyom, Végles, Buda) is. A 
bécsi hercegi építőműhely udvari stílusá
hoz hasonló orientáció tűnik fel a székes- 
fehérvári Anjou-sírkápolna maradványain 
(és síremléktöredékein), a pilisszentke- 
reszti ciszterci apátság, ill. a pécsi Ara
nyos Szűz Mária-kápolna szobrászati 
maradványain. Mindenekelőtt az udvar 
fogadalmi adományai -  Nagyvárad, a 
Zsigmond-sír koronája; Aachen, a magyar 
kápolna felszerelési tárgyai (—»aacheni 
kincs); Mariazell, —»fogadalmi kép; Zára, 
a Szt. Simeon-ereklyetartó és fogadalmi 
tárgyak -  alapján alkothatunk képet az 
udvari művészetről, amelyben az itáliai 
közvetítéssel Mo.-ra került votivkép kul
tusza egyesült a 14. sz.-i udvari művészet 
stílusának sajátos változatával.

Az udvari művészetben 1360 táján fel
ismerhető választóvonal az ország művé
szetében is világosan érvényesül. A szá-
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zad elején mindenekelőtt a kolduló rendi 
építkezések játszanak jelentős szerepet 
(Pozsony, —»klarisszák; Sopron, —̂feren
cesek: -^lőcsei Szent Jakab-plébánia- 
templom és minoriták). A század közepe 
után a hangsúly a városi építkezésekre s a 
dél-németo.-i és frank kapcsolatokra tevő
dik át (Pozsony, Szászsebes, Kolozsvár). 
Ugyanebben az időben váltja fel a festé
szet lineáris stílusát a közép-európai kör
nyezet itáliai eredetű stíluselemeket is 
tartalmazó stílusa (pl. a radkersburgi vál
lalkozó, —»Johannes Aquila bántornyai, 
mártonhelyi, -»veleméri falképei, a po
zsonyi dóm liturgikus kódexeinek könyv
festészeti dísze).

Marosi Ernő

Anjou Legendárium -^Magyar Anjou 
Legendárium

Annales Posonienses —»Pozsonyi Év
könyvek

Anno 1664 („Magyarok romlását, or
szág pusztulását...”)

—»Zrínyi Miklóst propagandisztikusan 
dicsőítő, többek közt Montecuccolit („Ka
kukk”) és —»Nádasdy Ferencet („Kácsa”) 
gúnyoló allegorikus ének. 1664 nyarán 
keletkezett, három korabeli másolata is
meretes. Indokolt feltételezés a szerzőt 
Vitnyédy István környezetében keresni, 
ahol is Montecuccolit „disznós geci”- 
ként emlegették.

Kiad.: RMKT XVII/10, 1981.
A szerk.

Anonymus (Anonymus magister, P. 
mester; 12-13. sz.)

P. mester („P. dictus magister”), „a jó 
emlékű Bélának, Magyarország dicső 
királyának egykoron jegyzője”, a Gesta 
Hungarorum (A magyarok cselekedetei) 
névtelen szerzője. A mű a középkori 
magyar irodalom egyik legkerekebb, 
szerkesztésileg és nyelvileg kiemelkedő 
alkotása, a magyar történeti tudat és ön
azonosság-keresés fontos dokumentuma. 
Egyetlen, a 13. sz. második harmadából 
származó, 48 oldalas másolata maradt 
fenn (OSZK).

Az —szakirodalom két alapvető, 
egymással is összefüggő kérdése a 
szerző, valamint a mű bevezetőjében 
említett ,jó  emlékű”, azaz már elhunyt 
Béla király azonosítása, végső soron a 
mű datálása. A két probléma közül a 
kutatás az utóbbi kérdésre tudott meg
nyugtató választ adni. A 19. sz. óta egyre 
általánosabbá váló vélemény szerint a 
néhaiként emlegetett Béla király III. 
Bélával azonosítható.

A szerzőség kérdése jóval összetet
tebb. Bizonyosnak tekinthető, hogy a 
szerző a III. Béla kori egyetemlátogatási 
divat jegyében megfordult külföldön, 
Franciao.-ban vagy Itáliában. Visz. annyi 
más társához hasonlóan magas egyházi 
posztra került, s tudását, tapasztalatait a 
királyi adminisztrációban hasznosította. 
Erre utal a mű bevezetőjében említett 
„notarius” és „magister” címe, s ezt 
bizonyítja az 1200 k.-i évek oklevélfor
dulatainak, hely- és személyneveinek, 
valamint az országban vándorló királyi 
udvar itineráriumának, az országos hadi 
utak elhelyezkedésének ismerete is. 
Személyét azonban ennél közelebbről 
nem sikerült azonosítania a kutatásnak.

A mű bevallott célja a magyarok ere
detének, vándorlásának, honfoglalásának 
és honszerző harcainak bemutatása, a 
honfoglalás jogosságának igazolása. 
Határozottan nyugat-európai mintákat 
követ, feltűnő ugyanakkor a klasszikus 
latin irodalmi források használatának 
szinte teljes hiánya. A bevezetőben utal 
az előkelők tetteit megörökítő igricek 
dalaira, a hősénekek beépítésére a mű 
szerkezetébe, amiről a refrénszerűen 
ismétlődő stiláris jellegzetességek is 
tanúskodnak. A mű talán a nagybirtokos 
arisztokráciának sem lehetett ellenére, 
ám kétségbevonhatatlan a királyi udvar 
bizonyos ösztönző, megrendelő szerepe 
is. Az a tény azonban, hogy a mű egyet
len példányban maradt fenn, mindeneset
re arra utal, hogy III. Béla halálával ak
tualitását vesztette. Politikai célkitűzése 
ugyanis a magyar honfoglalás jogosságá
nak bizonyítása a bizánci igényekkel 
szemben, ami a III. Béla-kori speciális 
történeti helyzetre utal. Erre az időszakra



Anonymus 1 1 4

O gi

v  ix

\0 t  \>i'rlr í O  mgeûa. '«mjwiitti,
,u- .-purtviífti l»n< menüm* gLmrfiflúm bdr r*g-lS 

.. hunomé twemuf- H- ftw ddcchtTmu* .»mcc líUt> 
j/A uiiUKtC'ilt- <rmir liláiig focim;- mbuto*tuu£gg 
y’̂ W fiicvtWWttrf ifFzdtim- túi elun utfioUn (tiicUo 

h u ú yfoM  tima <fm «pe fűm me Amove- 
i'f/ôfriçorf ctiitn? dtrohv; %£•! cmwç>$ auA^, ûc a nu 

çiôry mci5 uuduwrâ- uj umi wihantríjtf» th£> opiUucm. 
■jurt uch metra Ugcmrt' penth & '-ne ur ft?1\vltoturîi o* 

f / ’n«m grarar- fanffœrm'' ia  c-r g«n«alçuni rcjîï.
j btwgari«- «r twwuï fiia» t̂raîtrar fun^aa? »<** 
'  qtir HîTUttwgw uo&rtr dir r t o  tmbsra àcf-wtàmuî', «j»
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4 Gesta Hungarorum 13. sz. második feléből származó másolatának első lapja. OSZK

tehető a nemesség és a királyi hatalom 
közötti szerződéses viszony létrejötte, 
melynek Gesta-beli megfelelője a vér
szerződés. Keletkezési idejét a kutatás az 
1196-1220 közötti évekre teszi, tehát az 
—»Aranybulla kiadásának dátumától 
(1222) semmiképp sem áll messze.

A Gesta kevéssé tekinthető a hon
foglalásról szóló hiteles forrásnak. A 
több száz év távlatából a szerző helyesen 
ítélte meg a honfoglalás történeti -  ha 
úgy tetszik: világtörténeti -  jelentőségét, 
ám a konkrét részleteket illetően rá volt 
utalva a korabeli, 12. sz. végi hősénekek
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re s a nyugati krónikások (esetleg szóbe
li) ismeretére és felhasználására. A 
hősénekek természetesen azt tartalmaz
ták, amit a korabeli előkelő nemzetségek 
hallani akartak elődeik, őseik önfeláldo
zó harcáról s vérrel szerzett, majd feje
delmi adományozás révén jog szerint is 
birtokba jutott földjeikről. A nyugati 
krónikások pedig szinte semmilyen köz
vetlen ismerettel nem rendelkeztek az 
eseményekről, csupán a történeti keretről 
nyújthattak információkat. ~ egyik leg
fontosabb forrása, Regino Chronicája a
3. sz.-i Justinus Exordia scythica c. trak
tátusából merítette a szkítákról -  a ma
gyarok őshazájában, Szkítiában, Szittya- 
földön élőkről -  való információit. A 
Gesta szerzője így arra kényszerült, hogy 
a történet motívumait, stiláris elemeit a 
nyugati elbeszélő prózából: a Trója- 
regényekből, ill. a Nagy Sándor-történe- 
tekből kölcsönözze.

Az utóbbi évtizedek hazai kutatásai 
(Benkő Loránd) kétséget kizáróan iga
zolták ~ munkamódszerének két fő 
elemét: a 12. sz. végi történeti földrajzi 
helyzet visszavetítését a honfoglalás ko
rába, s ennek kiegészítését mindazzal, 
amit a Szt. István-kori történeti viszo
nyokról a hazai krónikákból és legendák
ból ki lehetett következtetni. A kutatás 
másik alapvető megállapítása, hogy — az 
általa ismert földrajzi nevekből vont le 
messzemenő történeti következtetéseket. 
Nem alaptalanul abból indult ki, hogy az 
ország múltja tükröződik a földrajzi ne
vekben, melyek a korábban ott élt vagy 
éppen első birtokosok nevét viselik, 
minthogy a magyar névadásban morfoló
giai változtatás nélkül lettek személyne
vekből helynevek. E tulajdonnevek ma
gukban is nyelvemléknek tekinthetők, 
hiszen megőrizték a 12. sz.-i fonetikai 
állapotot, s nemegyszer magyar ragokkal 
bővültek a latin szövegben. ~ maga is jó
váhagyja módszerét, megállapítva, hogy 
„ez az elnevezés mostanáig él”.

Helynévhasználata világosan megmu
tatja, hogy milyen hazai és külföldi terü
leteken járt személyesen, ill. melyeket 
ismert csak hírből, esetleg oklevelekben 
említett megnevezésekből. Feltételezett

külföldi utazásai közül helynevei egy 
bizánci követjárást látszanak igazolni 
(vö. Bazil kapuja, Neopatras, Durazzo). 
A népetimológia módszerével próbál a 
nevekből értelmükre következtetni: a 
Munkács szóban a ’munká’-t, ’fáradság’- 
ot, a Szeriben a ’valaminek szerét ejteni’ 
értelmet fedezi föl. E logika szerint kel 
életre a Csepel helynévből Csepel, Tár
cái hegyéből Tárcái személye stb., ill. 
általa ismert nevű személyek cselekede
teit olyan helyekre igyekszik lokalizálni, 
ahol azonos helynév fordul elő a közel
ben. így vezeti a menekülő görög kato
naságot az Alpár melletti Görög révhez, 
a szávaszentdemeteri görög rítusú apát
ság birtokához, és öli bele őket a Tiszába. 
A magyar neveket olykor latinizálja, 
vagy épp fordítva jár el. így fordulnak 
elő Polgárdi környezetében „civiles” 
népek (lat. cives ’polgár’), s válik a mai 
francia-olasz határon lévő Mont Senis- 
ből a sokáig értelmezhetetlennek tartott 
latin Senones alak. Nyelvérzéke sok eset
ben kiállja a mai kritikát is. Botond nevé
ben jól sejti a ’bot, buzogány, csákány’, 
Lél (Lehel) nevében pedig a ’lehel, léleg
zik’ etimológiát. Személy-, helyszín- és 
cselekményigazolási törekvése logikusan 
és következetesen érvényesül a Gesta 
egészében, s éppen ennek felfejtése kínál
ja az utóbbi években a mű kutatásának 
egyik leggyümölcsözőbb területét.

A Gesta középkori hatása korlátozott 
lehetett, de semmiképpen sem lebecsü
lendő. -Mkézai Simon 1282-85 közötti 
krónikája arról tanúskodik, hogy szerző
je kijegyzetelte ~t, s vezérfonalként kö
vette a korai magyar történelem tanulmá
nyozásában. Egyes elemei -  részben ép
pen Kézai révén -  átkerültek a magyar 
krónikairodalomba, az ún. 14. sz.-i 
—»krónikakompozícióba. Attila elhelye
zése a magyar fejedelmek és királyok 
családfáján nagy karriert futott be, s 
megteremtette a magyar-hun rokonság 
alapjait. A mű utóélete az 1746-ban 
-»Bél Mátyás bevezetőjével megjelent 
kiadással és tudományos felfedezésével 
folytatódott.

Kiad.: Scriptores rerum Hungaricarum 
veteres ac genuini, I, ed. Joannes Georgius
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ScHWANDTNER, Bées, 1746; P. Magister quon
dam Bele regis Hungáriáé notarius: Gesta 
Hungarorum, ed. Ladislaus Juhász, Bp., 
1932 (szómutatóval); Gesta Hungarorum 
(fakszimile), Bp., 1975; Die „Gesta Hun
garorum ” des anonymen Notars. Die älteste 
Darstellung der ungarischen Geschichte, ed. 
Gabriel Silagi, László Veszprémy, Sigma
ringen, 1991; A magyarok cselekedetei, ford. 
Veszprémy László, Bp., 1999, 7-86.

írod.: Csapodi Csaba, Az Anonymus- 
kérdés története, Bp., 1978; Györffy György, 
Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás, 
Bp., 1988; Kornél SzovÁK, „ Wer war der ano
nyme Notar? ” Zur Bestimmung des Verfas
sers der Gesta Ungarorum, Ungarn-Jahr
buch, 19(1991); Veszprémy László, Anony
mus Gestájának kézirata, MKsz, 1992; 
Kristó Gyula, A történeti irodalom Magyar- 
országon a kezdetektől 1241-ig, Bp., 1994; 
Thoroczkay Gábor, Az Anonymus-kérdés 
kutatástörténetének áttekintése, 1977-1993, 
Fons, 1(1994), 2(1995); Veszprémy László, 
A honfoglalás a középkori magyar historiog
ráfiában, in Honfoglaló őseink, szerk. Uő, 
Bp., 1996; Benkő Loránd, Név és történelem. 
Tanulmányok az Árpád-korról, Bp., 1998.

Veszprémy László

antependium —»liturgikus textilek 2.

antilop
A Physiologiis szerint nagy és erős 

szarvú állat, ha azonban az erdőben bele
gabalyodik a hangába, bőgni kezd, ezért 
könnyen válik a vadász zsákmányává. 
Két szarva a keresztény ember számára a 
bűntől való menedéket, az O- és Újszö
vetséget jelképezi. A Zsámboky-kódex 
(ÖNB) az indák közé gabalyodott ökör
ként ábrázolja, amint a vadász elejti.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

antimenzion —»liturgikus textilek 1.

antiszemitizmus —»zsidók; —»zsidók
ra vonatkozó jogalkotás

antitrinitarizmus —»radikális refor
máció

Antonius Cassoviensis, Joannes 
(Kassai Antoninus János; Kassa, 1499- 
Krakkó, 1563)

Humanista, orvos, író. Thurzó Elek 
pártfogoltja. 1517-től Krakkóban, 1519- 
től Bécsben, 1520-ban Padovában tanult, 
itt szerzett orvosi diplomát. Németo.-ban 
és Svájcban praktizált, 1524-ben Bázel
ban összeismerkedett Erasmusszal, aki
nek háziorvosa is volt. 1525-től Krakkó
ban élt, és sikeres gyógyításai révén 
Zsigmond király udvari orvosa lett. A 
lengyel humanisták és Erasmus között ő 
teremtett kapcsolatot. 1526-ban Erasmus 
neki ajánlotta Galenos-fordítását. Szá
mos humanistával folytatott levelezése 
fontos művelődéstörténeti adatokat tar
talmaz. A késő humanista költészet jel
lemző műfajaiban alkotott: főleg elégiá
kat és epigrammákat írt. Egyik szerzője a 
Pannoniae luctus (Krakkó, 1544) c. 
gyűjteménynek.

Művei: De tuenda bona valetudine, Krak
kó, 1535; Elegia in obitum [...] praesulis 
Petri Tomicii, Krakkó, 1535; Elegia in 
mortem [...] Erasmi Rotterodami, Krakkó, 
1536; Epigrammata in Antoninum, patrem 
suum [...] inque paternos amicos, Krakkó, 
1544.

Kiad.: Opus epistolarum Des. Erasmi 
Roterodami, ed. Percy Stafford Allen, Ox
ford, 1906-1965; Magyar humanisták levelei, 
Bp., 1971 (~ leveleit ford. Szepessy Tibor).

írod.: Trencsényi-Waldapfel Imre, 
Erazmus és magyar barátai, Bp., 1941 ; Mol
nár Béla, Kassai Antoninus János, Orvostu
dományi Közlemények, 1943; Emil Schul- 
theiss, Joannes Antonius Cassoviensis, 
Humanist und Arzt des Erasmus, Gesnerus, 
1960; Szállási Árpád, Kassai János Antal. 
Joannes Antonius Cassoviensis, Orvosi Heti
lap, 1973; Maria Cytowska, Wçgierscy 
wielbiciele Erazma w Krakowie Antonius 
Cassoviensis, Joannes, in Studia z dziejów 
polsko-wçgierskich stosunków literackich, 
Warszawa, 1978.

A szerk.

antoniták —»Ágoston-rcndi kanono
kok
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Ányos Pál (Nagyesztergár, 1756. dec. 
8.-Veszprém, 1784. szept. 5.)

Költő, a 18. sz. közepének talán legerő
teljesebb költői tehetsége, irodalmunkban 
ő az „érzékenység poétája”. Szülei régi 
nemesek, de újonnan meggazdagodott 
emberek voltak. Fiukat úgy adták egyházi 
pályára, hogy láthatóan nem sokat törőd
tek hajlamaival, amelyek a fiatalembert 
teljesen más életkörök felé vonták. ~ az 
1770-es évek —»Bessenyei György körül 
csoportosuló íróival kerül kapcsolatba, a 
fiatal pálos számára azonban nem csak az 
új eszmék voltak izgalmasak. Világi szó
rakozásaikban, életvitelükben is társa 
kívánt lenni idősebb barátainak, s az élet -  
a szerelem -  örömeit sem utasította visz- 
sza. írásai, amelyeknek nagy részét a 
család ugyan elégette (lévén „nem papi” 
írások), de amelyek közül —»Kazinczy 
Ferenc megőrzött néhányat, túlságosan is 
mélynek mutatják a választott hivatás és 
az életvitel közötti szakadékot. Itt talál
hatjuk meg a magyarázatát annak, hogy 
az „érzékenység” szó -  költészetének va
lóban ez a kulcsszava -  túlnyomórészt 
nincs összefüggésben a fájdalmas hangu
latokra való fogékonysággal, az érzel- 
mességgel, éppen ellenkezőleg, azt fejezi 
ki, hogy a poéta (vagy verseinek ,,én”-je) 
az élet örömei iránt „érzékeny”. ~ azon
ban a szomorúság énekese is volt, s ab
ban a szomorúságban, amely költészete 
egy részében oly erőteljesen jelen van, 
ugyancsak az érzékenység nyilatkozik 
meg, csak itt éppen a világi szívű költő 
magatartásában benne rejlő konfliktusok 
sejlenek fel. Tárgya elsősorban az élet, 
nemcsak a személyes élet, hanem az álta
lában vett emberi élet múlandósága. En
nek áttételes, de mindenképpen reprezen
tatív megnyilatkozása az Egy boldogta
lannak panaszai a halavány holdnál c. 
költemény. Mintha e konfliktusok megol
dásának lehetőségeként mutatkozna meg 
költészetének egy másik, főleg 1780 u. 
kibontakozó részében: a világi élet nem 
múlik el „örökség nélkül”, ha a nemzet 
keretei között tekint rá. Míg ~ politikus
ként a Kalapos király c., egyáltalán nem 
erő nélküli, de egynemű, durva és neme
si elfogultságokkal teli költeményben fe

jezi ki II. József iránti indulatait, annál si
keresebb szerepre talál akkor, amikor el
fordul a napi aktualitásoktól. A nemzeti 
múltat felidézve (nem a múltbeli esemé
nyek elbeszélésével, hanem a múlt felé 
forduló költő alakjának, gesztusainak, 
kellékeinek, díszleteinek, egész beállí
tottságának leírásával) alighanem a mo
dern nemzeti költő egyik első modelljét 
teremti meg a magyar irodalom történe
tében. Rövid élete során így ez a Gyön
gyösi István-féle hedonisztikus-barokk 
irodalmiság táptalajából kinövő költészet 
olyan hangok megszólaltatásáig jut el, 
amelyek nagyon is sokat jelentettek a 
magyar költészet további alakulástör
ténetében. ~ nemcsak —»Batsányi János 
legfontosabb ihletője volt, hanem A nem
zeti hagyományok c. tanulmányát író 
Kölcsey Ferenc tekintete előtt szinte az 
egyetlen a közvetlen múlt költői közül, 
akinek érzése a „nemzetiséggel leginkább 
rokon.”

Kiad.: Munkáji, kiad. Batsányi János, 
Bécs, 1798; Versei, kiad. Császár Elemér, 
Bp., 1907; Válogatott művei, kiad. Lőkös 
István, Bp., 1984.

írod.: Császár Elemér, Ányos Pál, Bp., 
1912 (Magyar Történelmi Életrajzok); Bóka 
László, Ányos Pál emlékezete, MTA I. OK, 
1957; Rónay György, A boldogtalan költő. 
Ányos Pál, Vigilia, 1974; B író Ferenc, A fia 
tal Bessenyei és iróbarátai, Bp„ 1976; Ányos 
Pál, Vár ucca tizenhét, negyedévi folyóirat 
Ányos-száma, 1994, 2. sz.

Bíró Ferenc

apáca —»nő 5.; —»szerzetesrendek

Apácai Tamás (Apáca, ?-Gyulafehér- 
vár, 1686 u.?)

Naplóíró. —»Apácai Csere János öcs- 
cse. Bátyjának egykori tanítványával, 
-»Bethlen Miklóssal együtt járt iskolába 
Kolozsvárott. Zemplén m.-i szolgabíró, 
majd Hunyad m.-i jegyző. 1671. októbe
rében a bujdosók portai követe; isztam
buli tapasztalatairól naplót vezetett.

Kiad.: Apácai Tamás 1671-i portai követ
sége, kiad. Szilágyi Sándor, TT, 1890; Adat
tár XVII/2, 1966.

A szerk.
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Apácai Csere János (Apáca, 1625. 
jún. 10.-Kolozsvár, 1659. dec. 31.)

Enciklopédia-szerző, teológus, peda
gógus. Visz. székely, nem kifejezetten 
vagyonos családból származott. Kolozs
várt, —»Porcsalmi P. Andrásnál tanult, 
majd öt évig Gyulafehérvárott Johann 
Heinrich —»Bisterfeld tanítványa volt. 
1648-ban —>Cielcji Katona István erdélyi 
ref. püspök ösztöndíjával Hollandiába 
ment. Beiratkozott a franekcri, nemsoká
ra rá a leideni, utóbb az utrechti, majd a 
harderwijki egyetemre, ahol 1651-ben 
De prima hominis apostasia c. értekezé
sével az új egyetem első teológiai dokto
rává avatták. Utrechtben, ahol disputáció- 
it is tartotta, 1651-ben megházasodott. 
Még két évig tanulmányainak élt, majd 
1653 augusztusában visszatért Erdélybe, 
az új püspök, Csulai György hívására. 
Ekkorra már nemcsak a tudományokban, 
hanem a latin és a görög mellett a héber, 
az arab és a szír nyelvekben is jártasság
ra tett szert. Gyulafehérvárott a poétikai 
osztály tanára lett, tanári székfoglalóját 
(A bölcsesség tanulásáról) 1653 novem
berében tartotta. Ebben bírálta az iskola 
rendszerét, magára haragítva ezzel kollé
gáit. A következő években reformtervei 
még nagyobb ellenállást váltottak ki, kü
lönösen a nagy tekintélyű Isaac —»Basire 
professzor vált ellenségévé, aki 1655-től 
a gyulafehérvári főiskola vezetője lett, s 
akiben erős ellenszenv élt az ~ vallotta 
presbiteriánus-puritán gondolkodással 
szemben. Basire, aki II. Rákóczi György 
fejedelem kedvelt emberei közé tarto
zott, fél év alatt elérte, hogy a más elvet 
valló ~t a fejedelem -  aki a presbiteria- 
nizmust a rettegett independentizmussal 
azonosította -  eltávolítsa a —»gyulafehér- 
vári akadémiáról. A fiatal tanár 1656 ta
vaszától, —»Lorántffy Zsuzsanna és 
—»Bethlen János pártfogásának köszön
hetően, a kolozsvári ref. iskola élére ke
rült; itt nov. 20-án tartotta székfoglalóját 
(Az iskolák felette szükség voltáról). Is
kolai munkája mellett kidolgozta egy 
korszerű —»egyetem létesítésének alapel
veit. Terve 1658-ban került Barcsay 
Ákos fejedelem elé. ~ a gyulafehérvári 
akadémia jövedelmeit alapul véve azt ál

lította, hogy különösebben nagy beruhá
zások nélkül az addigi jövedelmekből 11 
tanárt lehetett volna jobb beosztással al
kalmazni és 100 alumnus diákot megfe
lelő ösztöndíjjal ellátni. Fontosnak tartot
ta, hogy az addigi gyakorlattól eltérően 
hazai tudósok is kapjanak katedrát a 
megalakítandó egyetemen. Az univerzi
táson belül a klasszikus négy fakultás 
felállítását tartotta helyesnek, tehát orvo
si és jogi kar létesítését is, természetesen 
a tudományos fokozat adásának jogával. 
Tervezete szerint az egyetem élén a pro
fesszorok közül évente választott rektor 
állt, míg a legfontosabb döntések a sena
tus academicust illették. A 17. sz.-i ma
gyar társadalom szerkezetét tekintve ~ 
legforradalmibb javaslata az volt, hogy 
azoknak a jobbágy származású, „szolgai 
állapotban született” diákoknak, akik az 
egyetemen a megfelelő vizsgák után 
diplomát szereznek, a fejedelem adjon 
nemességet. A korszerű egyetemképet 
felrajzoló tervezetben még könyvtár, 
egyetemi nyomda, botanikus kert, sőt 
egyetemi menza létesítésének javaslata 
is szerepelt. E szép elképzelés a magyar 
történelem egyik legtragikusabb idősza
kában született. A török Porta engedélye 
nélkül lengyelellenes hadjáratra vállal
kozó II. Rákóczi Györgytől rövid idő 
alatt valamennyi szövetségese elpártolt, 
és a védtelenül maradt Erdélyt 1658 szep
temberében a krími tatár kán hadai végig
pusztították. Ekkor rombolták le a gyula- 
fehérvári akadémiát is, nem csoda hát, 
hogy ~ korszerű, de az erdélyi realitáso
kat figyelembe nem vevő javaslatának 
nem lett visszhangja. Korai halálában, 
amelynek közvetlen oka visz. tüdőbaj 
volt, a támadásoknak, tervei meghiúsulá
sának és a megfeszített munkának is része 
lehetett.

Elsőként közzétett magyar nyelvű 
munkájában, a Ramusra támaszkodó 
Magyar logikácskábm (Gyulafehérvár, 
1654) a magyar szaknyelv megteremté
sét kísérelte meg. Még Hollandiában írta, 
és a gyermek I. Rákóczi Ferencnek aján
lotta. Függeléke, a Joachim Fortius De 
ratione studii c. munkája nyomán készült 
Tanács a kor legszínvonalasabb hazai pe-
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dagógiai műve. A Magyar enciklopédiái 
(Utrecht, 1653 [1655]) is Hollandiában 
kezdte el írni, az utolsó három fejezet ké
szült csak Gyulafehérvárt. Az inspirációt 
nyilvánvalóan tanáraitól, Porcsalmitól és 
Bisterfeldtől, a mintát Johann Heinrich 
—»Alsted Encyclopaediájától (Herbom, 
1630) kapta. Mint az Enciklopédia elő
szavában írja: Porcsalmi „maga foglalt 
össze csaknem minden tudományt”, 
Bisterfeld pedig azt tanította, hogy „A 
Szentírást az egész enciklopédiának leg
alább közepes ismerete nélkül senki sem 
magyarázhatja sikeresen”. ~t pragmati
kus, pedagógiai és bevallottan érzelmi, 
hazafiúi célok vezérelték: magyar nyel
ven akarta összefoglalni mindazt, amit a
17. sz. közepi Erdélyben hasznosnak, ta- 
nítandónak vélt, amit a helyi szükségle
tek megkívántak. Jellemző, hogy noha 
nem a matematika volt a legerősebb ol
dala, egyik tanítványa, —»Bethlen Mik

lós, többek közt azért emlegeti hálával a 
nevét, mert jól megtanította a kereske
delmi ismeretekhez nélkülözhetetlen 
számításokat. Ott és akkor erre volt szük
ség. Az Enciklopédia 1. része ismeretel
mélet, Descartes Principia philosophiae- 
jának (1644) kivonata; a 2-3. rész 
Amesius alapján ramusi logika; a 4-5. 
rész Ramus Aritmetikáján és Geometriá
ján alapuló számtan és mértan, az 5. rész 
toldaléka Descartes és Regius nyomán az 
anyag mozgásának és szerkezetének kér
déseit tárgyalja; 6. rész az egyik legönál
lóbb: Apácai itt Alsted, Descartes és 
Regius alapján kozmogóniai és kozmog
ráfiai ismereteket foglal össze, megírva 
az első magyar nyelvű —»csillagászati 
szakkönyvet; a 7. rész philosophia natu
ralis: átfogó, az embert is tárgyaló termé
szetrajz, amely Alsted, Regius és Scri
bonius felhasználásával földrajzi, fizikai, 
kémiai, biológiai, fiziológiai, lélektani, 
orvosi, állat- és növénytani, továbbá ás
ványtani ismereteket közvetít; a 8. rész a 
„csinálmányok”-ról, azaz az emberi te
vékenység eredményéről szól, tárgyalva 
a városépítést, a technikai eszközöket, a 
jelentős egyetemeket, a földművelést, a 
gazdaságot; a 9. rész történelmet tanít, 
feltűnő, hogy ~t mennyire érdeklik a kul
túrtörténeti adatok; a 10. rész „Az embe
rek magaviseléséről” értekezik, az etikai, 
politikai és pedagógiai kérdéseket főkép
pen a puritanizmus szemszögéből (Ame
sius, Fennerus) tárgyalva; végül a 11. 
rész a teológiai összefoglaló: Amesius 
alapján készült, tömör puritánus dogmati
ka; a 12. rész, a retorika, nem készült el. 
Legfőbb érdeme a tudományok magyar 
szakszókincsének megalkotása, a ma
gyar viszonyokra való állandó odafigye
lés, az applikáció. Filozófiai munkái (De 
mente humana, Várad, 1658 és a kézirat
ban maradt Philosophia naturalis, Ko
lozsvár, Akadémiai Könyvtár) alapvető
en a kartéziánus gondolkozást és a puri
tanizmust követik. Tanítás, nevelés révén 
elmaradott nemzetének fölemelése, az 
Enciklopédiában megfogalmazott tudás 
minden körülmények között és ellenére 
való továbbadása: ez volt ~, a nagy alkal
mazó, minden művének célja.
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A magyar logikai szaknyelv létének bizonyítéka: korabeli diák latin-magyar szószedete a Magyar logikács- 
ka Marosvásárhelyen őrzött példányában
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Művei: De introductione ad philologiam 
sacram, Ultrajecti 1650; Disputatio theol. in
auguratis, Harderovici 1651; Disputatio de 
politica ecclesiastica, Claudiopoli 1658.

Kiad.: Bölcsészeti dolgozatai, kiad. Hor
váth Cyrill, Bp., 1867; Paedagógiai munkái, 
kiad. Hegedűs István, Bp., 1899; Válogatott 
pedagógiai művei, kiad. Orosz Lajos, Bp., 
1956; Magyar encyclopaedia, kiad. Bán Im
re, Bp., é. n. [1959]; Válogatott munkái, kiad. 
Szigeti József, I II, Bukarest, 1965; Magyar 
logikácska és egyéb írások, kiad. Szigeti Jó
zsef, Bukarest, 1975; Magyar encyclopae
dia..., kísérő tan. Arató Ferenc, Bp., 1975 
(hasonmás); Magyar encyclopaedia, kiad. 
Szigeti József, Bukarest, 1977; Az iskolák fö 
löttébb szükséges voltáról [■■■], kiad. 
Szigethy Gábor, Bp., 1981.

írod.: Király István, Apácai Csere János 
művelődéstörténeti jelentősége, Marosvásár
hely, 1910; Krf.mmer Dezső, Apácai Csere 
János élete és munkássága, Bp., 1912; 
NemÉnyi Imre, Apácai Csere János, Bp., é.
n. [1925]; Bán Imre, Apácai Csere János Ma
gyar Encyclopaediája, It, 1953; Uő, Apácai 
Csere János, Bp., 1958; Adattár XVII/2, 
1966; Fábián Ernő, Apácai Csere János, Ko
lozsvár, 1975; Bán Imre, Apácai Csere János 
doktori értekezése, in Uő, Eszmék és stílusok, 
Bp., 1976; Jankovics József, Apáczai hatása 
Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai 
törekvéseire, AHistLittHung, 1981 = UŐ, Ex 
Occidente... A 17. századi magyar irodalom 
európai kapcsolatai, Bp., 1999 (Régi Magyar 
Könyvtár. Tanulmányok, 3).

Lux Etelka-Szögi László

I. Apafi Mihály, apanagyfalusi (Ebes
falva, 1632. nov. 2.-Fogaras, 1690. ápr. 
15.)

Erdélyi fejedelem (1661. szept. 14-től 
haláláig). A. György tanácsúr, Küküllő
m.-i főispán és Petki Borbála fia, —>11. 
Apafi Mihály apja. Iskoláit Kolozsváron, 
Gyulafehérváron, Lőcsén és Bártfán 
végezte, majd 1650-53 között a fejedel
mi udvarban szolgált. Hazatérte után fe
leségül vette —»Bornemisza Annát, majd 
részt vett az 1653-as moldvai, az 1654-es 
havasalföldi és az 1657-es lengyelo.-i 
hadjáratokban. A lengyel kudarc után ta
tár fogságba esett, ahonnan csak tetemes

/. Apafi Mihály. J  Sandvart rézmetszete, részlet. 
MNMTKcs

váltságdíj megfizetése után, 1660 no
vemberében szabadult. Kemény János 
ellenében, a nagyvezír akaratából került 
trónra. Kemény halála, majd a vasvári 
béke után a Habsburg és a török nagyha
talom között egyensúlyozva sikerült 
mind a politikai, mind a gazdasági életet 
konszolidálnia. Az ország irányításában 
a fejedelmi pár, főként Bornemisza Anna 
rokonsága jelentős szerephez jutott, de a 
belső hatalmi harcokat így sem tudta 
kivédeni: 1674-ben a fejedelem sógorát, 
a túlzottan önállósodó Bánffy Dénest 
végezték ki, 1678-ban pedig Béldi Pál 
összeesküvése járt egy sor politikus, 
köztük —»Bethlen Miklós és —»Haller Já
nos fogságba vetésével. Az ellenzék 
visszaszorítása után Bornemisza Anna 
unokaöccse, Teleki Mihály kancellár 
uralta a belpolitikát.

~ külpolitikájának első szakaszát a 
királyságbeli politikusokkal való szoros 
együttműködés jellemezte. Követe, 
Bethlen Miklós útján 1666-ban Murány- 
ban —>Wesselényi Ferenc nádorral a két 
országrész szövetségéről, törökkel szem
beni politikájáról tárgyalt, a Wesselényi-
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összeesküvés bukása után befogadta a 
bujdosókat és az elűzött prot.-okat. A 
hetvenes évek közepétől Erdélyt a fran
cia-lengyel szövetségbe próbálta bevon
ni, XIV. Lajossal kötött megállapodásai 
(1675. évi fogarasi, 1677. évi varsói szer
ződés) értelmében támogatta Thököly 
Imre mozgalmát, de a Porta nem engedé
lyezte ~ önálló diplomáciai és katonai 
akcióit. 1684-ben a török kiűzésére lét
rejött a Szent Liga, amelyhez titokban ~ 
is csatlakozott (kercsesorai szerződés, 
1685. ápr. 14.). Az —»Erdélyi Fejedelem
ség önállóságát nem sikerült átmenteni, 
1688 májusában I. Lipót parancsára Ca- 
raffa generális megszállta Erdélyt, és a 
fogarasi országgyűlésen kikényszerítette 
a Habsburg-főhatóság elismerését. A 
Habsburg-hatalomátvétel és a felesége ha
lála miatt megtört ~ élete utolsó két évét 
Fogaras várában töltötte.

Noha a történetírás többnyire a legen
dásan tehetetlen politikus szerepét osztja 
~ra, kérdés, hogy az adott helyzetben 
nem a legbölcsebben cselekedett-e, ami
kor -  politikai kényszerhelyzetben -  a 
legnagyobb erőfeszítéseket a művelődés 
színvonalának emelésére, a szellemi élet 
gazdagítására tette. Uralkodása az erdélyi 
szellemi élet virágkora volt, s ez toleráns 
és átgondolt vallás- és kultúrpolitikájának 
köszönhető. A más felekezeten lévőket 
nem üldözte, igaz, nem is segítette. (Fe
lesége, Bornemisza Anna, kevésbé volt 
toleráns.) Azt vallotta, hogy „Az egész 
világban állam, nemzet, kormányhatalom 
tartósan nem virágozhatik s feladatinak 
meg nem felelhet a szabad tudományok 
gyakorlása nélkül, melyek az ifjúság 
tehetségét az egyházi és polgári életre 
jótékonyan képzik”. A Gyulafehérvárról 
a tatárok elől elmenekült kollégiumot
1662-ben Nagyenyeden telepítette le, 
könyvtárát nagy értékű vásárlásokkal 
gyarapította (—»a nagyenyedi református 
kollégium könyvtára). Megbecsülte a 
nyomdászatot, legfőbb pártfogoltja volt 
—»Veresegyházi Szentyel Mihály kolozs
vári nyomdász. A váradi nyomdát Ko
lozsvárra költöztette, és a kollégium 
használatára rendelte. A Sárospatakról 
kiűzött ref. kollégium tanárait és diákjait

befogadta, és Gyulafehérváron biztosí
tott helyet számukra. Nagy számban 
adományozott nemességet értelmiségi
eknek. Kimondta a külföldi iskoláztatás 
szabadságát. A hazai iskolákat, a debre
ceni kollégiumot és a diákok külföldi 
peregrinációját ösztöndíjrendszerrel tá
mogatta, és az erdélyi egyetem megala
pítását is tervbe vette: a kolozsvári, az 
enyedi és a marosvásárhelyi kollégium 
felső tagozatát egyetlen akadémiává 
akarta összevonni, amelynek botanikus 
kertje, saját nyomdája és gazdag könyv
tára is lett volna. Pártolta az anyanyelvű 
oktatást, támogatta a Lorántffy Zsuzsan
na által létesített fogarasi román iskolát 
is. Igen gazdag könyvtára volt (—»Apafí- 
könyvtárak). Mint irodalmi munkássága 
tanúsítja, jártas volt a teológiában. Fenn
maradt művei: Az egész keresztyéni 
vallásnak rövid fundamentomi, Gyulafe
hérvár, 1645 (21753); Universis orbis 
christiani regibus... Ad sempiternam 
memoriam, Kolozsvár, 1681. Emellett 
lefordította Fridericus Wendel inus teoló
giai művét -  A keresztyén isteni tudomá
nyokról írott két könyv, Kolozsvár, 1674 -, 
amelyhez önéletrajzi elemekkel gazda
gított előszót írt. Vehiculum vitae c., 
kéziratban maradt naplója-önéletírása 
fontos kordokumentum. Noha hithű ref. 
volt, s egyháza korabeli nézeteinek meg
felelően törvényben tiltotta a muzsikát, a 
táncot, az ivászatot, udvarában állandó 
zenekart tartott s mulatságokat rendezett 
(sőt az italt sem vetette meg). Gyűjtötte a 
régi érméket. Különösen kedvelte az órá
kat (kedvence egy kutyás óra volt, amely 
az ugatások számával jelezte az idő mú
lását), udvarában két francia órásmester 
is tartózkodott. Az adott körülmények 
között sokat tett azért, hogy az egykori 
gyulafehérvári fejedelmi udvar fényét és 
rangját helyreállítsa. Fiát, aki a fejedelmi 
székben követte, példaszerű nevelésben 
részesítette.

Kiad.: I. és II. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelmek naplója az 1634-1694. évekről, 
kiad. Tóth Ernő, ErdMúz, 1900.

írod.: Sz[ilágyi] I[stván], I. Apafi Mihály 
egy ifjúkori munkája, Koszorú, 1865; Thal- 
LÓCZY Lajos, I. Apafi Mihály és az oláh hib-
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lia, TT, 1878, 204-205; Uő, /. Apafi Mihály 
udvara, Sz, 1878; Uő, Öreg Apafi Mihály 
könyvtára, MKsz, 1881; Lukinich Imre, I. 
Apafi Mihály temetése, Sz, 1913; Kemény 
Katalin, Erdélyi emlékírók, ErdMúz, 1932; 
Tolnai Gábor, „Szegény együgyű fejede
lem ”, in Uő, Evek -  századok, Bp., 1958; 
Tavaszy Sándor, A két Apafi fejedelem, 
ErdMúz, 1943; Bartoniek, 1975; R. Várko- 
NYI Ágnes, Erdélyi változások. Az erdélyi 
fejedelemség a török kiűzésének korában. 
1660-1711. Bp., 1984; Merényi Hajnalka, 
Apafiak, Bethlenek, Telekiek -  művelődés az 
Apaji-kori Erdély főúri udvaraiban. Sic Itur 
ad Astra, 2002.

Horn Ildikó

II. A pafi Mihály, apanagyfalusi 
(Gyulafehérvár, 1676. okt. 13.-Becs, 
1713. febr. 1.)

Erdélyi fejedelem, —>1. Apafi Mihály 
fejedelem és —»Bornemisza Anna fia. 
Szülei, akik a halva szüléseken és veté
léseken túl hat gyermeküket vesztették 
el, kései, már nem is remélt fiukat nagy 
gonddal nevelték. ~t kora legkiválóbb, 
angol és holland egyetemeken végzett er
délyi teológusai és pedagógusai -  Huszti 
Szabó István, Szathmámémeti Sámuel, 
Pataki István, Sós Lajos -  tanították, 
orvosa —»Pápai Páriz Ferenc volt. I. Apa
fi Mihálynak mind a Porta, mind az erdé
lyi rendek beleegyezését sikerült elnyer
nie, hogy ötéves fiát még az ő életében 
fejedelemmé válasszák (1681. jún. 10.). 
Az országgyűlés határozata szerint azon
ban ~ a hatalmat húszéves kora előtt 
egyedül nem gyakorolhatta, így apja ha
lála (1690. ápr. 15.) után az ország had
színtérré vált. A szultán a kiskorú ~ el
lenében Thököly Imrét támogatta, míg I. 
Lipót Bádeni Lajos őrgrófot küldte 
hadakkal az —»Erdélyi Fejedelemségbe a 
Habsburg-befolyás megőrzésére. Az őr
gróf győzelme után mind az ország, 
mind uralkodója helyzetét ideiglenesen a 
—».Diploma Leopoldinum és a Resolutio 
Alvincziana (1693. máj. 14.) szabályozta. 
Ennek értelmében ~ mellé gubernátort 
(Bánffy György) és egy háromtagú taná
csot állítottak, fejedelmi beiktatását 
pedig nagykorúságához kötötték. A gu

bernátor a leendő uralkodót igyekezett 
magához kötni, ezért 1695 júniusában a 
bécsi udvar terveit kijátszva hozzáadta 
sógornőjét, Bethlen Katát (11725, Beth
len Gergely generális lánya). 1. Lipót ezt 
a házasságot használta fel ~ eltávolítá
sára. 1696 augusztusában Bécsbe vitték, 
többet nem is térhetett vissza Erdélybe. 
Birtokainak egy részét (fogarasi, gyula- 
fehérvári uradalom) kénytelen volt jelen
téktelenebb javakra cserélni, lemondat
ták fejedelmi címéről, és a szultáni 
athnámét is át kellett adnia. Kárpótlás
ként 12 ezer forint évdíjat kapott, és 
1701. aug. 31 -én a római szent birodalmi 
hercegi címet is elnyerte. Politikai sze
repet többé nem játszott, súlyos adós
ságokkal küszködve halt meg Bécsben. 
A császárvárosban töltött éveit 1698-ig 
titkárai, Gulácsi Albert, ill. Bideskuti 
Boldizsár diáriumaiból ismerjük. ~ maga 
is vezetett naplót, és 1690-ből fennma
radt Erdélyi fejedelem Apafy Mihály ma
gános könyörgései c., hét imából álló 
kéziratos imádságoskönyve.

Kiad.: I. és 11. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelmek naplója az 1634-1694 évekről, 
kiad. Tóth Ernő, ErdMúz, 1900; II. Apafi 
Mihály imádságos könyve, kiad. Kristóf 
György, Kolozsvár, 1930; II. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem magános könyörgései, 
kiad., bev. Kristóf György, Kolozsvár, 1930; 
Németh S. Katalin, Adalék II. Apafi Mihály 
házasságához, AHistLittHung, 1988 (levele 
menyasszonyához, 1694. aug. 13.).

írod.: Jakab Elek, Az utolsó Apafi, TT, 
XXI, 1875, 332; Bíró Vencel, II. Apafi 
Mihály naplójának eredetije, ErdMúz, 1914; 
Kristóf György, II. Apafi Mihály könyörgé- 
ses könyve, ErdMúz, 1930; Nagy Lajos, Il
dik Apafi Mihály magános könyörgései, Re
formátus Szemle, 1930; Kemény Katalin, Er
délyi emlékírók, ErdMúz, 1932; Tavaszy 
Sándor, A két Apafi fejedelem, ErdMúz, 1943; 
Bartoniek, 1975; R. Várkonyi Ágnes, Erdé
lyi változások. Az erdélyi fejedelemség a török 
kiűzésének korában. 1660-1711. Bp., 1984.

Horn Ildikó

A pafi-könvvtár(ak)
A gyulafehérvári —»erdélyi fejedelmi 

könyvtár tatárok általi feldúlása (1658)
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után I. Apafi Mihály nem alapított új 
központi gyűjteményt. Udvarházában, 
Radnóton azonban szép jogi, történeti 
szakkönyvtár állt rendelkezésére. Ugyan
ebben a kastélyban volt feleségének, 
—»Bornemisza Annának asszonykönyv
tára, hungaricumgyűjteménye is. Fogara- 
son és Ebesfalván a radnótihoz hasonló 
gyűjteményt alakítottak ki. II. Apafi Mi
hály és felesége, Bethlen Kata ( t  1725) 
fogarasi és nagyszebeni gyűjteményei 
részben már a Becsben nevelkedett, kor
szerűbb európai olvasmányízlést követő 
tulajdonosokról árulkodnak.

írod.: Adattár XVI XVIII/16, III. 1994.
Monok István

Apáti Ferenc feddőéneke („Félelmes 
szívőnek engem alejtátok.. 1 5 2 5  k.)

A cantilena szerzőjének neve a költe
mény versfőiből olvasható ki. Innen de
rül ki az is, hogy a versből legalább egy 
szakasz elveszett. A szerző azonos lehet 
a bécsi egyetemre 1518-ban beiratkozott 
Franciscus Batto de Apátival, másként 
Botka Ferenccel, aki a Zala m.-i Hampó 
család familiárisa volt. A verset 1526 u. 
másolták vendégszövegként a —>Peer- 
kódexbe. Szellemes csipkelődéssel mu-

A cantilena kézirata a Peer-kódexáe«, I69r. OSZK

tatja be a Mohács előtti magyar társadal
mat, a törökkel szemben tehetetlen nagy
urakat, a gyáva pómépet, a pénzsóvár fa
lusi papokat és a gazdag apáturakat. A 14 
epigrammatikus szerkesztésű versszakot 
a vágáns költészet ügyesen használt sab
lonjai, változatos jelzőhasználat és az el
lentétekre való fogékonyság jellemzi. A 
négyes ragrímű strófák három felező ti
zenkettesből és egy hatosból állnak.

Kiad.: Szöveggyűjtemény a régi magyar 
irodalom történetéhez. Középkor, szerk. 
Madas Edit, Bp„ 1992.

írod.: Kanyaró Ferenc, Apáti Ferenc fed- 
dő éneke, ErdMúz, 1893; Eckhardt Sándor, 
Apáti Ferenc feddö éneke és a Csínom Palkó, 
It, 1912; Gerézdi Rábán, A magyar világi lí
ra kezdetei, Bp., 1962; Eperjesi István. Apáti 
Ferenc és Cantilénája, FK, 1968.

Madas Edit

Apáti Madár Miklós (Debrecen, 
1662. dec. 4.-Debrecen, 1724)

Filozófus, naplóíró, alkalmi versek 
költője, fordító. Descartes követője. 
1685-87 között hollandiai egyetemeken 
tanul. 1703-tól ref. lelkész. Vita trium
phans civilis (Amszterdam, 1688) c. 
munkájában racionalista megközelítéssel 
vizsgálja a szabad akarat kérdését, tkp. 
tagadva vallásának a predestinációra vo
natkozó tételeit. Kéziratban maradt fel
jegyzései és útinaplója érdekes kortörté
neti adatokat tartalmaznak (Adversaria, 
Debrecen, Tiszántúli Református Egy
házkerület Nagykönyvtára).

Kiad.: RMKT XVII/11, 1986. 
írod.: Turóczi-T rostler József, Magyar 

cartesianusok, Minerva, 1933.
Móró Miklós

Apollonius históriája („Az Szentírás 
mondja, hogy szoros út vagyon az örök 
bódogságra ...”, 1588)

Szerelmi tárgyú —»históriás ének, a 
Gesta Romanorum 153. fejezete alapján. 
Nótajelzése az Euryalus és Lucretia. 
Nyomtatott kiadása: Szép krónika, mi
képpen az Apollonius nevö királyfi... 
(Kolozsvár, 1591). Szerzője ismeretlen.

Kiad.: Apollonius históriája, kiad. Berecz 
Sándor, Bp., 1912; Balassi Bálint és a 16.
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század költői, kiad. Varjas Béla, Bp., 1979, 
II, 232. sz. (Magyar Remekírók).

A szerk.

Apor István, altorjai, gr. (Altorja?, 
1638 -Nagyszeben, 1706. nov. 10.)

Erdélyi nagybirtokos, naplóíró, politi
kus, mecénás, az erdélyi ellenreformáció 
egyik vezetője, —»Apor Péter gyámja. A 
Béldi-mozgalom idején Apafi fejedelmet 
pártolta, ekkortól datálódik karrierje. 
1679-ben portai követ. 1685-ben Csík, 
Gyergyó és Kászonszék főkirálybírája, 
1690-ben Thökölyvel szemben a császár 
pártján maradt, ezért s az ellenreformá
ció támogatásáért I. Lipóttól 1693-ban 
bárói, 1696-ban grófi rangot kapott. 
1693 1703 között erdélyi kincstartó, 
1697-ben Torda m. főispánja. 1703-tól 
Erdély generálisa (e cím politikai tisztség 
volt, a fejedelemség régi közjogi méltó
sága, a kancellárénál magasabb rang, a 
Habsburg-berendczkedés első időszaká
ban pedig közvetlenül a gubernátor után 
következett). A Rákóczi-szabadságharc - 
ban is a császárt szolgálja. Hatalmas va
gyonából többek közt a kolozsvári jezsui
ták számára fiúnevelő intézetet létesített, 
az Aporianum Seminarium-ot. Jelentős 
alapítványokat tett iskolák felvirágozta
tására, a moldvai missziót is támogatta. 
Szerepe volt az erdélyi gör. kát. egyház 
életre hívásában. 1697-98-ben bécsi kö
vet, útjáról naplót írt. Gyöngyösi neki 
ajánlotta Porábul megéledett phoenix c. 
művét, melynek előszavában az Apor 
família történetét egész a honfoglalásig 
vezeti vissza. A torjai kastélyt 1693-ban 
újjáépítteti. —»Cserei Mihály, aki a titkára 
volt, hitelesen írja le személyiségét. A 
kolozsvári jezsuiták nem felejtették el, 
mit köszönhetnek neki: 1724-re elkészült 
barokk templomuk hatalmas kriptájában 
temették újra egykori legfőbb patrónu- 
sukat.

Kiad.: Diarium Viennense, kiad. Bíró 
Vencel, ErdMúz, 1930; Apor István naplója 
bécsi útjáról, kiad. Bíró Vencel, Kolozsvár, 
1930 (klny. az ErdMúz 35. évf. 4-6. sz.-ból).

írod.: Bíró Vencel, Altorjai gró f Apor Ist
ván és kora, Kolozsvár, 1935.

Lux Etelka

A por Péter, br. (Altorja, 1676. jún.
3.-Altorja, 1752. szept. 22.)

Emlékiratíró, költő, családtörténet-író. 
Apja, Apor János már 1676-ban meghalt, 
első gyámja Apor Farkas, a második, aki 
felneveltette, -»Apor István (egyben 
nagybátyja és példaképe) volt. A jezsui
táknál tanult: 1686-tól a kolozsmonostori 
iskolában (ahol iskoladrámákban ját
szott), majd a nagyszombati egyetemen, 
ahol 1695-ben bölcsészeti, 1696-ban pe
dig jogi diplomát szerzett. Erdélyben 
volt köztisztviselő, 1699-től Küküllő m. 
főispánja. A Rákóczi-szabadságharc ide
jén mindkét fél börtönét megjárta. 1707 
júliusában a császári bíróság fölmentette, 
de csak hónapok múlva szabadult. 1708- 
ban háromszéki főkirálybíró és Miklós- 
vár főkapitánya lett, 1713. jan. 15-én bá
róságra emelték. Az 1717-i tatár beütés 
alkalmával bátran védte a Székelyföldet. 
1718-19-ben a pestis miatt kellett el
hagynia lakóhelyét, Altorját. 1722-ben 
Galacon élt. 1744-ben főkormányszéki 
tanácsosnak választották, s III. Károly 
arany nyaklánccal tüntette ki. A taná
csosságot nem vállalta el, megmaradt fő
királybírónak. Megkeseredett férfiúvá 
lett, aki a —»Diploma Leopoldinum utáni 
Erdélyben, a Rákóczi-szabadságharc le
verését követően sehogy sem találta a he
lyét. Életét sikertelennek tartotta, az egy
kor maga elé tűzött célokat már nem is 
akarta elérni. 27 év után (12 gyerek) há
zassága végleg fölbomlott, 1747-ben pe
dig elvesztette szeme világát.

Kosztolányi róla szóló írása óta az ez 
időbeli Aport, vélhetőleg joggal, nem 
tudjuk másképp elképzelni, mint házsár- 
tos vénemberként, aki számára a világ: 
„kevély, cifra, felfordult”. A maga korá
ban kéziratban maradt fő műve (Meta
morphosis Transylvaniae, azaz Erdély
nek régi együgyű alázatos idejében való 
gazdagságából e mostani kevély, cifra, 
felfordult állapotában koldusságra való 
változása, 1736) a régi magyar világ leg
fontosabb művelődéstörténeti forrása. 
Szinte nincs az életnek olyan területe, a 
kutyatartástól a pálinkaiváson át az eskü
vői szokásokig, amelyet a művelődéstör
ténész ne azzal kezdene: „Mint Apor Pé-
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ter írja...” Páratlan pontossággal jegyzi 
le a régi, a még nem Habsburg-kézen lé
vő —»Erdély hétköznapjait és ünnepeit, 
ifjúsága világát, a szokásokat, hagyomá
nyokat. Dicsőíti emezt és kárhoztatja 
amazt, a jelent, a „nájmódit”, a némete
set, a nem magyart. Leegyszerűsítve azt 
mondhatnánk, hogy előképe annak a ha
zafias provincializmusnak, amely általá
ban prot., kurucos mezbe öltözve védi a 
régi jó magyarságot az újjal, a Habsburg
gal, a külföldivel szemben. Csak hát Apor 
kát. volt, császárhű és labanc. Ettől per
sze még igaz, hogy „a nemesi patriarka- 
1 izmus első jelentős irodalmi képviselő
je” (Tárnái Andor). Részletező leírásai 
mindig duplán érdekesek: egyrészt meg
ismerjük a régit, másrészt az újat is: nem 
csupán az ősi erdélyi nemesi szokásokat, 
hanem azt is, hogy mivé lettek a 18. sz. 
első negyedére. Munkáját meg is versel
te, ezt is archaikus vonásnak tekinthetjük, 
akárcsak azt, hogy latin nyelvű történeti 
feljegyzéseit (Synopsis mutationum no
tabiliorum aetate mea in Transylvania et 
progressus vitae meae, 1676-1748 ko- 
zöttről) szintén átültette magyar versek
be. írt még családtörténetet (Lusus mundi 
et ejusdem actus scenicus, 1727), névka
talógust: Syntagma et syllabus vivorum 
et mortuorum aetate mea, qui memoriam 
non fugerunt. Azaz: Az élőknek és holtak
nak, kik életemben hatvanhat esztendeig 
voltának, összeszedése és száma, valakik 
eszembe jutottanak és Syntagma et syl
labus mortuorum ante aetatem meam. 
Azaz: A születésem előtt, 1676. esztendő 
előtt való holtaknak számok és nevök, 
úri, fő  s nemesi rendből valóknak. E ma
gyar nyelvű munkák mintegy kiegészítői 
a Metamorphosisnak. —»Timon Sámuel
lel, eszmetársával való levelezését az 
Imago novae Hungáriáé c. munkája füg
gelékében Timon közzétette. Metamor- 
phosisáX barátja, —»Cserei Mihály látta el 
jegyzetekkel. Az altorjai kát. templomban 
van eltemetve, címeres latin nyelvű epitá- 
fíuma jelenleg az altorjai kastélyban.

Kiad.: Munkái, kiad. Kazinczy Gábor, 
Pest, 1863; Verses művei és levelei 
(1676-1752), I—II, kiad. Szádeczky Lajos, 
Bp., 1903; Metamorphosis Transylvaniae, ki

ad. Wildner Ödön, Sugár Jenő, Bp., 1927; 
Metamorphosis Transylvaniae, kiad. Tóth 
Gyula, 1972, -1987; Metamorphosis Transyl- 
vaniae, kiad. Lőrinczy Réka, bev. Kocziány 
László, Bukarest, 1978; RMKT XVII/13, 
1988.

írod.: Balló István, Altorjai báró Apor 
Péter élete és működése, Csíkszereda, 1897; 
Szádeczky Kardoss Lajos, Báró Apor Péter 
verses művei és levelezése, AkErt, 1903; 
Horváth János, A magyar irodalmi népies
ség Faluditól Petőfiig, Bp., 1927; Kosztolá
nyi Dezső, Apor Péter, in Uö, Lenni vagy nem 
lenni, Bp., é. n. [1940] és Uő, Látjátok, fele
im, Bp., 1976; Tárnái Andor, in A magyar 
irodalom története, II, szerk. Klaniczay Ti
bor, Bp., 1964; Benkő Samu, Apor Péter 
Methamorphosisa, in Uő, A helyzettudat vál
tozásai, Bukarest, 1977; Illés Endre, ,4 doho
gó, in Uő, Mestereim, barátaim, szerelmeim, 
I, Bp., 1979.

Kiss Anna

Apor-kódex (Sepsiszentgyörgy, Szé
kely Nemzeti Múzeum)

114 levél terjedelmű, a 15. sz. végén 
másolt magyar nyelvű kézirat. Eleje 
csonka, az 56-150. zsoltár fordítását tar
talmazza himnuszokkal és canticumok- 
kal. A zsoltárkönyv az ún. -aHuszita Bib
lia-fordítás másolata a —»Müncheni Kó
dexszel és a —»Bécsi Kódexszel együtt. A 
16. sz. elején premontrei apácák használ
ták és két rövidebb szöveget kötöttek 
hozzá: egy —»Mária-ünnepekre vonatko
zó ordináriust és Szt. Anzelm Dialogus 
de Passione Christi c. planctusának for
dítását. A kódex első ismert újkori birto
kosa br. —»Apor Péter. Később a Cserei 
család birtokába jutott, Cserei Jánosné az 
általa alapított imecsfalvi Székely Nem
zeti Múzeumnak adományozta, innen a 
múzeum új székhelyére, Sepsiszent- 
györgyre került.

Kiad.: Apor Codex, kiad. Volf György, 
Bp., 1879 (Nyelvemléktár, 8); Apor-kódex, 
hasonmás, kiad. Szabó Dénes, Kolozsvár, 
1942 (Codices Hungarici, 2).

írod.: Mészöly Gedeon, A Döbrentei 
codex és az Apor codex második keze, ItK, 
1915; Tímár Kálmán, Prémontrei kódexek, 
Kalocsa, 1924; Szabó Dénes, Az Apor-kódex
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zsoltártöredékei, in Tanulmányok a m agyar 
nyelv életrajza köréből, szerk. B enkő Lo- 
ránd, Bp., 1963 (Nyelvtudományi Értekezé
sek, 40).

Madas Edit

apostoli király —»a magyar király cí
mei

Apponyi Balázs, nagyapponyi (életé
ről adatok: 1621-37)

Kát. latin versszerző. Pereszlény és 
Korlátkő ura, Bars m. főispánja. In Divini 
et Regii David triadem (Bées, 1624) c. 
zsoltárgyűjteménye időmértékes, jezsuita 
szellemű latin parafrázis, amelyet II. Fer- 
dinándnak ajánlott. Joannes —»Bocatius 
történetírásról értekező könyvébe (Kassa, 
1621) Nagyszombatról keltezett latin kö
szöntő verset írt. Ismertek még verses 
könyvdedikációi.

írod.: Vagner József, N agy-A p p o n yi 
Apponyi Balázs végrendelete 1637-ből, TT, 
1901, 576-584; Hegedűs István, Apponyi 
B alázs latin  zso ltárkönyve, EPhK, 1918; 
Jankovics József, A pponyi Balázs könyvde
dikációi, MKsz, 1989; Grüll Tibor, Lackner  
K ris tó f könyvtárának maradványai, MKsz, 
1990.

A szerk.

Apponyi-kézirat —»Zayugróci-kézirat

Apród János —>Kükiillei János

Aquila János —»Johannes Aquila

aquileiai dénár
A mo.-i friesachidénár-leletekben az 

aquileiai pátriárkák —»dénárai is előfor
dulnak. Egyes típusaik nagyon hasonlíta
nak a 12. sz. végi —»friesachi dénárok
hoz, mind kiváló minőségükben, mind 
megjelenésükben. Mo.-i előfordulásuk 
főleg a 13. sz. első harmadára esik, és 
visz. a magyar-velencei kapcsolatokra 
utal.

írod.: István G edai, Frem de M ünzen im 
K arpatenbecken aus dem  11-13. Jahrhunder
ten, AArchHung, 21(1969).

Gedai István

Aranka György, zágoni (Szék, 1737. 
szept. 15.-Marosvásárhely, 1817. márc.
n . )

író, irodalomszervező, nyelvművelő. 
Apja Aranka György erdélyi ref. szuper
intendens. A gimnáziumot Marosvásárhe
lyen, a bölcseletet és a jogot Nagyenye- 
den végezte. 1764-től a marosvásárhelyi 
királyi táblán dolgozik, a hivatali ranglét
rán gyorsan halad előre. Megtanul néme
tül és franciául, vizitál Mária Teréziánál. 
1796-tól táblai ülnök, majd Marosvásár
hely törvényszéki bírája.

Feledhető versei a Magyar Hírmondó
ban ( 1781 ), a kassai Magyar Museumban 
(1789) és a —»Kazinczy Ferenc szerkesz
tette Orpheusban (1790) jelentek meg.
1791-ben, az erdélyi országgyűlés elé 
terjeszti —»Bessenyei György és —»Révai 
Miklós kezdeményezésére írt tervezetét 
Egy erdélyi magyar nyelvmívelő társa
ság felállításáról való rajzolat, az haza 
Felséges Rendéihez címmel, amelyet 
röpiratként is kiad. A tervezet alapján 
hozza létre az Erdélyi Magyar Nyelv
mívelő Társaságot, amelynek titkára. A 
társaság nyolc évig működik, több-keve
sebb sikerrel. Fontos szerepe volt az er
délyi Kéziratkiadó Társaság létrehozásá
ban is, melynek tervezetét ugyancsak ő 
készítette. Összeállította a kéziratban is
mert történeti művek listáját. Kapcsola
tot tartott a kor neves íróival, költőivel, 
többek közt —»Baróti Szabó Dáviddal, 
Kazinczy Ferenccel, Révai Miklóssal, 
-»Csokonai Vitéz Mihállyal, —»Gvadá- 
nyi Józseffel, Schedius Lajossal, —»Földi 
Jánossal, —»Mészáros Ignáccal, —»Fekete 
Jánossal és a szabadkőműves páholyok
kal. Az erdélyi gazdaság fejlesztésére 
nagy gondot fordított: 1794-ben pl. azzal 
bízta meg Gyarmatin Sámuelt, hogy a 
göttingai gyárak gépeiről modelleket 
csináltasson, és azokat hozza haza Er
délybe. Gazdag könyv- és kézirattára gr. 
Mikó Imre, majd az Erdélyi Múzeum 
birtokába került.

Művei: Egy erdélyi m agyar nyelvm ívelő  
társaság Jélá llitásáról való rajzolat az haza  

fe lség es  rendéihez, Kolozsvár, 1791; A m a
gyar nyelvm ívelő társaságról. Ú jabb elm élke
dés, Kolozsvár, 1791; A z erdélyi kézírásban
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lévő történetírók kiadására felállítandó tár
saságnak rajzolatja, Kolozsvár, in Aranka 
György A pró munkáji, 1. darab, Marosvásár
hely, 1805; Elmejátékjai, Nagyvárad, 1806; 
A ranka  G yörgy erd é ly i társaságai, kiad. 
Enyedi Sándor, Bp., 1988 (Ritkaságok).

írod.: Jakab Elek, Aranka G yörgy és az 
E rdélyi N yelvm űvelő és K éziratkiadó Társa
séig, Figyelő, 1884; Rubinyi Mózes, A z erdé
lyi m agyar nyelvm űvelő társaság története, 
MNy, 1911; PerÉnyi József, Aranka György 
M agyar N yelvm űvelő  Társasága, ItK, 1918; 
Jancsó Elemér, Aranka G yörgy levelezése, 
Kolozsvár, 1947; Uő, A z Erdélyi M agyar 
N yelvm ívelő  Társaság iratai, Bukarest, 1955; 
Benkő Samu, Sorsform áló értelem, Bukarest, 
1971; F. C sanak Dóra, A z Erdélyi K éziratki
adó Társaság m egalakulása, MKsz, 1976; 
Enyedi Sándor, A z erdélyi kéziratkiadó társa
ság  történetéhez. B enkő J ó zse f és Aranka  
G yörgy leve lezéséből, MKsz, 1985; Uő, 
Aranka G yörgy erdélyi társaságai, MKsz, 
1987.

Dérföldy Vilmos

Aranyasy István (17. sz., életéről ada
tok; 1631, 1657)

—»Batthyány (I.) Adám familiárisa. 
Ura 1631 k. az ő versével udvarolt volna 
leendő feleségének, Aurora Catharina 
Formentininek, ha az csak egy szót is tu
dott volna magyarul. A Balassi-strófák- 
ban írt szerelmes vers aránylag gyakor
lott verselőre vall. -Mkálay Kopasz Pál 
deák, aki szintén a fenti alkalomból írt 
verset Batthyány nevében, ~t a versek 
anyjának nevezi, tehát vélhetőleg széles 
körben ismertek lehettek szerzeményei. 
Életéről semmit nem tudunk, más verse 
nem maradt fent.

Kiad.: RMKT XV1I/3, 1961.
A szerk.

Aranybulla
II. András 1222-ben kiadott kiváltság- 

levele, mely a hitelesítésére szolgáló ne
mesfém függőpecsétről (—»pecsét) kapta 
az ~ nevet. Eredeti 7 példányából egy 
sem maradt fenn, szövegét egy 1318 k.-i 
másolatból ismerjük. Tartalmilag az 
1215-i angol Magna Chartává és Ara
góniái Péter 1235-i kiváltságleveleivel

együtt abba az európai törvényhozási vo
nulatba illeszkedik, mely az 1215. évi 
lateráni zsinat után római-kánoni termi
nológiával rögzítette az egyes országok 
világi jogát. A korábbi szakirodalom az 
idegen (aragóniai, angol, jeruzsálemi 
francia) minták fontosságát hangsúlyoz
ta, holott az ~ létrejöttéban a belpolitikai 
helyzet játszotta a legfontosabb szerepet.

Az ~ kiadását a királyi szerviensek 
(—»nemes) és várelemek tömegmozgal
mára támaszkodó Imre-párti, II. András 
alatt háttérbe szorított főúri csoportok 
kényszerítették ki, melyek elégedetlenek 
voltak a —»király „mértéktelen” birtok
adományozási és idegeneket előnyökhöz 
juttató politikája, valamint a —»zsidók
nak és a szaracénoknak a pénzügyigaz
gatásban vitt szerepe miatt. Az ~ cikke
lyei közül mindkét rétegnek kedvező volt 
az egész —»királyi vármegyék eladomá- 
nyozásásnak tilalma és a —»Székesfehér
váron évenként tartandó törvénynap elő
írása. A főurak pozícióját erősítette a 
méltóságok halmozásának tilalma, az a 
megkötés, hogy idegenek csak a —»ki
rályi tanács beleegyezésével viselhetnek 
tisztséget, birtokadományban nem része
sülhetnek, zsidók és izmaeliták pedig ka
maraispánok, pénzverők, sótisztek és 
vámszedők nem lehetnek. Az ~ 31 cikke
lye közül 10 a szervienseknek biztosított 
kiváltságokat, köztük olyanokat, melyek 
később a köznemesség sarkalatos előjo
gai közé tartoztak: a szerviens bírói ítélet 
nélkül nem fogható meg és nem büntet
hető; közvetlenül a király, ill. a nádor bí
rósága alá tartozik; mentes a királyi adók 
és beszállásolás kötelezettsége alól; sza
badon végrendelkezhet; hadkötelezettsé
ge csak az ország határain belül áll fenn, 
külföldi hadjáratban a király költségén 
tartozik csak részt venni. Az ~ bevezette 
a leánynegyed intézményét. A várjob
bágyokról és a —»hospesekről úgy ren
delkezett, hogy meg kell tartani őket régi 
szabadságaikban. Több cikkelyben föllé
pett az önkényeskedések ellen, igyeke
zett érvényt szerezni a birói ítéleteknek. 
Szabályozta a —»nádor bírói jogkörét. Az 
egyház érdekeivel ellentétes intézkedése 
volt, hogy a —»tizedet természetben ren-
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delte leróni, és megtiltotta a —»só raktá
rozását az ország belsejében.

Az ~ 31. cikkelye a főpapok és az elő
kelők számára —»ellenállási jogot bizto
sított arra az esetre, ha a király nem tar
taná meg a kiváltságlevélben foglaltakat. 
Ez az ún. ellenállási záradék, később ki
terjesztve a nemesség egészére, 1687-ig 
érvényben maradt, akkor azonban, „hálá
ból” Buda visszafoglalásáért, a rendek 
lemondani kényszerültek róla.

Részben belpolitikai okok miatt, rész
ben IX. Gergely pápa nyomására 1231- 
ben sor került az ~ megújítására. 12 cik
kely nem, több pedig megváltozott tarta
lommal került át az új dekrétumba, mely 
ugyanakkor új követelésekkel is kibő

vült. A változások elsősorban az egyházi
ak érdekeit szolgálták: a tizedre és a sóra 
vonatkozó hátrányos intézkedések kima
radtak, az egyház számos kedvezmény
ben részesült, befolyása szélesedett. Az 
utolsó cikkely az —»-ellenállási jog helyett 
az esztergomi érsekre ruházza a király el
lenőrzésének és szükség esetén kiközösí
tésének jogát.

A IV. Béla és István ifjabb király egy
más elleni háborúskodását lezáró Margit
szigeti megegyezés után kibocsátották az 
aranypecséttel ugyan soha meg nem erő
sített, de tartalmi ismérvek alapján mégis 
hannadik ~nak tekinthető „nemesi char- 
tá”-t. A 10 cikkelyből álló dekrétum egy
oldalúan a nemesség érdekeit érvényesíti.
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A székesfehérvári törvénynapon megyén
ként 2-3 nemes megjelenését elrendelő 8. 
cikkely a —»nemesi megye kialakulása fe
lé mutat. Ez a törvény azonosítja először 
a királyi szervienseket a nemesekkel.

I. Lajostól (1351) kezdve minden ma
gyar uralkodó megerősítette az ~ 1222-i 
cikkelyeit (kivéve a szabad végrendelke
zési jogról szóló részt).

írod.: Karácsonyi János, A z Aranybulla  
keletkezése és első sorsa, Bp., 1899; Bónis 
György, D ecretalis Intellecto. III. H onorius a 
koronajavak elidegeníthetetlenségéről, TSz, 
17(1974); Kristó Gyula, A z Aranybullák év
százada, Bp., 1976; G erics József, A z A rany
bulla ellenállási záradékának értelm ezésé
hez, in Sinkovics István Emlékkönyv, Bp., 
1980; Szűcs Jenő, A z 1267. évi dekrétum  hát
tere. Szem pontok a köznem esség kialakulásá
hoz, in M ályusz E lem ér Emlékkönyv, szerk. 
H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Fe
renc, Bp., 1984; G erics József, A korai rendi
ség  Európában és M agyarországon, Bp., 
1987; Petrovics István, in KMTL, 1994, 
55-56 (a kiadások fölsorolásával); Érszegi 
Géza, „ H ét p é ld á n yb a n  m e g íra ttá k ”. A z  
Aranybulla  szövegének hagyom ányozódása, 
in M últunk építőkövei, szerk. Csurgai Hor
váth József, Kovács Eleonóra, Székesfehér
vár, 2001.

A szerk.

aranyfácán —»főnix

aranyforint
A 12-13. sz.-i magyar —»dénár válsága 

(—»pénz) hosszan elhúzódott; a 13. sz. 
végi zavaros belpolitikai helyzet, ame
lyet 1301 után trónharcok súlyosbítottak, 
nem tett lehetővé hatásos pénzügyi refor
mot. Ez I. Károlyra várt, aki a politikai 
stabilizáció után hozzálátott a gazdaság 
megszilárdításához és korszerűsítéséhez. 
Az 1320-as években pénzügyi reformba 
kezdett, amelynek egyik legjelentősebb 
intézkedése az ~ megteremtése volt. Pél
dát Firenze adott, ahol 1252-től készült 
rendszeresen —»aranypénz, a fiorino 
d’oro, amelyet florenusnak is neveztek, 
ezt magyarították —»forintra.

Károly Róbert 1 —»márka (245,5377 
g) 23 karát 9 grän (989,58%o) finomságú 
aranyból 69 db ~ot veretett. A súlya így 
3,55 g volt, és 3,52 g színaranyat tartal
mazott. Ezt a minőséget utódai is hosszú 
időn át tartották. 1 -1 0 0  —»dénárral lett 
egyenlő, ez az értékarány azonban a dé
nár instabilitása miatt hullámzott. Károly 
az -  éremképét (—»pénzábrázolás) is Fi
renzéből vette át: előlapjára a firenzei li
liom, hátlapjára pedig Firenze védő
szentje, Keresztelő Szt. János került. 
Nagy Lajos az ~ előlapjára a magyar An- 
jou-címert, hátlapjára pedig a magyar 
Szt. László királyt tétette. Ez az éremkép 
(vagyis a mindenkori uralkodó —»címere 
és neve, ill. Szt. László) Mátyás király 
1467-es reformjáig változatlan maradt, 
ám akkor a címer helyére a Madonna ke-

Nagy Lajos aranyforintja. MNM
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riilt. Az 1 ~ = 100 dénár értékarányt Má
tyás véglegesítette, megteremtve a stabil, 
évi beváltás (—»pénzújítás) alá nem eső, 
jó minőségű dénárt.

Az ~ elnevezését a 16. század elején 
általánossá váló —»dukát név váltotta föl.

írod .: Hóman Bálint, Magyar pénztörté
net, Bp., 1916; Uö, A magyar királyság pénz
ügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert 
korában, Bp., 1921; Huszár Lajos, A budai 
pénzverés története a középkorban, Bp., 
1958; Uö, Magyar mintára vert idegen 
aranypénzek, Numizmatikai Közlöny, 
66-67(1967-68); Artur Pohl, Ungarische 
Goldgulden des Mittelalters, Graz, 1974; La
jos Huszár, Münzkatalog Ungarn, Bp., 1979.

Gedai István

Aranygyapjas rend
Burgundiái, majd Habsburg birodalmi, 

később spanyol világi rendjel is, a Habs- 
burg-család ún. házi rendjele. A legelő
kelőbb rendek egyike a világon.

1429-ben alapította Jó Fülöp burgun- 
diai fejedelem. Az első statútumot 1431- 
ben, a rend első káptalani ülésén hagyták 
jóvá. 1433-ban kapott pápai megerősí
tést. Kezdetben egy időben 31 tagja lehe
tett.

Elén főnök, ún. szuverén (nagymester) 
áll. Fő tisztségviselői a kancellár, a kincs
tárnok, az írnok (greffier), a címerkirály 
(herold). 1516-ban 51 főre emelték a 
rendvitézek keretszámát. A rend főnöke 
mindig az uralkodó volt. Fénykora a 16.

Aranygyapjas rendjel láncon I. Ferdinand portré
ján. M. Rota rézmetszete, 15 75, részlet. OSZK

sz.-ra tehető. Az ~ 1477-ben Burgundiái 
Mária kezével szállt Miksa osztrák fő
hercegre; ettől kezdve számít a Habsbur
gok rendjelének. 1555-ben a Habsburg- 
ház spanyol ágára, 1700 u. pedig osztrák 
ágára szállt. Minthogy azonban a spa
nyol királyok továbbra is adományozták, 
a rend kettévált. Tagjai csak fejedelmi 
vagy főnemesi családokból származó, 
róm. kát. vallású, feddhetetlen életvitelű 
férfiak lehettek. A folyamatosan, de kor
látozott számban adományozott renddel 
jelentős privilégiumok jártak együtt. 
1478-tól kezdődően tudunk magyar 
rendvitézekről. Elsőként Corvin Mátyás, 
majd 1516-ban II. Lajos, 1596-ban pedig 
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem lett 
az ~ tagja. Rendvitéz volt több magyar 
-^nádor is: pl. —»Esterházy Miklós 
(1628), Pálffy Pál (1650), Wesselényi 
Ferenc (1662), —»Esterházy Pál (1681). 
—»Zrínyi Miklós 1664-ben lett rendtag.

A spanyol ~nek egyetlen magyar tulaj
donosa volt: II. Rákóczi Ferenc (1708).

A rendtagok rendkívül díszes kivitelű, 
arany hímzésdísszel ékes vörös bársony 
rendi díszöltözetet használtak a ceremó
niákon. A rendjel (ordo) rendi tulajdon 
volt, szigorú visszaadási kötelezettség 
alá esett. A rendjclvényt kezdetben kizá
rólag nyakláncon, 1516-tól vörös nyak
szalagon is viselték. Az — jelvénye szim
bolikus állatalak: aranyszőrű —»bárány 
lenyúzott, aranygyűrűn áthúzott gerezná
ja. A rendi lánc (collane) 28 zománcozott 
tagból áll, melyek stilizált tűzkövet és 
tűzcsiholó acélt formáznak. A középtájra 
felcsatolt plasztikus kivitelű arany bá
ránygerezna fejét balra (azaz heraldikai- 
lag jobbra) tartja. A szalagviselés szokás
ba jöttével alakult ki a tűzkő, a tűzcsiho
ló acél és az arany kosbor motívumát 
összekapcsoló rendjelvénytípus. A 18. 
sz.-ban kifejlődött egy finomabb kivitelű 
alaptípus. Az előlapon, kék zománcala
pon aranybetűkkel a rend jelmondata: 
PRET1VM LABORVM NON VILE (Sok fá
radozás nem csekély jutalma). A szalagos 
példány legtöbbször kiegészül egy arany, 
kék zománcos díszű csuklópánttal (cou
lant), amely nincs összedolgozva magával 
a jelvénnyel.
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A fennmaradt jelvények közül külön 
csoportot alkotnak az ékkövekkel kira
kott példányok.

írod.: Charles Terlinden, Der Orden vom 
Goldenen Vlies, Wien-München, 1970; Tré
sors de la Toison d'Or, éd. Hermann F illitz, 
Bruxelles, 1987; Hermann Fillitz, Martina 
P ippal, Der Schatz des Ordens vom Goldenen 
Vlies, Salzburg-Wien, 1988; Pandula Attila, 
A Habsburgok házi ordoja: Az Aranygyapjas 
Rend, Baranya, 1992-93; Christian Steeb, 
Die Orden vom Goldenen Vlies, in Öster
reichs Orden vom Mittelalter bis zur Gegen
wart, Hrsg. Johann Stolzer, Christian Steeb, 
Graz, 1996; Mario Strigli, Die dynastische 
Orden der Herzöge von Burgund. Die Teilung 
des Ordens vom Goldenen Vlies im 18. 
Jahrhundert, in Barock-Blütezeit der euro
päischen Ritterorden, Hrsg. Hermann Dnco- 
wiTSCH, Gottfried Stangler, Johann Stol
zer, St. Pölten, 2000.

Pandula Attila

Aranyosmedgyesi Sámuel (18. sz.)
Ref. imádságoskönyv-szerző, munká

ja több kiadásban is megjelent. 1735-45 
között hetényi jegyző.

Művei: Igazságnak áldozatja, Győr, 1737, 
2Kolozsvár, 1745,31747.

A szerk.

aranyozás (a bútorművességben)
Festői hatású, összetett felületmeg

munkáló eljárás. Európa-szerte, így Mo.- 
on is a —»gótikától a historizmus koráig a 
kát. templomok oltárfelépítményeinek, 
szobrainak, világítótesteinek egyik leg
kedveltebb felületmegmunkálása. Világi 
használatban leginkább a természetes 
színében hagyott vagy festett tömörfa és 
a furnéros bútorok faragott részleteit, a 
tükör- és képkereteket aranyozták. Egyes 
korszakokban divatos volt a bútorok tel
jes felületének ~a, így pl. 18. sz.-i francia, 
Louis XV- és Louis XVI-stílusú ülőbú
torok között nem ritka az aranyozott 
—»szék, —»kanapé stb. Az ~ lényege, hogy 
rendkívül vékony aranylemezkéket, ún. 
aranyfüstöt speciálisan alapozott fafelü
letre kötnek. A felületre elsőként bolo
gnai krétából készített vékony gipszréte
get visznek fel, amelyet tojásfehérjéből

készített ragasztóval vonnak be. A kiszá
radt ragasztóréteget pálinkával feloldják, 
majd az aranylapocskát mókusfarokból 
készült lapos ecset segítségével a díszí
tendő felületre teszik. Előzetesen az 
aranylapokat bőrpámán a kívánt formára 
és nagyságra vágják, ezeket az elektro
mos töltésű mókusszőr ecset szakadás 
nélkül magához rántja, és segítségével 
könnyen vihető fel a kívánt felületre. A 
ragasztóanyag kötése, azaz a pálinka el
párolgása után az aranylemezzel borított 
felületet részben vagy teljes egészében 
pálcára erősített achátkővel fényesre polí
rozzák. Az aranyozott felületet korábban 
beütött, karcolt rajzolattal is gazdagítot
ták. A —»reneszánsz idején kedvelték a 
sgraffitós eljárást: az ~ra festékréteget 
kentek, melybe dekoratív mintázatot kar
coltak. A karcolással eltávolított festékré
teg helyén az aranyalapozás előcsillogott. 
Ezüstfüsttel is dolgoztak, és gyakran sár
ga kencével fedték, hogy az arany hatását 
érjék el. Fémes csillogású felületek kiala
kítására a 15-17. sz.-ban bizmutot is al
kalmaztak.

írod.: Cornelius H ebing, Aranyozás és 
bronzozás, Bp., 1997.

Batári Ferenc

aranypénz
Az —»ezüstpénz mellett az értékálló 

-^pénznek mindenkor egyik legáltaláno
sabb formája. Visz. a bizánci —»solidus 
volt az első ~, amellyel a magyarok meg
ismerkedtek még a honfoglalás előtt. 
Tezaurációra és nem pénzforgalmi célok
ra használták (—»primitív pénz). Keleten, 
a magyarok érdekeltségi körében, főképp 
Itilben a solidust negyedelték, felezték, s 
a honfoglalás előtt a magyarokhoz is el
jutott ilyen példány. A bizánci solidus a
12. sz. végéig játszott szerepet a magya
roknál. Al l .  sz.-ban Szt. István is bocsá
tott ki ~t bizánci —»pénzláb mintájára.

Rendszeres -verésünk (—»pénzverde) 
megindítása 1. Károly reformjához fűző
dik. A páratlan magyar aranygazdagság a 
magyar -  uralmát jelentette Európában, 
az évi aranytermelés 80%-a magyar 
aranybányákból és aranyat tartalmazó 
patakokból került ki. A 16. sz.-ban az ad



133 aratómunkások

digi —»aranyforint név helyett a —>dukát 
elnevezés vált általánossá.

I. Károly alatt a 23 karát 9 grän finom
ságú budai —»márkából 69 db aranyforin
tot vertek, súlya így 3,55 g volt, és 3,52 
g színaranyat tartalmazott. A 17. sz.-ban 
( 1680) a 281 g-os bécsi márkából 23 ka
rát 8 grän finomságban (986%o) 80 2/5 
db dukátot vertek, amelynek súlya 3,495 
g volt, és 3,446 g színaranyat tartalma
zott.

írod.: Hóman Bálint, A magyar királyság 
pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Ró
bert korában, Bp., 1921; Lajos Huszár, 
Münzkatalog Ungarn, Bp., 1979; Grdai Ist
ván, A magyar pénzverés kezdete, Bp., 1986; 
Uő, The effect o f  the Byzantine Gold Coins on 
the Hungarian Coinage, in Proceedings o f 
the Xlth International Numismatic Congress, 
Louvain-la-Neuve, 1993, III; UŐ, Ninth 
Century Byzantine Coins in the Tenth Century 
Hungarian Finds, in Indian Numismatic 
History, Art and Culture (Essays in Honour o f 
Dr. Parmeshwari La Gupta), Delhi, é. n.; UŐ, 
Szent István aranypénzverése, Bp., 1999.

Gedai István

aranysarkantyús vitéz
Feltehetően 1. Károly uralkodásától 

vált szokássá, hogy a magyar —»királyok 
koronázási szertartásuk elemeként ~eket 
avattak. A 16. sz.-tól Pozsonyban megtar
tott —»koronázások alkalmával az ~ek fel
avatására a koronázási szertartás után, a 
ferences templomban került sor. A főol
tár előtti trónuson ülő uralkodó előtt a 
—>nádor vagy a —»kancellár kikiáltotta a 
felavatandók nevét. A megnevezett letér
delt a trónus előtt, az új király pedig dísz
karddal három gyenge ütéssel illette.

~ olyan (fő)nemesi családból szárma
zó férfi lehetett, aki harcokban tűnt ki. 
(Kivétel volt a Rákóczi-szabadságharc 
leverését követő 1712-es királykoroná
zás, ekkor politikai okokból hivatalnokok 
lettek ~ek.) Az uralkodó ezzel jutalmazta 
a hűséges szolgálatot. A Habsburg-ural- 
kodók alatt előfordult, hogy egyes sze
mélyek átörökíthetően kapták meg e 
méltóságot. A lovagok száma nem volt 
meghatározva, 1563 és 1792 között ko
ronázásonként 4 és 49 fő között mozgott.

Az -eknek joguk volt arany- (vagy ara
nyozott) sarkantyút hordani, aranyozott 
kardot, tőrt viselni, lovukat aranyos szer
számmal ékesíteni. Külön jelvény nem 
járt e méltósággal.

111. Károly koronázásakor külön erre a 
célra készíttetett díszkardot használtak a 
felavatásnál, amelyet Mária Terézia ko
ronázásakor ismét alkalmaztak.

Pandula Attila

arasz —»hosszmértékek

aratómunkások (kepések)
Az ~ az allodiumokon és a jobbágybir

tokon egyaránt feltűnnek, amit családne
vek is bizonyítanak (Arató, Kepés). 
1498-ban törvényileg előírták, hogy ré
szesedésükből, ill. napszámukból fizes
senek dézsmát. Ezt hívták keresztény 
adónak, ill. sarlópénznek. A sarlós alap
egység 4-6 aratóból (nők) és egy kéve
kötőből (férfi) állott. A kaszás alapegy
ség a 17. sz. végétől 2 kaszást (férfi), 2 
marokszedőt (nő) és 1 kévekötőt (férfi) 
foglalt magában. Ebből tevődött össze 
szükség szerint a csapat, melyet a 18. sz.- 
tól kezdve az aratógazda irányított. Ebben 
az időben a csapat már gazdasszonnyal is 
kiegészült, aki az otthon megszokott éte
lek elkészítéséről gondoskodott.

A részesaratás Erdély kivételével mind 
nagyobb területet hódított meg, de a ré
szesedés állandóan csökkent. Vas m.-ben 
a 17. sz. első felében 12,5%-ról 7,7%-ra 
esett vissza, az Alföldön, ahol kisebb volt 
a munkaerő-kínálat, ugyanekkor, de még 
a 18. sz.-ban is 16% körül mozgott. A 
század végére a különbség jórészt ki
egyenlítődött, mert a hegyvidékről a sík
ságra vándorló magyar, román, szlovák, 
ruszin aratók kevesebb bért kaptak. A 17. 
sz. elején a sarlós aratásban a kévekötő 
férfi 30-40%-kal kapott magasabb bért a 
nőknél, a kaszás és a marokszedő 7:3 
arányban osztozott a béren. A 17. sz.-tól 
kezdve a járandóság 20-50%-át kitevő 
élelmiszer-juttatásban is részesültek az 
aratók. Sok helyen szokásban volt a min
den századik egység (kereszt, köböl) 
után járó ebédkereszt-ebédköböl. A felté
teleket egyes nagybirtokokon a 18. sz.
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második felétől kezdve aratószerződés
ben rögzítették.

A 16-17. sz.-ban egyes dunántúli vá
rosok igyekeztek megakadályozni, hogy 
lakosaik máshol vállaljanak aratást. A 18. 
sz.-ban a megyék, hogy megakadályoz
zák a vándorlást, egyeztették a részese
dés arányát. Az Urbárium szerint a 
—»jobbágy, zsellér bérmunkájára földes- 
ura tarthatott igényt, erre hivatkozva 
igyekeztek az ~at helyben lekötni. Mind
ezek ellenére a 18. sz.-ra megnőtt a ván
dor ~ száma. A Balaton északi partjáról 
Somogyba jártak aratni, a Dunántúl észa
ki részén -»szlovákok, helyenként mor
vák találtak munkát. Dél-Dunántúlon 
—»szlovének, —»horvátok, osztrákok tűn
tek fel az aratásokon minden évben. Az 
Alföldre erdélyi és felvidéki magyarok, 
szlovákok, -^románok, —»ruszinok szer
ződtek. A —»székelyek a román bojárok
nál arattak.

A vándor ~k műveltségi javakat hoztak 
és vittek. A kaszás aratás, melyre a 18. 
sz.-ban kötelezték őket, terjedt a hegyvi
dék irányába is. A szellemi javakat, mesé
ket, népdalokat, táncokat nemcsak átad
ták, hanem vitték is hazájukba. Az ilyen 
kapcsolatteremtést nehéz ugyan tetten ér
ni, de egy-egy távol felbukkanó művelt
ségi elemet csak a vándor ~k közreműkö
désével lehet megmagyarázni.

írod.: Nagyváti Ján o s, A szorgalmatos 
mezei gazda, I—II, P e s t 1791; Belényesy 
M árta , A földművelés fejlődésének alapvető 
kérdései a 14. században, E thn , 1 9 5 4 -5 5 ; Ba
logh István , A gabona betakarítása a 16-17. 
században, E thn , 1957; Maksay F eren c , Pa
rasztság és majorgazdálkodás a l ó .  századi 
Magyarországon, B p., 1958; Sápi V ilm o s, A 
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ár- és bérviszonyok
1. 1526-ig
A középkori Mo. jórészt feltáratlan ár- 

és bértörténete -  a 13. sz.-tól szép szám
mal előforduló birtok- és kisebb ingat
lan-, valamint az 1340-es évekig gyűjt
hető szolgaadásvételektől eltekintve - 
érdemben csak Zsigmond uralkodásától 
kezdve, a jövedelmek és kiadások rész
letes, írásbeli számbavételének hazai 
elterjedésével vizsgálható. A 15. sz. első 
feléből fennmaradt gazdasági tárgyú ira
tok még szinte kizárólag a városi viszo
nyokba engednek betekintést. A városok 
falain túl elterülő Mo. árairól adatok job
bára csak a Jagelló-kortól kezdve marad
tak fenn.

Az ország az olcsó élelmiszerek hazá
ja, a külföldi útleírások szerint valóságos 
földi paradicsom. Ez többé-kevésbé az 
árakon is tükröződik. A gabona ármozgá
sa a 14-15. sz.-ban jól követhető éves 
ciklust mutat: aratás után október köze
péig (a Szt. Mihály-napi földesúri cen
zusfizetést követő 2-3 hétig) olcsó, feb
ruárig csekély mértékben nő, áprilistól 
30-40%-kal drágul, végül júniustól szár
nyal, és a ciklus végén akár 50%-os újabb 
áremelkedéssel zár. A búza a Jagelló-kor 
városi piacain hozzávetőleg a zab négy
szeresét, a rozs közel háromszorosát éri. 
Ára az 1220-as évektől kezdve egy év
századon át folyamatosan emelkedik, 
1420 k., úgy tetszik, csökken, majd a 15. 
sz. közepén stagnál, 1490 u. lassan újra 
nő (Sopron és környéke). Általában meg
fizethető, még a városokban is, kivéve 
Budát, ahol méregdrága. Nagykereske
delmi ára a Csallóközben (Somorja, 
1507) 17 dénár/pozsonyi mérő (54 liter), 
Gönc környékén e mennyiség 20-22 d 
(1517), Sopronban és Pozsonyban az 
aratást megelőző egy-két drága hónap 
kivételével 25-30 d, ellenben Budán, 
júliusban akár a 200 dénárt (2 ft) is 
elérheti (1489). Ugyanott a barna kenyér 
ára ellenben mindig 1 dénár, mivel a bú
za árváltozása a középkori városban nem 
a kenyér árának, hanem súlyának válto
zásában mutatkozott meg (=0,5-1 kg). A 
lencse igazi „népélelmezési cikk”: 54 
liter csupán 22 d (Sárvár, 1520).
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A marha- és sertéshús olcsó, a barom
fi drága, ez utóbbi jobbára csak a tehetős 
polgár és nemes asztalán fordul elő. A 
vágómarha átlagára a Jagelló-kor végén
2,4 ft, a borjúé 22-35 d (Sárvár, 1520— 
22). A sertés általában 1 ft, de a morva 
piacra szánt állatok felvásárlási ára elérte 
az 1,4-1,5 forintot is (Tiszadob, 1517). 
Baromfi: kacsa 3-5 d, csirke 2-3 d, kap- 
pan 3-5 d. A halak közül csak a tokfélék 
és a nagy harcsák, csukák drágák. Egy- 
egy akkora viza, melyből kettő fér fel 
egy szekérre, 3 ft, de a kisebbek is 50- 
100 d között kelnek el (Esztergom-Po- 
zsony, 1489-92). A bor pintje a 16. sz. 
elején általában 3-6 d, a király asztalára 
kerülő malváziai boré 16 d (1525, régi 
dénárban). A sör jóval olcsóbb, ahol van 
rá adat, ott a bor árának negyede-ötöde. 
A só ára Zsigmond király 1397. évi sza
bályozását követően a középkor végéig 
100 kockánként (=300-500 kg) a bányák 
közelében 1 aranyforint, a nyugati határ
szélen viszont a szállítási költségek miatt 
már 5 aranyforint.

Az egyszerű emberek Jagelló-kori öl
tözéke: szürke posztó ruha 40-50 d, egy 
pár saru 8-22-30 d, talpalása olcsón 3 d, 
de a varga elkérhet érte 8-12 dénárt is. 
Egy-egy paraszti ködmön vagy suba 1-4 
ft, a jóval későbbi nadrág szerepét betöl
tő harisnya 6-7 d. A tehetős polgár és ne
mes ruházata többnyire külfödi szövetek
ből (főurak esetében gyakran nemesfém 
szálakkal átszőve) készült, drága dara
bokból állt. Értéke több tucat forinttól 
indult, de főúri —»végrendeletek több 
száz forintos tételeket is emlegetnek. 
Egy-egy drágakövekkel ékesített dísz
ruha ára (Újlaki Miklósé) állítólag több 
tízezer forintot is érhetett. Egy rőf 
damaszt ára ekkor 4 ft, a skarlát rőtje 9- 
12 is lehet.

A hadfelszerelés drága: egy jó páncél 
1277-ban 10 márka (=2,2 kg ezüst), a 
harci mén ugyanannyi. A lovak ára azon
ban, lévén igazi nemesi luxuscikk, szél
sőséges értékeket mutat. A 13. sz.-ban 
többnyire 1-5 márka, ha a király vesz 
magának, akkor 100-200 márka is lehet 
(V. István, IV. László). A helyzet a 
középkor végén sem változik: a lovak ára

Bártfán általában 6-9 ft, de lehet kapni 
16 ft-ért is. Egy főúri paripa 100-200 
aranyforintot is érhet.

A nemesség jövedelmét általában a 
jobbágytelkek után szedett járadékokkal 
szokás megadni. Ily módon számolva 
egy telek a 15. sz. elejétől 1526-ig évi 1- 
3 ft jövedelmet hoz urának. Jóllehet e 
becslés nem tartalmazza a birtokosnak 
általában komoly jövedelmet hajtó bor
és malombevételeket, pontosabb, a ha
szonvételekkel is számoló általános 
módszer egyelőre nem készült, és a ránk 
maradt források jellegéből adódóan két
séges, hogy a jövőben születhet-e.

A végeken harcoló lovas katona Má
tyás alatt havi 3, a gyalogos 2 ft zsoldot 
kapott. A fontos magánvárak tekintélyes 
várnagyai az illő tartás mellett évi 200- 
300 ft fizetést húztak. A kis főúri castru- 
mok személyzete azonban jóval olcsób
ban szolgál. A teljes ellátás és általában 
egy rend ruha mellett a várnagy 20-40, 
az alvárnagy 8-15, a néhány főnyi őrség 
tagjai pedig 6-8 forintért.

Egy soproni ácsmester napi bére 1426- 
ban 1/9 aranyforint, és száz évvel később 
sem keres többet (1525: 30 bécsi d=10 
magyar régi d). Jóllehet 1520-ban ennyi 
a heti bére egy ikervári ácsnak is (50 
d/hét), a vidéki iparos azonban csak rit
kán keres évi 25 forintot. Jellemzőbb az 
1522-ben tavasztól késő őszig a szlavó
niai Velike várán 132 munkanapot dolgo
zó mezővárosi kőműves esete, aki az el
látásán és ez évre a földesúri adótól men
tesített telkén túl 6 ft 15 d-t keres. A jó 
városi kőműves azonban, ha nagy meg
rendelése van, egy évben 40-60 forintot is 
hazavihet ez idő tájt. A segédmunkás bére 
a szakmunkásénak többnyire fele-harma
da. A Garam vidéki —»bányavárosok vá
jára napi 8 óra munka mellett heti 60-70 
dénárra számíthatott, az érc szortírozol 
napi 12 órában heti 33-60 dénárt keres
tek. A Hunyad m.-i vasbányákban 50 d 
heti bér járta.

Jobban kerestek a város állandó alkal
mazottai: Bártfán a 16. sz. elején a városi 
kovács évi bére 47, a városi szekeresé 
18,66; a kikiáltóé 18,8, a városi jegyzőé 
40 forint. Jól kerestek az orvosok is. Egy
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orvosi vizit ára a Jagelló-kori Budán a 
betegnek akár 2 forintját is elvihette, 
Nagyszeben orvosa a várostól ez idő tájt 
évi 75 ft fizetést húzott. Nem fizetett rosz- 
szul a fuvarozás sem. A Tállyáról Bártfára 
bort szállító szekeresgazdák egy-egy 
fuvarért a hordók számától függően 
2,25-5 forintot kaptak. A Buda-Székes- 
fehérvár útra bérelt szekeréért az utazó 
akár 1 forintot is fizethetett (1497).

A jobbágyok jövedelme tájegységen
ként eltérő volt, és a fennmaradt adó
jegyzékek tanúsága szerint széles skálán 
mozgott. 1425-ben a szlavóniai Rovisce 
mezővárosban és környékén a földesúri 
adó a legszegényebbek és a leggazdagab
bak között kétszázszoros különbséget 
mutat. Jobbágyporták összes bevételét 
számszerűen is rögzítő középkori össze
írás nem maradt fenn. A 15. sz.-i adó-, 
tized- és kárjegyzékekből azonban annyi 
leszűrhető, hogy egy-egy jó piaci adott
ságokkal rendelkező tájegység falvaiban 
a jobbágyportákra átlagosan legkevesebb 
10-50 ft jövedelem esett (Csallóköz). E 
társadalmi réteg csúcsán azok a paraszt- 
nábobok (többnyire mezővárosi keres
kedők) álltak, akik földesuruknak évente 
8-25 aranyforint adót is képesek voltak 
fizetni. Bizonyosra vehető, hogy ők évi 
több száz aranyforint jövedelemmel ren
delkeztek.

A paraszti napszámbér a Jagelló-kor- 
ban a munka jellegétől függően 5-10 d 
között változott. Legjobban a kaszálás 
fizetett. A gyermekmunka napi bére 2-3 
d, az asszonyok többnyire 3-5 dénárért 
dolgoztak. A középkor végi Mo.-on -  a 
városokat kivéve -  az átlagos paraszti 
napszámbér harmadából (1,3-1,5 d) nap 
mint nap jól lehetett lakni. Akik élelme
zésükre ennyit áldozhattak, azoknak asz
talára évi 300-360 kg kenyér, 60 kg mar
ha-, 5-7 kg birkahús, 15-20 kg hal, 300 
liter sör, 70 fej káposzta, 15-20 kg só és 
1 kg vaj jutott. Több, mint Rajna-vidéki 
kortársaiknak.

2. 16-18. század
A Mohácsot követő időszak mo.-i ár- 

és bértörténetéről lényegesen több infor
mációval rendelkezünk, mint a középko
ri viszonyokról, bár hozzá kell tennünk,

hogy a kutatások főként a 16—17. sz.-ra 
koncentrálódtak, míg a 18. sz.-i viszo
nyok kevésbé ismeretesek. Ennek oka a 
kora újkori gazdaságtörténet egyik legvi
tatottabb eseménye: az ún. árforradalom 
beható vizsgálata volt. A Nyugat- és Kö- 
zép-kelet-Európában egyaránt megfi
gyelhető árforradalom kezdetét a 16. sz. 
elejére teszik, ám az elsősorban élelmi
szereknél megfigyelhető áremelkedés a 
század közepéig nem volt jelentős mér
tékű. A 16. sz. közepétől a 17. sz. elejéig 
azonban intenzív áremelkedés figyelhető 
meg, amely minden árucikkre kiterjedt, 
általánosságban pedig az egész korsza
kon belül az élelmiszerárak drasztikus 
emelkedéséről beszélhetünk. Az ipar
cikkek ára szintén növekedett, de nem az 
élelmiszerekhez hasonló mértékben, míg 
a bérek emelkedése mindkettőtől elma
radt. A leglátványosabban a gabona ára 
emelkedett: a 16. sz. első harmadától a 
század végéig 5-6-szorosára, míg az élő
állatoké 3-3,5-szeresére, a posztó 1,5-2- 
szeresére. Az árforradalom kialakulásá
nak okai máig nem tisztázottak: az a már 
a korszakban megjelenő hagyományos 
magyarázat, amely a latin-amerikai spa
nyol gyarmatokról az 1540-es évektől 
Európába egyre nagyobb mennyiségben 
beözönlő nemesfém-túlkínálatban látta a 
drasztikus árnövekedés okát, minden bi
zonnyal téves, hiszen az infláció, igaz, 
kisebb ütemben, de már fél évszázaddal 
korábban megkezdődött. Ugyanakkor 
térségünkben, így Mo.-on is (ideértve a 
Német-római Birodalmat, az osztrák örö
kös tartományokat és Cseho.-ot is) ta
pasztalható árnövekedés ellenére a késő 
középkorban még virágzó nemesérc
lelőhelyek kimerülése következtében 
mindvégig nemesfém-, főként ezüsthi
ány volt megfigyelhető, tehát a Nyugat- 
Európában megjelenő nagy mennyiségű 
nemesfém önmagában nem okozhatta ré
giónk árforradalmát. Az infláció nem járt 
együtt a pénz értékének (azaz nemesfém- 
tartalmának) csökkenésével, hanem 
—»számítási pénzben és abszolút nemes
fémértékben is növekedtek az árak. A 
másik hagyományos indok a 16. sz.-tól 
megfigyelhető demográfiai robbanás
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által okozott élelmiszerhiány, ill. a fel
gyorsult urbanizáció. így egyszerre jóval 
nagyobb élelmiszerigény jelentkezett, de 
a mezőgazdasági termelés nem vált 
intenzívebbé, extenzív módon pedig a 
növekvő népsűrűség szabott gátat a 
nagyobb mennyiségű élelem előállításá
nak. Ezek az összefüggések Nyugat-Eu- 
rópában sok helyen kimutathatók (pl. a 
németalföldi, német-római birodalmi vá
rosok esetében), azonban Mo.-on az is
mert politikai viszonyok miatt (török 
hódítás, állandó háborús helyzet) nem 
volt demográfiai robbanás, de az árak 
nálunk is drasztikusan emelkedtek. Az 
árforradalom kialakulásának okai visz. a 
fenti magyarázatok elegyében kereshe
tők, amelyekhez hozzájárulhatott az első 
tömeghadseregek megjelenése (a nagy
számú katonaság termelőerőt vont el az 
agráriumtól, míg egyszerre nagy tömegű 
felvevőpiacot kínált agrártermékek szá
mára), ill. (pl. Mo.-on is) a monokultúrá
ra épülő településszerkezet kialakulása 
(szőlőtermesztésre vagy marhatenyész
tésre specializálódott települések). Nyu- 
gat-Európa az élelmiszerhiányt a Közép- 
kelet-Európából történő gabona- és 
élőállat-behozatallal tudta pótolni, a 
megnövekedett és fizetőképes kereslet 
viszont felverte az árakat régiónkban is. 
Amo.-i árszínvonal azonban elmaradt pl. 
az osztrák örökös tartományokéhoz ké
pest, és nagyságrenddel alulmúlta a nyu
gat-európait, így pl. a korszakban csak a 
lengyel gabona lehetett valamivel ol
csóbb a magyarnál. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy az árforradalom különböző
képpen hatott az egyes termékekre, és 
regionális szinten is jelentős eltéréseket 
tapasztalhatunk mind Nyugat-Európá- 
ban, mind pedig Mo.-on is. A 16-17. sz.- 
ban a török uralom alatti területek ár
mozgásai lényeges mértékben nem tértek 
el a keresztény kézen maradt területe
kétől. A 17. sz. első harmadában minden
hol az árak csökkenését figyelhetjük 
meg, amelynek okai szintén nem tisztá
zottak, de jelentős szerepe lehetett a 
korszak nevezetes hiperinflációjának (az 
ún. Klipper- und Wipperzeit), amelynek 
során a pénz tényleges értéke (azaz

nemesfém-tartalma) drasztikusan csök
kent, valamint a harmincéves háború ne
gatív hatásainak is. A 17. sz. utolsó har
madában régiónkban újból emelkedni 
kezdtek az árak, majd a 18. sz. eleji felfu
tást követően újból, ha nem is drasztiku
san, de továbbra is estek, egészen a napó
leoni háborúk újbóli gyors emelkedéséig.

A korszakban az árakat számítási 
pénzekben szokás megadni ( 1 magyar ft 
= 100 d), ill. gyakran átszámolják a pénzt 
ezüst- és aranygrammértékre. Kezdjük a 
legfontosabb terménnyel, a búzával: 
Sopronban 1 soproni mérő (79,09 1, ill. 
58 kg) búza átlagos eladási ára a követ
kezők szerint alakult. Az 1550-es évek 
átlagára: 44,5 d, 1560-as évek: 61,5 d, 
1580-as évek: 94 d, 1590-es évek vége: 
115 d, 1610-ig: 143 d az átlagár, majd az 
1630-as évektől csökkenés: 123 d, 1650- 
es évek: 112 d, 1670-es évek: 71 d, majd 
a török visszafoglaló háborúk idősza
kában: 150-160 d, az 1730-as években 
103 d, 1750: 115 d. Nagyszombatban 1 
nagyszombati mérő (31,04 1, ill. 23,28 
kg) búza ára az 1530 40-es években 8-9 
d-ba került, 1557-től drasztikusan emel
kedett 19-25 d-ra, de az ármozgások hek
tikusságára jellemző, hogy az 1570-es 
évek elején még 54 d-ra is felszökő ár a 
80-as évekre végére 22-25 d-ra esik visz- 
sza. A század végén, a 15 éves háború 
időszakában újra nagyarányú az emel
kedés: pl. az 1598-ban még 30,8 d-ba ke
rülő búza a következő évben már közel 
háromszor annyiba került (86,63 d). A 
17. sz.-ban a követképpen alakult a ga
bona átlagára Nagyszombatban: 1605- 
06: 61-63 d, 1620: 43,56 d, majd 1650: 
55 d, 1682: 23,17 d, az ezt követő hábo
rús időszakban óriási infláció tapasztal
ható: 1 ft-ot is elkérnek mérőnként, 1688
u. már visszaesik a háborús időszak előt
ti szintre, és pl. 1710-ben már megint 
51,82 d. Az egy éven belüli ármozgások
ra lásd: pl. a trencséni uradalomban 
1550-ben 1 kvartálé (46,56 1, ill. 34,92 
kg) búza ára 18, 20 és 24 dénár is volt, 
Esztergomban 1604-ben januártól au
gusztusig 60 d volt pozsonyi mérője 
(53,72 1, ill. 40,29 kg) a búzának, míg 
szeptembertől már csak 40 d-ba került.
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Az is számított, hogy milyen jogcímen 
került eladásra vagy vásárlásra a búza, 
pl. 1565-67-ben Tokajban 2 ft-ot is el
kértek a majorságban termett 1 kassai 
köböl (77,6 1, ill. 58,2 kg) búzáért, 
ugyanakkor a jobbágyok a tized-, ill. ki
lencedbe leadott búzájukat 40-70 d/kö- 
böl áron vásárolhatták vissza, míg a ka
tonáknak limitált áron 33 d-ért adták. 
Ugyanilyen nagyságrendű eltéréseket 
lehet tapasztalni piackörzetek szerint a
18. sz. második felében más termények 
esetében is, pl. 1 pozsonyi mérő lencse 
1769-ben a Nyitra m.-i falvakban 80 d, a 
Pozsony m.-iekben 1 ft 75 d, de Pozsony 
városában már 4 ft-ba kerül.

A korszak legkelendőbb magyar ex
portcikke a (szürke) vágómarha volt, 
Sopronban az 1560-as években 6 ft körül 
volt egy ökör eladási ára, 1590-es évek
ben 9 ft, az 1630-as években: 13 ft, az 
1680-as években: 23 ft, a csúcsot az 
1720-as években éri el, amikor átlagosan 
34 ft-ba kerül, de 1730-as évek végére 
visszaesik 15-16 ft-ra. Az ökör ára ter
mészetesen a tenyésztés helyén, az Alfol- 
dön jóval olcsóbb volt, az 1560-as évek
ben az Alföld keleti peremén tenyésztett 
ökröket változó, 1,5-3,5-6 ft-os áron 
vásárolták fel Tokaj környékén, a Sze- 
pességben 1541-50 között 3,25 ft, 1561 
70 között 6,62 ft volt egy ökör átlagára. 
Az ilyen áron felvásárolt ökröket a bécsi 
piacon az 1550-es években 7 ft 60 d kö
rüli, míg az 1590-es években 12 ft 60 d- 
os, 1650-es években 20 ft, 1700 körül 32 
ft, majd az 1750-es években 25 ft körüli 
átlagáron adták tovább. A marhahús font
ját (0,56 kg) a mészárosok Sopronban az 
1560- 80-as években 2-2,5 d-ért, míg az 
1700-as évek elejétől az 1740-es évekig 
5-8 d-ért adták, a borjúhús valamivel 
drágább, így a 16. sz. végén általában 1 
d-ral. Nagyszombatban a marhahús font
ja a 16. sz. végéig hasonlóképpen 2-2,5 
d, a 17. sz. első harmadában 4-5 d, és 
1710-ben is 5,3 d körül volt. A végvári 
katonák 1,5 d-ért vehettek meg 1 font 
(0,5 kg) marhahúst a 16. sz. utolsó har
madában. A sertés jóval olcsóbb volt 
mint a vágómarha, Sopronban viszony
lag drága: a 16. sz. utolsó harmadában 3-

3.5 ft-ba, míg a 17. sz. végén 4,5 ft-ba 
került egy sertés, de pl. Trencsénben a 
16. sz. közepén 1-1,5 ft-ba; Egerben és 
Szatmáron a 16. sz. vége felé továbbra is
1.5 ft volt. Kimérve a sertéshús drágább 
volt a marhánál, pl. Kassán 1629-ben 1 
font marhahús 2,5 d-ba, míg a sertéshús 
5 d-ba került. Ennek oka, hogy főzésre- 
siitésre inkább a marhahús szolgált, míg 
a sertésből többnyire —»szalonnát készí
tettek, amely azonban viszonylag drága 
volt: Pozsonyban 1563-ban a marhahús 
fontja 2 d-ba, míg a füstölt szalonna 4 d- 
ba került, Sopronban a 17. sz. közepén 
25 d-t is elkértek fontjáért. A —>bor árát 
nehéz kategorizálni, hiszen igencsak 
jelentős eltérés volt a nagybani (hordós) 
és a kocsmáltatási árak között, minden
esetre megfigyelhető, hogy az újbor (Szt. 
Márton-nap körüli) bejövetelével az óbor 
olcsóbb lesz. A híres bortermő vidéken 
fekvő Sopron borkiméréseiben az 1480- 
as évektől az 1550-es évekig 2-3 d volt 
egy pint bor (2,41 1), ami a 1550-60-as 
évekre szökik fel 5-6 d-ra, a század vé
gén már 10 d körül van, az 1620-as évek
ben pedig 16 d, majd csökkenni kezd: 
1640-60-as évek: 11-12 d, az 1680-as 
évek vége: 15-19 d, 1720-as évek: 16 d 
és az 1750-es években némi emelkedés 
után újra 16 d. A sör ára Sopronban pin
térként a 16. sz. végén 4 d körül volt, 
ami az 1680-as évekre ment fel 8-10 d- 
ra. A végvári katonaságnak az 1560 70- 
es években Tokajban, Szatmárban és 
Egerben 1 kassai pint (1,67 1) bort 6-8 d- 
ért adtak, 1 pint sört viszont már 2 d-ért 
ihatott a szomjas végvári.

Egy rőf skarlát posztó Sopronban az 
1580-as években 4,5 d, az 1630-as évek
ben 10 d, a Szepességben a helyi posztó 
rőtje 1501-ben 6 d, az 1550-es években 
7-9 d, az 1580-as években 12-13 d, az 
1620-as évek elején 36-40 d, 1700-ban 
32 d. A jobbágyok egyszerű fehér köd- 
möne Zalában a 16. sz. végén 2 ft 25 d, 
nőknek 2 ft 50 d, de a díszes (cifrás) köd- 
mön már 3 ft 50-be került, ugyanekkor 
egy szűrdolmány ára 1 ft 50 d, a nőknek 
ugyanez 1 ft 25 d. Máramarosban három 
évtizeddel később a karasiából készült 
dolmány viszont mindössze 70 d-ba
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került, Kassán ugyanekkor egy kara- 
siából készült bélelt mente és a dolmány 
egyaránt 1 ft 25 d-ba került. A jobbágyok 
által hordott saru férfiaknak 80 d-ba, 
nőknek 50 d-ba került (Zala m., 1598), 
ugyanekkor a polgárok által viselt cipő 
Sopronban mindössze 60 d (1607), míg 
Máramarosban 1629-ben 33 d-t kértek 
egy „férfinak való kötős cipőért” és 60 
d-t a női saruért. Egy pár felnőtt csizma 
Sopronban 1548-ban 66 d, 1573-ban 120- 
140 d, 1635-ben 200 d, 1720-ban 100 d. 
Zalában a fekete szattyáncsizmáért a 16. 
sz. végén 100 d-t (1 ft) kellett fizetni, Kas
sán 1635-ben a fekete „száraz” csizmát 
135-140 d-ért adták, a karmazsincsizma 
már 360-375 d-ba került, amit a mára- 
marosi mezővárosokban (pl. Huszt) 200 
d-ért is meg lehetett venni.

A bérek a következőképpen alakultak. 
A korszakban jelennek meg az első hi
vatalok, így pl. egy kamarai tanácsos a
16. sz. második felében 300-500 ft-ot, 
míg a 17. sz.-ban 600 ft-ot keresett éven
te, de egy uradalmat kezelő udvarbíró az 
uradalom nagyságától függően akár 200- 
1300 ft-ot kapott a 16-17. sz.-ban. Egy 
kocsmáros bére 1572-ben havi 4 ft volt 
(Szatmár), de volt, ahol csak 2 ft (Néme
ti). A végvári katonáknak hagyományo
san lovasok esetében 3 ft, míg gyalogo
soknál 2 ft havi zsold járt. A dobosok, 
zászlóvivők magasabb zsoldot kaptak (3 
ft), míg a gyalogosok századosai már 8 
ft-ért szolgáltak havonta. Azok a végvári 
magyar —»huszárok, akik éves pénzen 
szolgáltak (jargalók/nyargalók), mind
össze évi 20 ft-ot kaptak, de emellett 20- 
20 köböl (1164 kg) búza és árpa vagy 
zab, 1 hordó bor (80-160 1) járt még ne
kik (Eger, 1575). Egy vájár heti bére 
Selmecbányán 1536/37-ben általában 70 
d volt, ami csak lassan emelkedett: 1565- 
bcn 1 ft körül, 1616-ban 1-1,50 ft, 1619- 
ben 1,40-1,60 ft. Ezért bérért a vájárnak 
heti 13-15 műszakot kellett teljesítenie, 
tehát naponta legalább kétszer le kellett 
mennie a föld alá. A kereseti viszonyok a
17. sz. közepéig nem nagyon változtak, a 
vájárok napszámbére továbbra is egy 4 
órai teljes műszakért 10 d, egy 8 órai tel
jes műszakért 20 d volt, ugyanekkor az

ércvájároké és ácsmestereké 25 d (1648). 
Az ácslegény napi bére Nagyszombatban 
az 1550-60-as években 16 d, 1570-80-as 
években 20 d, 1620-as években 30 d, 
1650-es évektől az 1710-es évek elejéig 
35-40 d, de egy ugyanilyen ácslegény 
Besztercebányán ugyanezen időszakok
ban már jóval kevesebbet kapott (1550- 
80: 12,5 d, 1620-as évek: 18 d, 1650: 27 
d, 1710: 30 d), és Sopronban is kb. ugyan
ennyit keresett. A (mezőgazdasági) nap
számos Nagyszombatban az 1570-es 
években 10 d-t, 1600-as évek elején 12 
d-t, 1660-as évektől 1710-ig 20 d-t ka
pott, Kassán a napszámos bére a 17. sz. 
elején 8 d, az 1650-es évek közepén 12 d. 
Kecskeméten egy mezőgazdasági nap
számos pl. állatok őrzésekor a 18. sz. 
első felében 12-14 d-t kap, az 1770-80- 
as években 20-30 d-t. A szőlőkapások 
többet kaptak, pl. Sopronban a 16. sz. má
sodik felében 10-11 d-t, egy évszázaddal 
később 17-20 d-t, s ez az összeg a 18. sz. 
közepén sem nagyon változott (20 d). 
Kassán a 17. sz. 30-as éveiben a kapás 12 
d-t kapott, ha élelemellátmányban része
sült, míg anélkül 18 d volt a bére. A fu
vardíjak is folyamatosan emelkedtek, an
nak ellenére, hogy a 16. sz.-ban több tör
vényben szabályozták azokat, pl. az 
1557-i szabályozás szerint 1 bécsi köböl 
bor 1 magyar mérföldre -  kb. 9 km -  tör
ténő szállítása 1 d-ba került, ugyanennyi 
volt 1 köböl búza vagy liszt fuvardíja, 
míg a zab és az árpa köble után 1/3 d-t 
kellett fizetni. A gyakorlatban a gabona 
fuvarozása általában köblönként maradt 
1 d, azonban a bor szállítása lényegesen 
többe került, és a 16. sz. végén már leg
alább 2 d-t kellett fizetni köblönként. Az 
általában két hordót szállító szekér fuvar
díja a 16. sz. közepén 20 d volt mérföl
denként, de a 17. sz-ban már 40 d-ba ke
rült (Zemplén m.). Az árnövekedést jól 
szemlélteti, hogy Sopronból Pozsonyba 
egy akó bort a 16. sz. közepén még 24 d- 
ért fuvaroztak, de a század végén már 40 
d-t, az 1680-as években 70-100 d-t, míg 
az 1710-es években 107 d-t kellett fizetni.

írod.: Kováts Ferenc, Nyugat-Magyaror
szág áruforgalma a 15. században, Bp., 1902; 
Mandelló Gyula, Adalék a középkori mun
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kabérek történetéhez, B p., 1903; Iványi B éla, 
A tiszaluci vám bevételei és azok felhasználá
sa 15I6-I520-ig, M a g y a r G azd a sá g tö rté n e l
m i S zem le , 13(1906); M o ritz  Jo h n  Elsas, 
Umriss einer Geschichte der Preise und 
Löhne in Deutschland, I II, L eiden , 1936—49; 
K.OVÁTS F eren c , Korakapitalisztikus gazda
sági válság Magyarországon I. Mátyás király 
uralkodása alatt, B p., 1937; Materialen zur 
Geschichte der Preise und Löhne in Öster
reich, H rsg. A lfred  F ran c is  Pribram, W ien, 
1938; W ittman T ibor, Az „árforradalom ” és 
a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai 
(1556-1618), B p., 1957; N . K iss  István , Az 
ár- és bértörténet kérdése Magyarországon 
1550-1650, T S z, 2 (1 9 6 3 ); K ubinyi A nd rás, A 
mezőgazdaság történetéhez a Mohács előtti 
Budán (Gallinczer Lénárd számadáskönyve 
1525-ből), A tS z , 6 (1 9 6 4 ); Z imányi V era, 

Bibliográfiai áttekintés a külföldi ár- és bér
történeti kutatásokról. V ilág tö rtén e t, 1964, 4. 
sz .; S te fan  Kazimir, A 16-18. századi árvi
szonyok forrásanyaga és felhasználásuk az 
agrártörténeti kutatásban, A tS z, 13(1971); 
Fügedi E rik , A bártfai 16. század eleji bor- és 
lókivitel néhány kérdése, A tS z , 14(1972); 
Zimányi V era, A magyarországi ármozgások 
helye az európai fejlődésben, T Sz, 15(1972); 
Szabó István , A magyar mezőgazdaság törté
nete a 14. századtól az 1530-as évekig, B p., 
1975; S tefan  Kazimir, Adalékok a 16. és 17. 
századbeli árak és bérek fejlődéséhez, T Sz, 
15(1976); Z imányi V era, Magyarország az 
európai gazdaságban 1600-1650, B p., 1976 
(É rte k ez é sek  a  tö rtén e ti tu d o m á n y o k  kö rébő l, 
80); Zolnay L ászló , Kincses Magyarország, 
B p., 1977; W ilh e lm  A bel, Strukturen und 
Krisen der spätmittelalterlichen Wirtschaft, 
S tu ttg a r t-N e w  Y ork , 1980; S z ű c s  Jen ő , A 
gabona árforradalma a 13. században, T Sz, 
2 7 (1 9 8 4 ); Búza Já n o s , Gabonaárak és áru
forgalom a török uralom alatt (Nagykörös 
1626-1682), A tS z, 2 7 (1 9 8 5 ); Iványosi Sza
bó T ibor, A bérek alakulása Kecskeméten a 
mezőgazdaságban 1686-1790 között, A tS z, 
3 0 (1 9 8 8 ); Dányi D ezső , Z imányi Vera, Sop
roni árak és bérek a középkortól 1750-ig, B p., 
1989; Szijjártó M . István , A gabonaárak 
alakulása Marosvásárhelyen a 16-17. száza
di polgári emlékiratok tanúsága szerint, 
A tS z , 32 (1 9 9 0 ); Elek G yörgy , Árak Karca
gon a 18. század második felében, Z o u n u k ,

7(1992), 8(1993); N ógrády Á rp á d , A 
paraszti napszámbér vásárlóértéke a közép
kor végi Magyarországon, in Szabó István 
Emlékkönyv, szerk . R Á cz István , Kovács Á g 
nes, D ebrecen , 1998; D raskoczy István , A 
15. század története, B p., 2000 .
Kenyeres István (2.)-NógrádyÁrpád (1.)

Argirus királyfi —»Gergei Albert

Árkádia
Vergilius óta az aranykor képzetével 

összefüggésben megjelenő (egyébként 
Görögő.-ban, a Peloponnészosz-félsziget 
középső részén található) idilli hely, „a 
költészet hazája”. Az itáliai irodalomban 
folyamatosan jelen lévő, a klasszikus ha
gyományokhoz hű irányzatként a 17. sz. 
végétől a 18. sz. közepéig mozgalommá 
erősödött ízlés kifejezője, amely a ba
rokk pompával és szemfényvesztéssel 
állt szemben. Az Accademia delTArcadi- 
át 1690. okt. 5-én Rómában alapították a 
Krisztina svéd exkirálynő szalonját láto
gató költők és literátusok, mecénásuk ha
lála után. Első elnöke Giovanni Mario 
Crescimbeni volt, aki 1728-ban bekövet
kezett haláláig vezette az Akadémiát. Az 
alapszabályt a kartéziánus tanokat valló 
jogtudós, Gian Vincenzo Gravina alkotta 
meg, elegáns latinsággal leírva az akadé
miára jellemző külsőségeket: a tagok gö
rög-latin nevet választottak maguknak, 
pásztori öltözéket viseltek, összejövete
leiket természeti környezetben tartották 
-  a kortársak és az utókor nem kis derült
ségére. Az Akadémia ennek ellenére nagy 
népszerűséget szerzett magának egész 
Itáliában és Portugáliában is (Arcadia 
Lusitana). Mo.-on Patachich Ádám 
nagyváradi püspök, később kalocsai ér
sek udvarának irodalmi életét és az 1791- 
ben —»Kazinczy Ferenc alapította irodal
mi társaságot szervezték olasz mintára. 
(A tudós társaságként ma is működő ~ 
Akadémiának magyar tagja is van: 
Dindimeio Istros = Sárközy Péter.) Esz
tétikai hitvallásuk az arisztotelészi ha
gyományokhoz kötődött: a természet 
utánzását, a valószerűséget, a világos ta
golást és közérthetőséget kívánták meg a 
költészettől, amint ez Gravina Ragion
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Poetica ( 1708) c. művében is megfogal
mazódott. Példaképük a görög és latin 
klasszikusokon kívül Petrarca volt, az ár- 
kádikus költészetet a kötött formák és a 
legelterjedtebb olasz verssor, az endeca- 
sillabo használata jellemzi. A Szt. Péter- 
székesegyház magyar gyóntatójaként
1744-45-ben Rómában tevékenykedő 
—>Faludi Ferenc költészetében fedezhető 
fel az — hatása, maga is tagja volt az aka
démiának. O az első magyar szonett meg
alkotója, ugyanakkor a pásztori tematika 
szerencsésen illeszkedik nála a népi költé
szet világához, amely a magyar költészet 
fejlődésében —»Csokonai Vitéz Mihály, 
Berzsenyi és Vörösmarty műveiben foly
tatódik. A magyar kultúrának részét ké
pező latin és német nyelvű költészetben 
is az ~ hatása mutatható ki, pl. —>Hannu- 
lik János Krizosztom és —>Pyrker János 
László esetében. Európai jelentőségű 
Pietro Metastasio (1698-1768) életmű
ve, akinek költészetén kívül elsősorban 
szövegkönyvei voltak népszerűek. Bécsi 
udvari költőként abszolút tekintélynek 
ismerték el, melodrámái -  bár előszere
tettel dolgoznak fel antik témákat ka- 
tartikus élmény helyett derűs szórakozást 
kínálnak, könnyen befogadhatok. Az őt 
fordító Csokonai ennek az irányzatnak 
legértékesebb elemével, a nyelvi lelemé
nyekkel gazdagította megújuló irodal
munkat.

A magyar kultúrában —pör néven el- 
híresült csatározás a Kazinczy által java
solt Csokonai-sírfelirat -  „Et in Arcadia 
ego (’Árkádiában éltem én is’) -  miatt 
robbant ki. A kortársak egy része köz
tük Fazekas Mihály -  sértőnek találta az 
~ megjelölést, egyszerű marhalegelőnek 
vélvén azt, Kazinczy pedig jó alkalmat 
talált ebben a provincializmus ostorozá
sára.

írod.: Váczy János, A z „Arkadia p ö r" , 
ItK, 1896; Szauder József, C sokonai és 
M etastasio, in Olasz irodalom, m agyar iroda
lom, Bp., 1963; A. Franceschetti, Rassegna di 
stud i su li'Arcadia, Lettere Italiane, 1967; 
Sárközy Péter, Et in A rcadia ego. M agyarok 
és a 18. századi Itália, ItK, 1983; Szörényi 
László, N eolatin lírai költészet a 18. századi 
M agyarországon, ItK, 1991; U ö , Arcades

ambo. R elazioni letterarie italo-ungheresi e 
cultura neo-latina, Catanzaro, 1991.

Takács József

Árkosi Géléi Benedek (Árkos, ? Ko
lozsvár, 1661)

Unit. egyházi író. A kolozsvári unit. 
kollégiumban tanított, majd 1636^15 kö
zött Padovában tanult. Talán (Szinnyei 
szerint) azonos azzal az Árkosi Benedek
kel, aki 1642^J3-ban németalföldi orvo
si egyetemekre iratkozott be. Ismeretlen 
okokból Linzben bebörtönözték. A filo
zófia és az orvostudomány magisztere,
1645-től haláláig Kolozsvárt tanít.

Mindkét nyomtatásban is megjelent 
művét (Philosophiae et medicinae elogi
um, 1639; Oratio in laudem Sacrosanc
tae theologiae, 1640) Padovában adta ki; 
kéziratban maradt latin nyelvű teológiai 
munkái (De locis [...] inter trinitarios et 
unitarios controversis; Versus in exequi- 
as [...] Francisci Mikó) elvesztek. Ma
gyar nyelvű elmélkedő- és imádságos- 
könyvének több másolata ismert. Vagy ő, 
vagy —>Árkosi Tegző Benedek a szerző
je annak a kéziratos latin nyelvű munká
nak (Annotationes ad ideam philoso
phiae naturalis. Kolozsvár, unit. kollégi
um kézirattára), amely megjegyzéseket, 
jegyzeteket tartalmaz Burgersdijck leide- 
ni professzor filozófiai művéhez.

írod.: K anyaró  Ferenc, Á rkosi G éléi B e
nedek korfestő elm élkedései és hazafias imái. 
Keresztény Magvető, 1905; G ál  Kelemen, A 
ko lo zsvá ri u n itá rius ko llég ium  történe te  
(1568-1900), I II, Kolozsvár, 1935.

Balázs Mihály

Árkosi Tegző Benedek (1629-30 k. -?)
Unit. tanár. A kolozsvári kollégium

ban, majd 1651 54-ben Odera-Frank- 
furtban és Leidenben tanult. 1654-től a 
kolozsvári kollégium tanára. Vagy ő, 
vagy —>Árkosi Géléi Benedek írta azt a 
latin munkát, amely Burgersdijck Icideni 
professzor filozófiai művéhez írott meg
jegyzéseket tartalmaz.

írod.: G ál  Kelemen, A kolozsvári unitári
us kollégium  története (1568-1900). I—II. Ko
lozsvár, 1935.

Balázs Mihály
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armális —»címeres levél

armalista —»nemes

Armbrust —»számszeríj

Armbrust Kristóf (Armprust, Arm- 
prusster, Ormprust; Nagyszeben, ?—Po
zsony?, 1600. dec. 3.)

Szász énekszerző. Nagyszebeni sze
gény polgárcsaládból származott, a bé
csi, majd 1547-ig a padovai egyetemen 
tanult. Ez évtől Bécsben a magyar kan
cellária, 1555-től a pozsonyi magyar ka
mara számadásmestere. 1550-ben Augs- 
burgban németül írta asszonycsúfoló 
énekét, állítólag szállásadónőjét mintáz
va meg. A gonosz asszonyembereknek er- 
kelcsekről való ének címmel maga fordí
totta magyarra, úgymond, barátai kérésé
re. Topikus bibliai, irodalmi és történeti 
példák illusztrálják a nők csalárdságát. 
Korabeli kiadása (Bécs, 1550-51) dalla
mát is közli.

Kiad.: RMKT XVI/6, 1896; Szöveggyűjte
mény a régi magyar irodalom történetéhez. 
Középkor, szerk. Madas Edit, Bp., 1992.

írod.: Kulcsár Adorján, Asszonycsúfolók, 
It, 1944; Ember Győző, Az újkori magyar 
közigazgatás története, Bp., 1946; Horváth 
János, A reformáció jegyében. A Mohács utá
ni félszázad magyar irodalom története, Bp., 
1953, 21957.

Pajorin Klára

Armbrust Kristóf, Gonosz asszonyembereknek 
erkelcsekről való ének, Bécs, [1550-51]

az Árpád-kor művészete
Az Árpád-kor a mo.-i művészettörté- 

net hagyományos, dinasztikus, ill. köz
történeti korszakfogalma, az 1000-től 
1300-ig terjedő szakaszt jelöli. Az állam- 
alapítás kora és a —»honfoglaló magyar
ság művészete között mai ismereteink 
szerint stiláris folyamatosság nem mutat
ható ki (az ún. palmettás stílusú 11. sz.-i 
kőfaragványok stiláris eredete a tarsoly- 
lemezek stílusából nem igazolható).

Szt. István korának művészetéről csak 
nehezen értelmezhető, többféle hipoté
zist megengedő hagyományokra és töre
dékekre vagyunk utalva (—»preromanika, 
—»Ottó-kor). A 11. sz. végéig királyi (és 
részben arisztokraták általi) alapítású, vi
szonylag biztosan datálható magánmo
nostorok építészeti és épületomamenti- 
ka-maradványai meglehetősen egységes, 
összefüggő díszítőstílusról és változatos 
építészeti formákról tanúskodnak. A 
—»romanika kezdetei a 11. sz. utolsó ne
gyedében, az egyházi reformtörekvések
kel, a —»magánegyház intézményét fel
váltó kegyúri viszonyokkal karöltve je 
lentkeznek. Korszakalkotó fordulópont a
12. sz. második felében a telepítésekkel 
(—»hospes), a -»ciszterciek és a ^ p re 
montreiek mo.-i megtelepedésével, ill. a 
királyi udvar környezetében a franciao.-i 
egyházjogi tanulságú magiszterréteg tér
hódításával következik be. E tényezőkkel 
függ össze a III. Béla-kori udvari művé
szet s benne -  a 12. sz. utolsó évtizedeitől 
-  a korai —»gótika recepciója. Ez az udva
ri művészeti jelenség és hatása az arisz
tokrácia körében II. András „új beren
dezkedésének” kísérőjelensége; a francia 
orientációt IV. Béla alatt a közép-európai 
környezet stílusához való alkalmazkodás 
váltja fel. így az —»Aranybulla (1222), 
ill. II. András adományainak revíziója 
valószínűbb stiláris fordulópont, mint 
1241-42, a tatárjárás pusztítása, ill. az 
azt követő helyreállítások. Mindenesetre
IV. Béla tatárjárás utáni erődítései és vá
rosalapító politikája is lényeges változá
sokat hoz; ez időben jelenik meg Mo.-on 
a kolduló rendi építészet abban a formá
ban és közép-európai orientációjával, 
amely további történetét is meghatározza 
(-»kolostorépítészet).
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Az iin. Szí. István-szarkofág hosszoldala az életfák
kal. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Domborműves kőlap tövishúzó figurával és orosz
lánnal Somogyvárról. Rippl-Rónai Múzeum, Ka
posvár

A kerci ciszterci kolostor romjai
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Palmettadiszes kőlap a pécsi középkori székesegy
házból. Dómmúzeum. Pécs

Az ~nek egységét hangsúlyozza a szo
kások és a dinasztikus hagyomány egysé
ge: —»Székesfehérvár kultuszhely és kirá
lyi temetkezőhely jellegének kialakulása, 
a koronázási rítus kötelező elemei. A 13. 
sz. második felében tűnik fel a „szent ki
rályi elődök” példájára és Szt. István ko
ronájára való hivatkozás -  nemcsak az 
uralkodóház, hanem a várjobbágyok ré
széről is. Az ~ hagyománya a magyar 
művészettörténet későbbi századaiban a 
magyar szentek kultuszában és ikonográ
fiájában (—»szentkirályok), a —»koroná
zási jelvényekben él tovább. Az 1330-as 
évek -  sajnos nem teljes -  pápai tized- 
jegyzékei az ~ hagyatékát még viszony
lag érintetlen állapotában írták össze.

Marosi Ernő

árszabás
Országrészről országrészre, évtizedről 

évtizedre nyomon követhető a különféle 
kézművesek termékeinek, a felhasznált 
anyagféleségeknek és technológiáknak

megjelenése és módosulása, így a sza
bályzatokból kirajzolódik a tárgyi kultúra 
időbeli változása. A —»ruharendeletek is 
rendszerint az -ok záradékában jelentek 
meg, de maguk az -ok is megkülönböz
tették a különböző társadalmi és vagyoni 
állású megrendelőknek, vásárlóknak 
szánt termékféleségeket. Az —okból az 
élelmiszerek piaci kínálatára, hiányára is 
következtethetünk, segítségükkel re- 
konstruálhatóak a választék- és értékvi
szonyok. A 18. sz. második felétől az -ok 
a cselédek, béresek munkabérének szabá
lyozását, sőt a vendéglátóhelyek, csárdák 
ételárait is tartalmazták. A mo.-i -oknak a 
környező országok adataival való össze
vetése a hazai kézműipar európai kapcso
lódását igazolja, és a mo.-i tárgyi kultúra, 
művelődés európaiságát támasztja alá.

A 19. sz.-ban fordult a figyelem a cé
hes mesterek (—»céh) termékeinek árát 
szabályozó limitációk, -ok felé. A levél
tárakban őrzött —okból először a Tudo
mányos Gyűjtemény 1835-i évfolyama 
adott közre egy 17. sz.-i limitációt. Ké
sőbb a Történelmi Tár, a Magyar Gazda
ságtörténelmi Szemle, a Századok, ill. a 
jogszabálygyűjtemények, a Corpus Sta
tutorum (I-V, 1885-97), valamint az Er
délyi Országgyűlési Emlékek közölték 
őket. A 20. sz. elején váltak kutatottá az 
-ok mint ipartörténeti források. A hazai 
mesterségek újkori történetének vizsgá
lataiban adataikra folyamatosan támasz
kodtak. Rendszeres feltárásuk és kiadá
suk az 1980-as évektől folyik.

írod.: Szádeczky L ajos, Iparfejlődés és a 
czéhek története Magyarországon. 1307- 
1848, I—II. B p „ 1913; Domonkos Ottó, Ár- és 
bériimitációk Sopron városában és Sopron 
megyében (16-19. század), B p., 1980 (E lő 
m u n k ála to k  a  M a g y a rság  N é p ra jz áh o z , 8); A 
magyarországi árszabások forrásanyagának 
katasztere 1463-1848, I—II, szerk . Domon
kos O ttó , K iss M ária , Nagybákay Péter, B p., 
1986; Csapók, gubások és szűrszabók, süve
gesek és kalaposok árszabásai (1597-1821), 
k iad . Flórián M ária , B p., 1995 (A z  M este r 
E m b erek  M ív e in ek  á razása); Szűcsök és kesz
tyűsök árszabásai (1597-1821), kiad . U ő , 
B p., 1997 (A z  M este r E m berek  M íveinek  á ra 
zása); Váltó- és vásármíves magyar szabók,
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német szabók és zubbonyosok árszabásai 
(1626-1820), kiad. U ő , Bp., 1998 (A z  M ester 
E m berek  M íve inek  árazása); Tímárok, kordo- 
vánosok és irhások, bocskorosok, magyar és 
német vargák, csizmadiák és kapcakötők ár
szabásai (1597-1821), kiad . U ő , Bp„ 1999 
(A z M este r E m b erek  M íve inek  á razása); Épí
tőiparosok, famunkák, építőanyagok, asztalo
sok és esztergályosok árszabásai (1626-1820), 
kiad . H. Csukás G yörgyi, Bp., 1996 (A z M es
te r  E m berek  M ív e in ek  árazása); Fazekasok, 
üvegesek, pintérek, fémművesek, szitások ár
szabásai (1626-1820), kiad. U ő. Bp., 2001 
(A z M este r E m berek  M ív e in ek  árazása).

Flórián Mária

artikuláris helyek
Az 1681:26. te. elrendelte az elvett 

prot. —templomok visszaadását. Arra az 
esetre, ha az elvett templomokat a kat.-ok 
már felszentelték volna, így azok vissza
adása nem lehetséges, a 11 mo.-i megyé
ben 2-2 helységet jelölt ki a törvény, név 
szerint felsorolva artikulusaiban azokat, 
melyeknek egyikében az ágostai, mási
kában a helvét hitvallású prot.-ok kárpót
lásul új templomot építhettek. Az 1691- 
ben kiadott magyarázat (—»Explanatio 
Leopoldina) már úgy értelmezte ezt a 
törvényt, hogy csak a törvénycikkben 
megnevezett helyeken engedélyezte a 
prot.-oknak a nyilvános, azaz szabad val
lásgyakorlat. Ez az értelmezés egészen a 
—»Türelmi Rendeletig messzemenően 
meghatározta a prot.-ok helyzetét szabá
lyozó királyi pátenseket.

Dienes Dénes

Árva Bethlen Kata —»Bethlen Kata

árvaház -^árvaság

árvaság
Az egyik vagy mindkét szülő korai ha

lála a közép- és kora újkorban élő 
—»gyermekeknek több mint a felét sújtot
ta. Az árván maradottak sorsát a —»család 
társadalmi státusa, vagyona, az árva élet
kora és ~ának foka határozta meg. Ajog- 
alkotás a probléma nagyságához mérten 
részletesen foglalkozott a kérdéssel, de 
alapvetően az öröklési rend, az árva va

gyonának védelme érdekelte, és ennek 
két következménye lett. Az egyik, hogy 
csak a —»nemes árvákkal kapcsolatos te
endőket tárgyalta. A másik, hogy az apa 
elvesztését ítélte döntőnek, ezért elmélet
ben alig tett különbséget a teljes árva és 
az apátián félárva között, míg az anya el
vesztése csupán a hagyatéka felosztása 
szempontjából jelentett problémát. A va
lóságban a gyermekek sokszor jobban 
megsínylették az anya halálát, amely -  
különösen a kisebb vagyonúaknái -  a 
család szétrobbanását is okozhatta. Az 
apa nem nevelhette egyedül, rangban 
megfelelő asszonyi segítség nélkül lá
nyait és 8-10 évesnél fiatalabb fiait, 
kénytelen volt ép családban élő rokonai
nál, egyesével vagy kettesével elhelyez
ni őket. A gyermekek tehát anyjukon kí
vül otthonukat és átmenetileg apjukat és 
testvéreiket is elveszítették.

Ajogalkotás a megszűnt —»atyai hatal
mat és védelmet igyekezett pótolni, ezért 
minden serdületlen korú ( 12 év alatti) ne
mesnek —»gyámság alatt kellett állnia. A 
gyakorlat azonban a gyámi felügyeletet 
egészen a gyermekek nagykorúságáig 
(fiúknál 24, lányoknál 16 éves korig) 
vagy legalább a házasságkötésükig kiter
jesztette. A 12. életév, azaz a törvényes 
kor elérése mégis fordulópont; a gyám 
hatásköre ekkor csökkent, sőt a fiúgyer
mek visszavonhatta gyámja megbízatá
sát, és maga választhatta ki új gondvise
lőjét. A nemesárvák védelmét I. Istvántól 
kezdve a —»király magának igényelte, a 
14. sz.-ban pedig már az uralkodót tekin
tették minden nemesárva legfőbb gyám
jának. Tevékenysége általában kimerült a 
gyámrendelésben és védőlevelek kiállí
tásában. Az Árpád-korban azonban tény
leges gyámra még ritkán volt szükség, 
mert az apátián árva tagja maradt a nagy
családi vagyonközösségnek, amelynek 
javaiban ő is részes volt, és amely mint 
testület gondoskodott róla.

A nagycsalád bomlása után is fennma
radt a rokonok kölcsönös öröklési igé
nye, így a gyámság joga elsősorban azt 
illette meg, akinek érdekét leginkább sér
tette volna, ha a vagyon a gyermek kis
korúsága miatt pusztulni kezd, vagyis a
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gyám a gyermek esetleges halála utáni 
örökös, az apa legközelebbi nagykorú ro
kona lett. Ugyanakkor az özvegy anya is 
igényt tartott a saját gyermeke fölötti 
gyámságra. A 15. sz. közepétől alakult ki 
az a gyakorlat, hogy a gyermek vagyoná
val együtt az anya kezén maradt, de a 
—»várak kezelése mindig az idősebb 
atyai férfi rokont illette.

A kora újkori gyámi gyakorlat —»Wer
bőczy István Hármaskönyvé re épült, 
amely háromféle gyámi jogot ismert el.
1. A végrendeleti gyámságot, amely a 
szülők akaratát követte. 2. A természetes 
és törvényes gyámságot, amely rokoni
vérségi kötelékeken alapult. 3. A rendelt 
gyámságot, amikor —»végrendelet és ro
konok hiányában a gyámot az uralkodó 
jelölte ki. Ilyenkor az árvák neveltetését, 
a gyámok ellenőrzését a valóságban az 
esztergomi érsek és a nádor irányította. 
Az Erdélyi Fejedelemségben az apátlan- 
anyátlan árvák elvben szintén a fejede
lem gondviselése alá kerültek. Itt azon
ban nem alakult ki olyan rendszer, mint a 
királyi Mo.-on, az árvák ügye nem kap
csolódott egyes tisztségviselők feladat
köréhez. Az árvákat a fejedelmi kegy 
mellett sokkal inkább a rokoni háló tar
totta fenn, amely az elit szűkebb volta mi
att Erdélyben jóval sűrűbb szövésű volt.

Mivel a gyámok általában a szülők 
generációjából vagy a még idősebb kor
osztályból kerültek ki, hosszú távon az ő 
halálukkal is számolni kellett. Ezért 4-5, 
néha még ennél is több gyámot rendel
tek, akik egymás utáni sorrendben vagy 
testületet alkotva gyámkodtak. A gyá
mok kapcsán a legkényesebb kérdés az 
anya személye volt. Werbőczy elismerte 
az anyának a gyámságra, különösen az 
anyai vagyon kezelésére való jogát, de ez 
csak az újabb házasságkötéséig illette 
meg. Ugyanis az özvegyek az esetek 
többségében újból férjhez mentek, s 
újabb gyermekeik is születtek. Gyakran 
megtörtént, hogy ha az előző házasságá
ból származó gyermeke meghalt, annak 
atyai birtokait jogtalanul -  megpróbál
ta új férje és gyermekei javára megtarta
ni, s csak hosszas perek árán lehetett ve
le egyezségre jutni. Ennek ellenére az

anya igen gyakran szerepelt mint termé
szetes és törvényes gyám. Ezt az ésszerű
ség diktálta; az anyát pusztán jogi szem
pontok miatt nem iktathatták ki a 12 év 
alatti gyermekek neveléséből. A mosto
haapa megjelenése, még ha jogilag nem 
károsította is meg az első férj gyermekeit 
és férfi rokonait, mégis döntően és az ere
deti atyai szándékkal ellentétesen befo
lyásolhatta az árvák sorsát: ez leginkább a 
gyermekek vallásának megváltoztatásá
ban és házasságkötésükben tükröződött.

A gyámok az árvák iránti alapvető kö
telességeiket teljesítették, de a vagyonlel
tár, a rendszeres elszámolás és az ellenőr
zés hiánya rengeteg visszaélést szült. 
Ezen próbált meg változtatni III. Károly 
1715. évi reformja, amely az árvák hely
zetének rendezését és gyámhatóság létesí
tését tűzte ki célul. Végrendelet hiányában 
vagy vitás kérdésekben a gyámrendelés 
továbbra is az uralkodó, ill. a nádor joga 
volt, de a nemesárva felügyelő gyámha
tóságának a —»megyét tette meg. Az árva 
örökségét a megyei tisztségviselők leltá
rozták, ennek alapján háromévente elszá
moltatták a gyámot, az árva nagykorúsá
gakor pedig végelszámolás is készült. A 
gyám munkájáért megkapta az árva ingat
lanából származó jövedelem egyhatodát.

A gyakorlatban nem valósult meg ez 
az elképzelés, ezért Mária Terézia 1763- 
ban újból megpróbálta rendezni az árvák 
helyzetét. Főgyámhatósággá a —»helytar
tótanácsot tette meg. A megyéknek rend
szeresen működő gyámügyi bizottságot 
kellett felállítaniuk, és kérdőívek alapján 
pontos kimutatást kellett vezetniük a me
gyékben élő árvákról, a gyámokat pedig 
éves számadásra kötelezték. Mind a bi
zottság tagjai, mind a gyámok fizetést 
kaptak, amelyet az árvák vagyonából kü
lönítettek el. Illetékességi viták és megyei 
adminisztrációs problémák miatt e ren
delkezések sem hozták meg a várt ered
ményt. A gyámok visszaéléseinek ellen- 
súlyozására II. József elrendelte, hogy az 
árvák készpénzvagyonát állami pénztá
rakban őrizzék. Ez az államnak nyújtott 
hitellé vált, mert a török háború végéig 
ezeket az öszszegeket a nagykorúvá vált 
személyeknek egyszerűen nem fizették ki.
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Árvaház létesítésével már Mária Teré
zia próbálkozott. 1763-ban Tallóson (Po
zsony m.) 75 fiú és 25 lány számára ala
pította az első intézményt, prot. vallásról 
áttérő nemesárvák számára. A tanítás lé
nyege a kát. hitoktatás, írás-olvasás és a 
német nyelv volt. Kézműves mesterséget, 
valamint eperfaültetést és selyemhernyó- 
tenyésztést tanultak. Az 1780-as években 
a helytartótanács kezdeményezte, hogy 
minden megye állítson fel árvaházat.

A —»városokban a végrendeleti gyám
ság gyakorlata a nemességhez viszonyít
va később alakult ki. Az apa halála ese
tén az özvegy anya mint természetes és 
törvényes gyám felügyelte gyermeke jö 
vőjét és vagyonát. A városi tanács csak 
az anya valamilyen irányú alkalmatlan
sága (erkölcse, pazarlása, betegsége) 
vagy a gyámi jog körül kialakult viták 
esetében lépett fel. Ha az anya újból férj
hez ment, vagy megtarthatta a gyámi jo
gait, vagy átruházhatta házastársára. 
Ilyenkor azonban a tanács az árva javai
ról leltárt vetetett fel, és a mostohaapát 
rendszeres elszámolásra kötelezte.

A teljes ~ra jutott gyermeknek, ha nem 
voltak a városban élő rokonai, a városi ta
nács rendelt gondviselőt. A bíró vagy az 
esküdtek hagyatéki leltárt készítettek, 
amelyet sok helyen a város jogkönyvébe 
is bevezettek. Az árva vagyonához a gyám 
nem nyúlhatott, csak a vagyonból szár
mazó jövedelemmel gazdálkodhatott, és 
erről évente számot kellett adnia. Ebből a 
jövedelemből fedezték a gyermek tartá
sát, taníttatását és a helyi gyakorlattól füg
gően a gyámnak a gyermekkel kapcsola
tos egyéb személyes kiadásait is. Magát a 
vagyont csak kivételes esetben, a tanács 
hozzájárulásával idegeníthették el. A va
gyonnal nem rendelkező árvák tartását 
általában egy-egy mester vállalta, aki en
nek fejében később meghatározott ideig 
bizonyos szolgálatokra kötelezhette őket.

A 17. sz.-ban Nyugat-Mo.-on és a 
—»bányavárosokban kezdődött és a 18. 
sz. közepére vált általánossá az a gyakor
lat, hogy az árvák ügyeinek intézésével 
fizetett tisztviselő, az árvaatya (köz
gyám) foglalkozott. Emellett felállították 
az árvapénztárt, amelybe az árvák kész

pénzvagyona folyt be, ill. amelyből a 
gyermekek neveltetését fedezték. Ezzel 
párhuzamosan alakult ki az a szokás, 
amely szerint a teljes árvák minden örök
ségét pénzzé tették, majd a városi árva
pénztárba fizették, és onnan 6% kamattal 
kölcsönadták. Ez a racionális elképzelés, 
amely nagyban leegyszerűsítette és egy
ségesítette az ügymenetet, ugyanakkor 
az árva vagyonának megőrzésére és az 
összes, tehát a nincstelen árvák tartására 
is lehetőséget adott volna, a visszájára for
dult. A városok szinte saját pénzalapként 
kezelték ezt az összeget, és mivel nem el
lenőrizte őket felettes hatóság, csak vona
kodva és hiányosan szolgáltatták ki jussu
kat a nagykorúságot elérteknek.

A jobbágyárvák főgyámságára mindig 
a földesúr tartott igényt. Mivel velük kap
csolatban Mária Terézia koráig nem volt 
írott jogszabály, sem egységes szokásjog, 
sorsukat ~uk foka és anyagi helyzetük 
mellett a földesúr által kialakított gya
korlat szabta meg. Tényleges nevelésük 
automatikusan az anyára hárult, ha volt, 
ill. ott, ahol a nagycsaládi közös gazdál
kodás tovább fennmaradt, többnyire az 
árvákkal osztatlan közösségben élő idő
sebb testvérek vagy az atya rokonai vi
seltek gondot rájuk. A 16-17. sz.-ban 
csak az uradalom apátlan-anyátlan árváit 
és vagyonát írták össze, példa erre a 
Batthyány-birtokokon 1623-ban felvett 
Árvák könyve. Ezt a földesúr emberei, az 
ún. tutorok vezették, akik maguk nem 
gyámkodtak, hanem mint közgyámok 
arról intézkedtek, hogy az árva vagyonát 
ki és miként kezelje. A vagyontalan job
bágyárvák ügyét úgy rendezték, hogy 
ahány évig gyámja ingyen nevelte, annyi 
ideig köteles később ingyen, csak ruhá
zat és élelem fejében szolgálni korábbi 
eltartóját. A földesúmak az volt az érde
ke, hogy a robot és az egyéb úrbéri szol
gálatok teljesítését biztosítsa. Ezért a 
jobbágy halála után özvegyét és árváját 
gyakran kimozdították a telekből, és a 
földet olyan —»jobbágy kezére adták, aki 
a kötelezettségeket teljes mértékben tel
jesíteni tudta. A telekbe fektetett korábbi 
beruházásokat pénzben felbecsülték, de 
ezt az összeget a jobbágyárva csak nagy
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korúsága elérésekor kapta meg, addig 
csupán kamataihoz juthatott hozzá, ez 
azonban a megélhetéshez általában kevés 
volt. A telkét nagykorúságakor sem kap
ta vagy válthatta vissza.

Mária Terézia Urbáriuma rendezte 
először a jobbágyárvák helyzetét. E sze
rint a gyámság és az árvák védelme a föl- 
desurat illette. A helybeli bíró és jegyző 
közreműködésével leltároztatnia kellett 
elhalt jobbágya vagyonát, és árváinak 
gyámot kellett rendelnie. A gyámtól a 
foldesúrnak elszámolást kellett követel
ni. Az árva törvényes ellátására hivatal
ból a vármegye ügyelt.

írod.: D e g r é  Alajos, A magyar gyámsági 
jog kialakulása a dualizmus gyámsági kódexé
ig, Bp., 1977; Gyermek a kora újkori Magyar- 
országon, szerk. Péter Katalin, Bp., 1996.

Horn Ildikó

Árvay György (Eger, 1698. ápr. 
27.?-Szepeshely, 1759. júl. 1.1)

Költő, jezsuita. 1715-ben a trencséni, 
1716-ban, 1730-ban az egri, 1717-ben a 
leobeni, 1718-ban, 1723-24-ben, 1726- 
29-ben, 1732-39-ben, 1744-46-ban a 
nagyszombati, 1719-21-ben a grazi, 
! 722-ben a bécsi, 1725-ben, 1740-43- 
ban, 1747M9-ben, 1753-58-ban a kassai, 
1731-ben a besztercebányai, 1750-52- 
ben a pécsi, 1759-ben a szepeshelyi rend
házban tevékenykedik. Latin nyelvű be
szédeiben, költeményeiben a múlt felé 
fordul, a jezsuita Hunyadi-kultusz egyik 
kezdeményezője; megénekli Hunyadi Já
nos hét győzelmét (Columen orbis Chri
stiani..., Nagyszombat, 1724).

Szelestei N. László

Árvay Mihály (Kassa, 1708. szept.
13.-Boldogújfalu, 1750. febr. 15.)

Költő, jezsuita. 1742-től egri egyház
megyés pap. 1725-26-ban, 1734-35-ben 
a kassai, 1727-ben a leobeni, 1728-ban a 
komáromi, 1729-31-ben, 1733-ban, 
1736-39-ben a nagyszombati, 1732-bcn 
a soproni, 1740-ben a besztercebányai, 
1741-ben a nagyváradi, 1742-ben az egri 
rendházban tevékenykedik. 1742-től 
jászladányi, 1745-től siroki, 1748-tól 
boldogúj falusi lelkész. Közzéteszi latin

verseit (Celebriores Hungáriáé reges, 
Kassa, 1734). Rövid, rendszertelen tudo
mánytörténeti vázlatában (Rés literaria 
Hungáriáé, Kassa, 1735) időrendbe sze
dett írói katalógust is közöl.

Szelestei N. László

ásó
Minden falusi gazdaságban megtalál

ható volt. A honfoglaló magyarok fából 
készült és vaspapuccsal ellátott változa
tát ismerték. Ennek keletre vezető kap
csolatait Ázsiáig lehet követni. Jelentő
sége a kiirtott erdők helyének feltörésé
ben volt. Egyébként szántófoldön csak 
ritkán használták, inkább kerti szerszám 
és a zöldségtermesztés eszköze. A vashá
morok által készített vas -fejek a 16. sz.- 
tól a vaspapucsos fából készült formákat 
mind kisebb területre szorították vissza. 
Alkalmazták várak, teraszok, árkok ké
szítésében. Ezzel ásták ki a sírokat is, 
ezért mondja a mesei befejezés az egy
másra talált szerelmesekről: „Ásó, kapa, 
nagyharang választja el őket egymástól.” 
—»Pázmány Péternél is ebben a jelentés
ben fordul elő: „addig más házasságban 
nem avathatják magokat, míg ásó-kapa 
el nem választja a házas személyeket.”

Balassa Iván

áspiskígyó (gör. aszpisz ’pajzsos vipe
ra’)

Állatszimbólumként az Ószövetség
ben több helyütt előfordul különböző ne
gatív jelentésű, bűnnel kapcsolatos és ha
lált hozó fantázialények (-»baziliszkusz, 
—»sárkány) között. Az Újszövetségből 
(lKor 15,25-28) kiindulva az ~ra vagy 
más, hasonló állatokra taposó Krisztus a 
feltámadást jelképezi. Ábrázolhatják ta
rajjal, de sokszor alig különíthető el a 
fantázia szülte, azonosíthatatlan hüllőfé
léktől, gyakorta viperafélének tartják. 
Előfordul a Zsámboky-kódexben (ÖNB). 
Ha úgy ábrázolják, hogy egyik fülét a 
földre szorítja, a másikat pedig farkával 
bedugja, akkor a megátalkodott gonosz
ságot jelképezi. Az -éhoz hasonlítja sze
relme tettetett süketségét Credulus —»Ba
lassi Bálint Szép magyar komédiájában. 
Zsolt 58,5-6 szerint: „Az ő mérgek
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olyan, mint az kígyónak mérge, mint az 
siket áspisnak, mely az ő füleit bédugja. 
Mely nem hallja az bűbájosoknak sza- 
vokat, és az bájolónak, ki bölcsen tud bá- 
jolni” (Vizsolyi Biblia). —»Zrínyi Miklós
nál: „Miért meg nem hallgatsz, áspisnál 
süketebb” (Idilium. Violához, 1. strófa 2. 
sor).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde-A szerk.

Aszalay János (Aszaló, 1769-Graz, 
1796. okt. 12.)

Eredeti vezetékneve Szabó. Tragikus 
sorsú fordító, aki főleg vígjátékokat ülte
tett át magyarra. Sárospatakon volt diák, 
majd tanár. 1791-ben ref. vallása miatt 
állását elvesztette, nevelőként dolgozott 
tovább. A jakobinus eszmék terjesztésé
ért (a jakobinus káté német példányának 
lemásolását bevallotta) háromévi várfog
ságra ítélték. Súlyos betegen, 1795-ben 
kezdte meg Grazban büntetése letöltését. 
Nyomtatásban csak egy műve jelent 
meg: Lessing meséinek fordítása (Bécs, 
1794). Lefordította még Villaume Logi
káját s néhány vígjátékot, ez utóbbiak 
ugyan kéziratban maradtak, de a mo.-i 
társulatok bemutatták őket. Közeli kap
csolatban volt —»Kazinczy Ferenccel.

Művei: Politikus csizmadia (Ludwig 
Holberg nyomán); Prókátor és paraszt (Jo
hann Rautensrauch után); Minden lépés egy 
botlás (G oldsmith-Schröder nyomán); 
Minden lében kanál (Susanne Centlivre da
rabjából); Az egyiptomi út, vagy így fogják az 
egeret (ifj. Stephanic vígjátékából).

írod.: Kazinczy Ferenc Levelezése, kiad. 
VÁC zy János, II, Bp., 1891 ; A magyar jakobi
nusok iratai, kiad. Benda Kálmán, II, Bp., 
1952; Kazinczy Ferenc, Az én életem, Bp., 
19X7.

A szerk.

asztal
Lábazatra helyezett lap, melyet kez

detben szinte kizárólag étkezés céljára 
használtak. A későbbiekben igen sokféle 
speciális funkciót kiszolgáló ~ készült 
(—»íróasztal, munka-, —»játékasztal, 
—»konzolasztal stb.).

Az — szó szláv eredetű, és eleinte csu
pán a tálcaszerű lap jelölésére szolgált, 
melyet a földre vagy ölbe helyezve is 
használhattak. Erre utal a —»pécsi szé
kesegyház 1160-70 k. készült altemplo- 
mi lejárójának domborműtöredéke is, 
melyen a vacsora résztvevői egymás 
mellett sorban ülnek, s térdükön hosszú 
deszka fekszik étkekkel megrakva.

Az -  ókori formája az alacsony lába- 
zatú, gyakran kerek lapú, alkalmi tálalás
ra szolgáló bútordarab, mely lényegében 
az -székkel azonos. A lapot csak fokoza
tosan emelték magasabb lábazatra, bak
ra, de még ez az állványon álló -forma 
sem kapott állandó helyet a házban. Mi
vel főleg étkezés céljára használták, be
fejeztével eltették a lapot és a lábakat is, 
tehát „asztalt bontottak”. A honfoglalás 
utáni időben a magyaroknál éppúgy, mint 
a szomszédos népeknél, évszázadokig 
használatban maradt a helyváltoztató —. 
Erre engednek következtetni az Árpád- 
kori veremházakban található karólyuk- 
nyomok, melyek visz. földbe vert cövek- 
lábak nyomai. Erdélyben még a 17. sz.- 
ban is igen elterjedt volt a „cövekekre 
padolt” —. Bethlen Miklós tordai házában 
1697-ben a „palota” -ának, sőt az író
nak is cöveklábat készítettek.

Köznapi használatra még évszázadok 
múlva is az alacsony -szék szolgált. Paca
lon 1629-ben a pitvarban —szék állott, Ko
lozsvárott pedig ugyanebben az időben 
több helyen is említenek „gyalogasztal”-t. 
Arany János Családi kör c. versében a há
ziasszony még a 19. sz. második felében 
is „Kiteszi középre a nagy asztalszéket, / 
Arra tálalja fel az egyszerű étket”.

A 15. sz.-ban az -ok újabb tipusa is el
terjedt: a téglalap alakú, vastag lapú, ún. 
kamarás vagy bölcsős —. Lényege a lap 
alatt elhelyezkedő nagyméretű, ládaszerű 
tárolórész, melyet gyakran fióknak is ne
veznek, de ki nem húzható, gyakran osz
tott nagy belső tere a lap elmozdításával 
válik hozzáférhetővé, és így használható 
tárolásra. Ezek az -ok rusztikus kialakítá
súak, csupán a lap alatti káva felületét dí
szítették gótikus laposfaragással. A 16- 
17. sz.-ban főleg Erdélyben igen elterjedt 
volt úri és polgári körökben is. Ezután
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Bölcsős asztal, Erdély, 16. sz. eleje. Nagytétényi Kastélymúzeum, Bp.

fokozatosan a népi, paraszti bútorzat ré- 
sze lett, még a 19. sz. végén is találko
zunk vele (—»népi bútor).

A —»reneszánsz nagy változást hozott 
az ~ok formájának alakulásában is. Ek
kor váltak kedveltté az esztergályozott 
baluszterlábakon álló ún. —»olasz lábas 
asztalok. Az esztergályozott elemek 
használata, amint az újdivatú ~ neve is 
mutatja, az itáliai bútorművesség hatása, 
de német és flamand hatások is szerepet 
játszanak elterjedésében (—»esztergályo
zott bútor).

A négyszögletes és „hosszú”, tehát 
téglány alakú -ok mellett voltak kerek 
vagy sokszögletű lappal ellátott -ok  is 
(pl. Görgényben, 1652-ben nyolcszögle
tű ~t említenek).

A 18. sz.-ban az -típusok a többi bú
torhoz hasonlóan igen megsokasodtak 
egész Európában, s ezeknek valamennyi 
változatát megtaláljuk idehaza is. Igen 
sok a magas művészi színvonalon kivite
lezett, szalagos és lombdíszes berakások
kal (—»intarziás bútor) gazdagon díszített 
Mária Terézia-stílusú melyeken gyak
ran látunk —»címereket is. Mellettük a

hazai bútorművességben gyakran előfor
dultak puhafából készült, dúsan faragott, 
festett, aranyozott -ok is (—»festett bútor; 
—»aranyozás).

A 18. sz. végén a városok fejlődésével 
előtérbe került a gyakorlatiasabb, a cél
szerűséget szem előtt tartó berendezés. 
Ekkor váltak kedveltté a nagyobb mére
tű, kihúzható lapú étkező-, ebédlő-ok, 
melyeknek lábait X alakú vagy körülfutó 
hevederekkel erősitették meg. Az —»ülő
garnitúrák mellett elhelyezett szalon-ok 
jóval kisebbek, elegáns szűkszavúsággal 
formáltak és mértéktartóan díszítettek 
voltak.

írod.: Bárányné, 1939; D omanovszky 
György, Magyar parasztbútor. Bp., 1942; 
V oit, [1943], 21993; Szabolcsi, 1954; Jakó 
Zsigmond, Az otthon és művészete a 16-17. 
századi Kolozsváron. Szempontok renais- 
sance-kori művelődésünk kutatásához, in Ke
lemen Lajos-emlékkönyv, 1957; B. N agy , 
1970; Szabolcsi, 1972; Erzsébet Vadászi, 
Ungarische Kastentische, Ars Decorativa, 
4(1976); K. C silléry Klára, A magyar népi 
lakáskultúra kialakulásának kezdetei, Bp., 
1982; Uő, Adatok az asztalszék múltja és to-
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váhbélése kérdéséhez, in Néprajzi tanulmá
nyok Ikvai Nándor emlékére, szerk. Novák. 
László, I, Szentendre, 1994 (Studia Comita
tensia, 23).

Kiss Éva

asztali ruhák
Mo.-on az —»asztal leterítése visz. a

12. sz.-ban kezd elterjedni. Az eddig is
mert első írásos adat 1152-ből származik, 
ekkor egy hagyatékban öt abroszt és hoz
zá való kéztörlőket sorolnak fel. A 12. sz. 
utolsó harmadában két domborművön is 
ábrázolnak leterített asztalt: a —»pécsi 
székesegyház altemplomi lejárójának 
Utolsó vacsora-jelenetén, valamint a 
Szabadegyházáról származó Heródes la- 
komája-reliefen (Székesfehérvár, Szent 
István Király Múzeum). A 14-15. sz.-i 
táblaképeken és freskókon, főként az 
Utolsó vacsora-ábrázolásokon, szintén 
látható letakart asztal. Az egyszerű, fehér, 
néha mintás sávval díszített abroszok 
mellett kedveltek voltak a Felvidéken is 
szőtt pamutmintás vászonszőttesek. E 
hosszú térítőknek két keskenyebb végét 
di szítették több sorban egymás fölé szőtt 
mintával: stilizált virágmotívumokkal, 
állatalakokkal, az egyházi használatra 
szánt darabokon Krisztus- és Mária-mo- 
nogramokkal. A 16-17. sz.-ban a leltá
rakban az abroszok nagysága különböző. 
Mivel vendégségek alkalmával az asztalt 
bakokra fektetett lapokból állították ösz- 
sze, az abroszok lehettek egy, két, sőt több 
asztalra valók. Az egyszerűbbek anyaga 
kendervászon, lenvászon, gyolcs (—»tex
til); a legdivatosabb talán a leltárainkban 
kamukaabrosznak nevezett damasztab- 
rosz. A mintás abroszok kockásak (sahos, 
sakhos), csíkosak (sávos) és virágmintá
sak voltak. Az abroszok többségét honi 
takácsmesterek szőtték, de a korabeli lel
tárak említenek krakkói és a damasztszö- 
vés központjából, Németalföldről szár
mazó kamukaabroszokat is. A selyem- és 
aranyfonallal hímzett abroszok a magyar 
Hmrihímzés legpompásabb darabjai. Az 
abroszokat két vagy három szélből varr
ták össze, a részeket mesterkével (szál
húzás) vagy kötéssel (tűzött -»csipke) il
lesztették, esetleg —»hímzéssel takarták

Terítővei letakart asztal a Boleszló király halálát 
ábrázoló táblaképen, 1500-10, részlet. MNG

el a varrást. Nagyon divatosak voltak a 
táblás térítők vagy abroszok. Ezek felü
letén négyzet alakú hímzett és recekoc- 
kák (—»rece) váltották egymást, szegé
lyüket fémfonalas vert csipke díszítette. 
A leltárak még számos asztalhoz való 
textíliát sorolnak fel: asztal közepére va
ló kendő, asztalkerület, alsó abrosz, kü
lönféle asztalkendők, az étekfogók kesz
kenői, cipótakaró és tányértörlő kendők 
díszesebb és egyszerűbb változatai, me
lyeket azonban a fennmaradt emlék
anyaggal nem tudunk bizonyíthatóan 
azonosítani.

Az asztal napközbeni letakarása a 17. 
sz.-ban vált divatossá. A festmények és a 
leírások tanúsága szerint az asztalokra 
vagy keleti, főként török —»szőnyegeket 
borítottak, vagy pedig különféle szövet- 
terítőkkel takarták le őket. E szövetterí- 
tők lehettek mintás selymek, szélükön 
rojttal, vagy hímzett posztó- és bársony- 
térítők, melyeket leltáraink gyakran szin
tén szőnyegként említenek.

írod.: Radvánszky, I [1896], 21986; V. 
Ember Mária, Úrihímzés, Bp., 1981; Endrei 
Walter, Patyolat és posztó, Bp., 1989 (Mik-
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rotörténelem); László Emőke, Magyar rene
szánsz és barokk hímzések. Vászonalapú úri- 
hímzések, Bp., 2001 (Az Iparművészeti Mú
zeum gyűjteményei, 2).

László Emőke

asztali zene
Az uralkodói és főúri udvarokban Eu- 

rópa-szerte szokás volt a középkortól 
fogva, hogy az étkezést, kiváltképpen 
ünnepi alkalmakkor, zene kísérje, s a la
komákat nemritkán —»tánc követte. Az ~ 
gyakorlata az írott források tanúsága sze
rint Mo.-on is elterjedt volt.

Galeotto —>Marzio a Mátyás király ki
váló, bölcs és tréfás mondásairól és tettei
ről szóló könyve XVII. fejezetében emlí
ti az énekmondókat (cytharoedi), akik az 
uralkodónak az étkezéseknél hazai nyel
ven, vagyis magyarul, megtörtént vitézi 
dolgokról énekeltek pengetés hangszer 
(lyra) kíséretével. Zsigmond lengyel her
cegnek az 1500-as évek legelején kelet
kezett mo.-i (főleg budai) számadásai azt 
tanúsítják, hogy akkoriban a főrangúak
nái kimondottan gyakori lehetett az ~. 
Zsigmondnak szinte nap mint nap ját
szott az étkezés alatt valaki: királyi udva
ri zenészek éppúgy megfordultak nála, 
mint független városi muzsikusok és mu
lattatok vagy az iskolák diákjai. Az ~ fo
lyamatos hazai népszerűségét jó néhány 
forrás tanúsítja. Egy olasz, Francesco 
Della Valle említi, hogy 1535 elején I. 
(Szapolyai) János király egy Matthias 
nevű muzsikusa étkezés után lanton ját
szott a királynak. Báthory Zsigmond 
1588-ban Medgyesen tartott fejedelmi 
beiktatásán a ceremónia utáni banketten 
ifj. Báthory István olasz zenészei szóra
koztatták az étkezőket. Egy korábban Er
délyben járt olasz, Francesco Sivori sze
rint 1584-ben Gyulafehérvárott minden 
alkalommal, amikor a fejedelem vagy ő a 
poharát ürítette, a palota udvarán a trom
biták és dobok hangja mellett a muské
tákkal üdvlövéseket adtak. Hasonló tust 
említ -^Szentmártoni Bodó Jánosnak A 
tékozló fiú históriája c. verse (1628): 
„Az úr iszik, muzsikák harsognak mind 
rendre / Sokan mondják, hogy légyen jó 
egészségére.”

A II. Rákóczi Györgynek 1643 febru
árjában Gyulafehérvárott tartott esküvő
jéről szóló egyik korabeli leírás, egy len
gyel beszámoló megemlékezik arról, 
hogy a lakomán az udvarmester jelezte a 
fogások érkezését, s azokat a teremben 
trombita- és dobszó kísérte. Egy hazai 
szemtanú az esküvői bankett alatt „né
met, magyar s cigány” zenét említ, míg a 
lengyel szöveg váltakozva felhangzó 
„olasz” Courantokró\ és Paduanákró\ tu
dósít, valamint ,,szerb”(!) -  vagyis a he
lyiek által előadott -  hősi énekekről. Az 
„olasz”, vagyis nyugatias műzenét az a 
bécsi zenészcsoport szolgáltathatta, ame
lyet I. Rákóczi György fejedelem külön 
erre az alkalomra hozatott. A magyar be
számolóból kiderül, hogy az elhangzott 
~t aligha tarthatjuk kizárólag valamiféle 
lélekemelő művészi muzsikának: rész
ben bizonyosan ivást kísérő zene volt, 
nyilván megtűzdelve fanfárokkal és tu
sokkal. A leírás szerint ugyanis a lakoma 
alatt „igen vígan laktak őna[gysá]gok, 
Veseliny uram háta megé állatta Rigót 
[Hegedűs Rigó Mihály udvari zenészt] 
az fejedelem két fruglással együtt, azok 
annyira belevonták [értsd: hegedülték], 
fújták a bort, hogy legittasabb akkor volt 
őn[agysá]ga [ti. Wesselényi]”.

Úgy látszik, az ~ olyannyira hozzátar
tozott a mindennapokhoz, hogy amikor 
1619 januárjában a küküllővári zsinat egy 
üstökös kapcsán penitenciára szólította 
fel az Erdélyi Fejedelemség polgárait, s 
külön is kikelt a zenélés ellen, Bethlen 
Gábor fejedelmi döntésében a zsinat elle
nében szükségesnek tartotta többek kö
zött azt is hangsúlyozni: „szertelen 
énekmondást nem hallatt eddig a mi asz
talunknál senki, s ezután sem lészen.”

Forrásaink azt mutatják, hogy az ~ 
éppúgy magában foglalhatott instrumen
tális szólót, együttesek által játszott mű
zenét, mint magyar nyelvű —>históriás 
éneket vagy improvizált tust. Az iváshoz 
csatlakozó zenét a 16-17. sz.-i moralizá
ló prot. szerzők erősen kárhoztatták. A 
tusnak azonban igen régre nyúló hagyo
mánya volt, amelynek gyökerei keletre 
mutatnak. (Rubruk 1255-ös útleírása már 
említ ilyet a krími tatároknál.)
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Az egykori ~i gyakorlat sajátságos 
emlékei az ún. fogásnóták: tehénhús-, 
káposzta-, pecsenyenóta. Ilyet több 
17-18. sz.-i hazai és külföldi forrás em
lít. Haraszti Emil a tehénhúsnótának 
francia eredetét feltételezte, ezt azonban 
Szabolcsi Bence joggal vitatta, és a mo.-i 
eredet mellett foglalt állást. A fogásnóták 
gyakorlatában, amelyek a jelzett idő
szakban viszonylag népszerűek lehettek, 
régies európai hagyomány őrződött meg. 
A népi lakodalmak ételköszöntő vőfély
rigmusai és az ételnóták azt bizonyítják, 
hogy a fogásnóták idővel a parasztság 
körében is meghonosodtak.

Az ún. —>Zayugróci kézirat (1730) 24 
olyan melódiát őrzött meg, amely címe 
szerint -  Asztali nóta, Aria ad mensam, 
Ballet ad mensam stb.----ként szolgálha
tott. Ezek más forrásokkal egybehangzó
an azt tanúsítják, hogy az ~ heterogén 
volt. A fogásnótákról szintén aligha felté
telezhető, hogy zenéjük szigorúan kötött 
lett volna.

Az ~t szolgáltató zenészek a —»várak 
és —»udvarházak reprezentatív helyisé
geiben gyakran külön pódiumon foglal
tak helyet, a —»muzsikuserkélyen.

írod.: Haraszti Emil, Barokk zene és ku
ruc nóta, Sz, 67(1933), pótfüzet; Szabolcsi 
Bence, Tus és fogásnóta, Tükör, 1936; 
Seemayer Vilmos, A régi lakodalom Nemes- 
pátrón, Ethn, 47(1936); Szabolcsi Bence, A 
17. század magyar főúri zenéje, in Uö, A ma
gyar zene évszázadai, I, Bp., 1959; Tehénhús- 
nóta, in Zenei lexikon, szerk. Szabolcsi Ben
ce, Tóth Aladár, Bartha Dénes, Bp., 1965; 
Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 
1730, ed. Emanuel Muntág, Martin, 1970; 
Katona Imre, Martin György, Dus, in MNL, 
I, 1977; K isbán Eszter, Menyegzői lakomák a 
magyar parasztoknál a 18-19. században, 
Népi kultúra -  népi társadalom, 17(1993).

Király Péter

asztalosság
A bútorkészités az —»ácsmesterség ke

retében kezdett önálló kézművesággá 
szerveződni (^faipari munkák). A fém- 
szekerce használata tette lehetővé a pri
mitív szerkezetű, Európában a —»romani- 
kára jellemző, durva pallókból ácsolt bú-

„A szökrényes és esztergáros. ” Comenius, Orbis 
pictus, Lőcse, 1685

torok elterjedését. A fejlettebb sarokköté
seket még nem ismerték, ezért a bútorok 
oldalait nehézkes vaspántok tartották 
egybe. Az ácsolt bútorok gyakran össze
vissza hasadoztak az elkerülhetetlen hő- 
és és páraingadozás okozta vetemedés 
miatt, mivel a merev vaspántok akadá
lyozták a fa mozgását. A magyar ácsmes
terek külföldön is keresettek voltak, mű
ködésükre Liège-ben 1300-ból, Rómá
ban 1368-ból, Szászo.-ban a 16. sz.-ból 
maradt fenn írott adat. Az ácsolt bútor 
egy speciális konstrukcióját a magyar pa- 
rasztszuszék őrizte meg napjainkig 
(—»ácsolt láda).

A középkor végén -  az építészet 
fejlődésével párhuzamosan -  bontako
zott ki a —»céhekbe szerveződő asztalos
mesterség. Önálló iparággá alakulásának 
előfeltétele volt a differenciáltabb szer
számok általános elterjedése és az alap- 
konstrukció megújulása. Az asztalos új 
szerszáma a fűrész és a gyalu. Az ekkor 
Európában kifejlődött keretes és rókafar
kas fűrész nem különbözik a napjainkban 
is használt kéziszerszámoktól. Fűrész se
gítségével az anyagveszteség, a selejt 
minimálisra csökkenthető, vagyis korlát
lan mennyiségben állítható elő a bútorok 
alapanyagát adó vékony deszkaáru. Az 
erdőségekben, sebes folyású patakok, fo
lyók mentén épített fűrészmalmok is 
hozzájárultak az új kézművesség gyors 
terjedéséhez. A gyalunak két alapválto
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zatát használták: a simító- és a profilgya- 
lut. A simítógyalu pengéjének éle egye
nes vonalú; sík felületek gyalulására, az
az simítására alkalmas. A profilgyalu 
pengéjének éle lépcsőzetesen kireszelt; 
profilált egyenes vonalú tagok (pl. párká
nyok, keretlécek stb.) készítéséhez hasz
nálják.

Az asztalosbútor konstrukciójának 
alapja a gótikus épület bordarendszeré
vel rokon keret-betétlapos szerkezet. Az 
ácsolt bútoroktól eltérően már csak a bú
torkereteket képező váz készül erősebb, 
vastagabb deszkából, a kereteit mezőket 
vékony lapokkal töltik ki. Az ilyen mó
don, lényegesen kevesebb anyagból ké
szült bútort úgy konstruálták, hogy a ke
retbe helyezett lapnak maradt valamelyes 
tere a hő vagy nedvesség okozta mozgás
ra, és így a bútor a vetemedés ellenére 
sem repedezett. A középkori bútormű- 
vesség nagy vívmánya, a keret-betétla
pos szerkezet, megannyi alapvető szer
kezethez hasonlóan megtalálható az óko
ri egyiptomi bútorokon, amelyeket 
feltehetőleg a koptok közvetítésével is-

Asztalost ábrázoló intarzia Jani Lukács sekrestye
szekrényének ajtaján. Ferences templom, Pécs

mertek meg az arab mesterek. Elterjedé
se Európában a mérnöki ismeretek gyors 
fejlődésével esik egybe, lehet egyszerű 
átvétel az araboktól, de feltételezhető a 
módszer középkori újrafelfedezése is. A 
keretes szerkezetnek mint sajátos bútor
konstrukciónak megjelenése jelzi az ács- 
és az asztalosmcsterség különválását. Az 
~ másik alapvető újítása a „fecskefarkas” 
sarokkötés. Európai asztalosok a keret- 
betétlapos szerkezet elterjedésével egy 
időben kezdték alkalmazni. Az egymás
hoz derékszögben csatlakozó deszkák 
végeibe befelé szélesedő fogazást fűré
szeltek, a fogakat a másik deszka recip- 
rok formában kifűrészelt peremébe tol
ták, s mivel a fogak oldalai, mint a fecs
ke farka, csúcsára állított háromszöghöz 
közelítő formában készültek, nem tudtak 
egymásból kicsúszni. A sarokkötést 
enyvvel ragasztották egybe. E szerkezet 
fölöslegessé tette a nehézkes sarokvasa
lást, és tartósabb volt, mint az ácsolt bútor 
későbbi változata, a hornyolt, facsapos 
kötés. Az itt vázolt konstrukció maradt a 
bútorfelépítés alapja szinte a 20. sz.-ig. A 
keret-betétlapos szerkezet elterjedése 
után a fejlődés elsősorban a felületmeg
munkálás, ill. a díszítés gazdagodásában 
és a bútortípusok differenciálódásában 
érvényesült.

írod.: Batári Ferenc, Fa, bútor, in Művé
szet és mesterség, szerk. Gáspár Zsuzsa, Bp., 
1989; Batári Ferenc, Vadászi Erzsébet, Bú
torművészet a gótikától a biedermeierig. Eu
rópai bútorok a 15-19. századból, kiáll, kát., 
Nagytétényi Kastélymúzeum, Bp., 2000.

Batári Ferenc

asztár —»oszmán-török textil 

asztrológia —̂ csillagjóslás 

asztronómia —»csillagászat 

aszú (aszúbor)
A szőlőtőkén megtöppedt és nemesrot

hadásnak indult, ritkábban szalmán aszalt 
szőlőszemek felhasználásával készült 
édes, erős csemegebor. Az aszúsodott 
szőlőszemekből -tésztát tapostak, ezt jó 
minőségű musttal vagy borral felöntve
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erjedt az Ahány puttony ~szemet hasz
náltak egy gönci hordó (—»űrmérték 1.) 
borhoz, a kész ~t aszerint nevezték két-, 
három-, négy- stb. puttonyosnak. Tokaj- 
Hegyalján a 16. sz. közepétől készítenek 
fehér ~t. A 17-18. sz.-ban Miskolc kör
nyékén és a ruszt-sopron-pozsonyi borvi
déken szintén készült fehér ~. A 18. sz.- 
tól a Mátraalján és Szentendrén, valamint 
a ménesi borvidéken (Arad-Hegyalján) 
vörös ~t készítettek kadarkából.

írod.: Balassa Iván, Tokajhegyalja szőle
je és bora, Tokaj, 1991.

Égető Melinda

atlasz -^textil 3.

Attila-kard —»bécsi szablya

atyai hatalom (lat. patria potestas)
Az eredetileg a római jogban kialakult 

fogalom a —»család jogi összetartozásá
nak volt az alapja, a családfőnek a csa
ládjához tartozó szabad személyek fölöt
ti teljes magánuralmi hatalmát jelentette. 
Az apa törvényesen képviselhette önálló 
háztartással még nem bíró, teljes korú 
—»gyermekeit is (—»személyi jog), mivel 
az osztatlan családi vagyont ő kezelte, és 
haszonélvezeti joga volt a hatalma alatt 
álló családtagok saját vagyona (pl. —»ho
zomány, hitbér) felett. Esetleges halála 
esetére gyámot rendelhetett kiskorú gyer
mekei számára (—»árvaság), elzálogosít
hatta, eladhatta, túszként adhatta a hatal
ma alatt állókat, és megillette a fenyítési 
jog. Ha az apa meghalt, a feleség és a 
gyermekek nem -»öröklés jogcímén, ha
nem (amíg a nemzetség a tulajdonjogát 
érvényesíteni tudta) a vagyonközösség 
jogán léptek a családi vagyonba. A kez
detben korlátlan, uralmi jellegű ~ a 
jogosítványok jogi tartalmának változá
sával fokozatosan kötelezettségekkel és 
felelősséggel párosult, s mindinkább vé
delmi jellegűvé is vált.

A korai középkorban az apa Európa- 
szerte élet és halál ura volt, a keresztény
ség általános elterjedésével kezdődött 
meg hatalmának korlátozása, keretek kö
zé szorítása. A római jog —felfogásával 
szemben ugyanis általánossá vált az a né

zet, hogy a gyermek nem tulajdona szü
leinek, hanem Isten ajándéka, amelyet 
Isten megőrzésre bízott a szülőkre, s ők 
Isten színe előtt felelősek gyermekeikért.

A késő középkorban és a kora újkor
ban a fenyítés általában nem terjedhetett 
túl a könnyű testi sértés határán, s lá
nyokkal szemben nem lehetett szemé
remsértő. A —»nőnek és gyermekeinek 
igénye még az apa életében védelemben 
részesült. Ha az apa olyan bűncselek
ményt követett el, amely vagyonvesztést 
vont maga után, akkor feleségét és gyer
mekeit megillette a családi vagyon egy- 
harmada.

A fiúgyermekek csak önálló háztartás 
megalapítása és a családi vagyonban va
ló osztozkodás, a leányok férjhezmenetel 
után váltak függetlenné, azaz önjogúvá. 
Amíg ez meg nem történt, addig bün
tetőjogi tekintetben kölcsönös felelősség 
állt fenn az osztatlan állapotban élő csa
ládapa és családtagjai között. Az ~ meg
szűnt az apa halála, ill. főbenjáró bün
tetése által, szünetelt az apa hadifogsága, 
a gyermek magas hivatala, bármelyik fél 
egyházi rendbe lépése esetén, vagy ha az 
apát pazarlás vagy rossz nevelés miatt az 
~ gyakorlásától törvényesen megfosztot
ták (1715:68. te.).

Az —ban gyökerező szemlélet az egy
más közötti érintkezés formuláiban is 
tükröződik. Ez magyarázza, hogy pl. a 
29-30 éves Batthyány Ferenc feleségé
hez, Svetkovics Katához 1526-27-ben írt 
leveleiben házastársát következetesen 
„lányoménak szólítja, s magát „az te 
atyád éként írja alá. Héderváry Lőrinc az 
-nak engedelmeskedve vállalja atyja, 
Héderváry István helyett 1530-37 között 
a rabságot. A 16. sz.-i főurak jobbágyaik 
érdekében írt levelei sem a jószívűséget 
vagy a munkaerő-védést példázzák első
sorban, hanem a tágan vett család tagjai
nak atyai védelmét. A gyermek (vagy a 
feleség) megvesszőzése a kora újkorban 
természetes dolog volt. Jellemző, hogy a 
prédikátordörgedelmek nem az ütlege
lést, csupán a maradandó sérülést okozó, 
különösen durva asszonyverést ítélik el. 
Főúri körökben nem illett az asszonyt 
verni, de hogy előfordult, azt Révay Fe
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renc és Forgách Zsuzsanna szerencsétlen 
házassága bizonyítja, amely azonban 
egyben azt is példázza, hogy a 17. sz.- 
ban a férj már koránt sem volt korlátlan 
ura asszonyának. Az ~ szűkülését mutat
ja az is, hogy a szülői házból a mostoha
anyai kegyetlenkedés elől 1642-ben, 16 
évesen elfutó —»Balassa Bálint sikeresen 
szegült szembe atyjával, Balassa András
sal. Általánosságban azonban az egész 
korszakban fennmaradt az ~ már-már 
vallásos tisztelete, abban az értelemben 
is, hogy az atyaisten-képzet nagymérték
ben rávetült a földi atyákra.

írod.: CzÖVEK István, Magyar hazai ma
gános törvényről írt tanítások. Pest, 1822; 
S z l e m e n i c s  Pál, Közönséges törvényszéki

polgári magyar törvény, I—II, Pozsony, 1823; 
Frank Ignác, A közigazság törvénye Magyar
honban, Buda, 1845; W e n z e l  Gusztáv, A ma
gyar magánjog rendszere, I—II, Bp., 1879; 
Béli Gábor, Magyar jogtörténet. A tradicio
nális jog, Bp.-Pécs, 1999; H omoki N agy 
Mária, A magyar magánjog történetének váz
lata 1548-ig, Szeged, 2001.

Homoki Nagy Mária-A szerk.

Atyjafiaitul eladatott József (1657) 
Bibliai történetet (Teremtés könyve) 

feldolgozó magyar nyelvű, kassai jezsui
ta iskoladráma. Szövege csak tartalmi ki
vonatból ismert, teljes címe; Idvezitőnk 
szenvedésének példája Atyjafiaitul el
adatott József.

Az atyai hatalom 17. sz. eleji nürnbergi metszeten ábrázolva. Wolfgang Brückner, Populäre 
Druckgraphik Europas, München, 1969, 71 nyomán
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írod.: M á l y u s z n é  C s á s z á r  Edit, Egy je 
zsuita dráma vázlata, It, 1944.

A szerk.

Auer, Johann Ferdinand (Pozsony, 
1640. aug. vagy szept.?-Pozsony, 1698— 
1702?)

Német iparoscsaládból származó nap
lóíró. 1663. aug. 7-én a párkányi csatában 
esett török fogságba, 1674. máj. 10-én fo
golycserével szabadult. Lelkiállapotáról, 
szenvedéseiről, érzelmei hullámzásáról 
német nyelvű naplójában számol be, 
amelyet a Héttoronyban írt.

Kiad.: Alter János Ferdinándpozsonyi ne
mes polgárnak héttornyi fogságában írt nap
lója 1664, kiad., bev. L u k i n i c h  Imre, Bp., 
1923.

írod.: Pukánszky Béla, Magyarország tö
rökkori történetének forrásai. Auer János 
Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttor
nyi fogságában irt naplója 1664, EPhK, 
1925.

A szerk.

Augustini, Christian, ab Hortis (Ke- 
resztély, Christianus Augustinus; Neus, 
1598. dec. 6.-Nagylomnic, 1650. aug. 
21 . )

Ev. orvos és természettudós, német és 
magyar nemes. Orvosi diplomáját 1620- 
ban szerezte Bázelban. 1622-től Kés
márk főorvosa. 1626-ban Nagylomnicra 
költözött, s özvegységét Székely Zsu
zsanna bájai kedvéért házasságra cserél
te. II. Ferdinánd orvosa lett, 1631-ben 
császári megbízásra Bécsben udvari fii- 
vészkertet létesített. Ebben az évben ma
gyar nemességet kapott, a füvészkertre 
utaló ab Hortis nemesi előnévvel. II. Fer
dinánd 1637-ben bekövetkezett halála 
után a királyi orvosi címet továbbra is 
megőrizve visszatért Nagylomnicra.

Az orvostudományon kívül foglalko
zott —»botanikával, ásványtannal. 1630 
táján találta fel a Balsamum Hungaricum- 
nak nevezett törpefenyőolajat, amelyet 
1640-ben már nagyobb mennyiségben 
gyártott. 1640-50 között elkészítette a 
borókafenyőolajat, az ún. kárpáti balzsa
mot. Az orvostudomány mindkét szert 
sokáig használta.

Christian Augustini ebnere

Munkái, egy kivételével ( Von Art, 
Natur und Eigenschaften der Brunnen..., 
Kassa, 1626) kéziratban maradtak és el
kallódtak. Visz. németül írta őket, de 
csak latinul idézett címük maradt fent: 
De gemmis Hungáriáé, ill. De Balsamo 
Hungáriáé Carpathico. Az olajokról írt 
munkájából annyit ismerünk, amennyit 
különböző szerzők szó szerint idéztek 
belőle (Fischer Dániel 1717, Rzaczynski 
Gabriel 1736, —»Czirbesz Jónás András 
1772 és Johann P. Breyne 1721 e.). Déd
unokája, —»Augustini Sámuel 1773-ban 
két kötetet is kiadott a mo.-i drága- és 
féldrágakövekről, elképzelhető, hogy 
felhasználta dédnagyapja kéziratát.

írod.: Zofia Radwanska-Paryska, Witold 
H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzanska, 
Poronin, 1995; E r n y e i  József, Augustini 
Keresztély, Gyógyszerész Közlöny, 1909.

Lux Etelka

Augustini Sámuel, ab Hortis (Nagy- 
lomnic, 1729. aug. 26,-Szepesszombat, 
1792. ápr. 10.)

Ev. lelkész, geológus, botanikus, 
Christian —»Augustini ab Hortis déduno
kája. Lőcsén, majd 1746-tól Eperjesen 
jogot és teológiát tanult. 1754-57 között 
a wittenbergi, a greifswaldi és a berlini 
egyetemen folytatott tanulmányokat. Az 
utóbbi helyen két disszertációt is megje-
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lentetett. 1757-ben hazatért. 1758-92 kö
zött Késmárkon az ev. líceum konrektora,
1761-től haláláig ev. lelkész Szepesszom- 
baton.

írásai általában a bécsi központú 
Allergnädigst privilegierte Anzeigen aus 
sämtlichen kaiserlich-königlichen Er
bländern (1771-76) c. tudományos fo
lyóiratban jelentek meg (a forrást a to
vábbiakban csak egyéb kiadány esetén 
jelöljük). Ásványtani művei: Von den 
ungarischen Edelsteinen (1773), Von den 
gemeinen oder Halbdelgesteinen in 
Ungarn (1773), Von Versteinerungen in 
Ungarn (1774). —»Czirbesz Jónás And
rás 1772-ben írt munkáját egészítette ki a 
Nachtrag zur Beschreibung des karpa- 
thischen Gebirges (1774).

Kiemelkedően érdekes a régi tátrai 
arany- és kincskeresőkről, varázslókról 
szóló Von den fremden Gold- und Schatz
gräbern (1775), amely szinte minden ké
sőbbi, a Tátrával foglalkozó mű forrása 
lett (~ a Tátrát következetesen Kárpátok
nak nevezi). Jelentős topográfiai munká
ja a Topographische Beschreibung des 
Flusses Poprad oder Popper in der Zips 
(Ungrisches Magazin, Pressburg, 1782). 
Ismertette a szepességi régészeti lelete
ket (1772), és cikksorozatot közölt a 
mo.-i cigányokról (1775-76). Kéziratban 
maradt és publikált munkáit Czirbesz 
Jónás András használta fel. Kitűnő bota
nikus volt, és kora egyik legnagyobb ás
ványgyűjteményével rendelkezett. Mű
vei bővelkednek a Tátrára, a Szepességre 
és Liptóra vonatkozó művelődéstörténeti 
ismeretekben.

Művei: Dissertatio de methodo generali 
construendi omnes aequationes algebraicas, 
Berlin, 1755; Dissertatio de vocatione divina 
naturali, Berlin, 1756; Prolegomena in syste
ma sexuali botanicorum, Bées, 1777.

írod.: Christian Genersich, Merkwürdig
keiten der k. Frey S ta d t Késmárk, II, Caschau, 
1804; Fabó András, Monumenta evangelico- 
rum..., Ill, Pest, 1865; Zofia Radwanska- 
Paryska, Witold H. Paryski, Wielka encyklo- 
pedia ta trza n ska , Poronin, 1995.

A szerk.

Augustinus Olomucensis (Augusti
nus Moravus; Olomuc, 1467. márc.- 
Olomuc, 1513. nov. 3.)

Itáliai tanultságú morvao.-i német hu
manista, fdozófiai és kánonjogi doktor. 
Eredeti neve Käsenbrot. 1497-1511 kö
zött II. Ulászló budai kancelláriájának 
titkára; Cseho. alkancellárja. A —»Sodali
tas Litteraria Danubiana tagja. Figyelmet 
érdemlő a költészet védelmében írt dialó
gusa.

Művei: De modo epistolandi [...] cum 
nonnullis epistolis, Velence, 1494; Catalogus 
episcoporum Olomucensium, Bées, 1511; 
Tractatus de secta Walden sium.... Olomuc, 
1529; Dialogus in defensionem poetices, ed. 
Karel S v o b o d a , Prága, 1948.

í r o d . :  Á b e l  Jenő, Magyarországi huma
nisták és a Dunai Tudós Társaság, Bp., 1880; 
Rukovés humanistického básnictví v Cechách 
a na Moravê, I, Praha, 1966; Mikó Árpád, Az 
olomuci Albert-Corvina Augustinus Olomu- 
censis-könyve, MÉ, 1975; Klaniczay Tibor, 
A magyarországi akadémiai mozgalom elő
története, Bp., 1993 (HumRef, 20).

A szerk.

Augustinus (Szent Ágoston) recep
ciója

~ Mo.-on az 1020-as évek közepe tá
ján kezdődik a Bakonyban, ahol —>Gel- 
lért, a későbbi püspök és vértanú Delibe
ratio supra hymnum trium puerorum c. 
teológiai értekezését írja. Elsőként ő hi
vatkozik rá mint „a tökéletesek közül az 
egyik legnagyobbra”, és idézi szavait a 
halálról. Még ebben az évtizedben elké
szült egy másik mű, a Szt. István neve 
alatt fennmaradt Intelmek (De institutio
ne morum), amelyben a király a keresz
tény uralkodó kötelességeire tanítja fiát. 
Ez is Augustinusra (De civitate Dei, V, 
24) vezethető vissza, noha csak közvet
ve, amennyiben a forrásul használt mun
kák őrá támaszkodnak, bár ezek egyikét 
(De duodecim abusivis saeculi) akkor 
még neki tulajdonították. Ha neve nem 
is, szelleme jelen van a magyar krónikás 
irodalomban munkatársának, Paulus Oro- 
siusnak a révén, akinek egyetemes törté
nete (Historiarum adversus paganos 
libri VII) a 11. sz.-i kezdetektől egyik
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forrása volt annak. Ezután az adatok hiá
nya hosszú időre csendet parancsol, de 
nem kétséges, hogy eközben is a legtöb
bet olvasott szerzők közé tartozott. A 13. 
sz. vége felé keletkezett domonkos ser- 
monarium (az ún. —»Pécsi egyetemi be
szédek) több mint 250 helyen idézi. A 
12-13. sz. fordulója után a tanításaira 
alapozott —»regulákat követő —»ágosto- 
nos kanonokoknak négy rendje műkö
dött az országban, az egyik —»Esztergom 
mellett, a másik, amelyet a Szt. Sírról ne
veztek, Lengyelo.-ból származott ide; a 
harmadik az antoniták ispotályos rendje 
volt Darócon meg Pozsonyban, a negye
dik, a legnépszerűbb, a karinges kanono
koké, akiknek tíznél több rendházuk volt 
az országban. Műemlékeink közül nekik 
köszönhető a lándoki, a szepesdaróci, a 
siklósi és a pápoci templom. Kolostoraik 
azonban a 15. sz. végére elnéptelenedtek. 
Ezeket a szabályokat követték a tudomá
nyos életben, az egyetemeken is szerepet 
vállaló ágostonos remeték (—»ágostono- 
sok), akik a 13. sz. közepén már javában 
tevékenykedtek Mo.-on, a század végén 
magyar provinciájuk is volt, később pe
dig több tucat házat tartottak fenn. (Ró
luk szól aggastyán szavunk.) Központ
juk Esztergomban volt, ahol főiskolájuk 
(studium generale) is működött. Mint
hogy Luther közülük lépett elő, a refor
máció alaposan megrázta a rendet, amely 
Mo.-ról is (ahol a török sem kímélte) jó 
időre eltűnt, csak 1655-ben telepedett 
meg ismét százegynéhány esztendőre, II. 
Józsefig, aki a többivel együtt ezt is fel
oszlatta. Aztán 1989-ben jelent meg újra.

Szt. Ágoston szelleme azonban nem
csak a nevét viselő szerzetesrendekre ha
tott, hanem a kolostori élet egészét átjár
ta. Az ő reguláját követte az egyetlen 
mo.-i alapítású rend, a —»pálosoké is, 
amelynek működését 1367-ben V. Orbán 
pápa engedélyezte. A szabályzat más 
rendek számára is útmutatóul szolgált, 
főleg azokban az időszakokban, amikor a 
fegyelem megszilárdítása került napi
rendre. A Nyulak szigetén élő domonkos 
apácák (—»domonkosok) életmódjának 
megigazítása céljából 1474-ben —»Váci 
Pál, a későbbi nagyszombati házfőnök

fordította le magyarra (—>Birk-kódex). 
Pesti Gáspár pálos rendfőnök kérésére 
1537-ben Velencében —»Gyöngyösi Ger
gely (Gregorius Coelius) római perjel ad
ta ki nyomtatásban szintén magyar fordí
tással együtt (RMNy 20). Az 1520-as 
években készült a —»,Székelyudvarhelyi 
Kódex, amelyben Nyújtódi András az ő 
szavaival tanítja az erdélyi ferences apá
cákat.

Augustinus képmása csak a középkor 
legvégéről maradt fenn Mo.-on: egyház
atyaként ábrázolja őt a bártfai (1450), a 
szepeshelyi (1470), a bakabányai (1480) 
és a csíkszentléleki (1510) táblakép. Vé
dőszentül választotta Epöl, Balatoncsi- 
csó, Agostyán, Pécs, Pusztavacs, Alsó
elemér, Lázárföld, Csene, Erszeg. Az el
ső ismert magyar Ágoston 1339-ben járt 
a bolognai egyetemen. (Előbb, 1303-tól 
1322-ig működött egy hasonnevű zágrá
bi püspök, de az olasz származék volt.) A 
név -  úgy látszik -  inkább csak a 15. sz.- 
ban vált közkeletű személy-, majd ebből 
családnévvé. Terjedéséhez visz. —»Te
mesvári Pelbárt meg —»Laskai Osvát is 
hozzájárult, akik a hatalmas terjedelmű 
Rosariumban elsősorban őreá támasz
kodtak. Neve -  ha igaz -  Mátyás udvará
ban is forgott, legalábbis —»Bonfini egy 
ott állítólag lezajlott asztali beszélgetés 
során Geréb László erdélyi püspök szájá
ba az ő szavait adja, amikor Mózest ma
gyarázza a többieknek.

A következő időszakban népszerűsége 
erősen megnövekedett, mert Szt. Ágos
ton azon egyházatyák közé tartozott, akik 
nemcsak a kat.-ok, hanem a prot.-ok sze
mében is tekintélynek örvendtek, ezért a 
szószéken és a hitviták irodalmában je
lentős szerephez jutott. Alig van vallásos 
témájú könyv, amelyben legalább néhány 
idézet erejéig ne jutna szóhoz. Johann 
-»Honter legelső kiadványainak egyike, 
már 1539-ben, éppen az ő eretnekkataló
gusa volt, egy másik pedig tőle származó 
idézetek gyűjteménye (RMNy 29-30). 
Jellemző, hogy tőle vett citátumok zárják 
azt a kiadványt is, amely az 1557-es ko
lozsvári hitvita tételeit tartalmazza 
(RMNy 143). Idézi —»Dávid Ferenc és 
Giorgio —»Blandrata, és őt veszi elő
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Pécsi Lukács könyvének címlapja

Postilláiban a ref. —»Melius Juhász Péter. 
Az ev. —y Vízaknai Gergely tette közzé 
1593-ban egyik himnuszát (Téged, Isten, 
dicsérünk...), amelyet aztán többek kö
zött —»Pázmány Péter is megismételt, és 
amely az egyik legnépszerűbb énekünk
ké lett. —»Szenei Molnár Albert az Imád- 
ságos könyvecskében mint mondja -  
Szt. Ágostonnal szól a mennyországról. 
Kát. részről őt idézi Telegdi Miklós, Mo- 
noszlóy András pedig szinte egészében 
az ő érvelésére építi a Brevis ac catholica 
confutatio c. munkáját (1593). —»Balassi 
Bálint Campianus-fordítását két hosszú 
Augustinus-idézet kíséri. -^Lépes Bálint 
az ő szavaival írja le a poklot. Pázmány
ra tett hatása óriási, érveit elsősorban a 
luth.-ok ellen kamatoztatja, Imádságos- 
könyvében fordítói munkája is jelentős. 
Ezzel szemben a ref. —»Medgyesi Pál 
ugyanezen Szt. Ágoston „vallásával” bi
zonyítja meg, „hogy ő pápista nem volt, 
mivelünk protestánsokkal penig a hitnek 
minden derekas ágaiban egyetértett” 
(RMNy 1525).

Szt. Ágoston érvényessége tehát a kö
zépkoron átnyúlva az újabb időkben is 
fennmaradt, divatja nem múlt. Mint a ka

talógusokból látható, művei ott sorakoz
tak Mátyás király, —»Zsámboky János, 
Johannes Michael —»Brutus, —»Batthyá
ny (I.) Ádám, —»Thurzó György, Hans 
—»Dernschwam, —»Zrínyi Miklós könyv
tárának polcain, olvasták kát. püspökök 
és plébánosok, prot. prédikátorok, eper
jesi és kassai cívisek.

Az újabb korban az érdeklődés a Val
lomások (Confessiones) felé fordult. 
Dante és Petrarca érezte meg e műnek a 
lélek mélységeibe ható erejét, amely az 
olvasóra -  különösen arra, akinek valla- 
nivaló nyomja a szívét -  rendkívüli ha
tást tesz. Kemény kritikusai is akadtak 
(Erasmus), ami azonban nem csökkentet
te népszerűségét Rousseau-ig és tovább. 
Mo.-on —»Pécsi Lukács volt az első, aki 
Szt. Ágoston írásaiban nem a dogmatika 
és a polémia fegyvertárát kereste, hanem 
az elmélyült vallásos áhítathoz vezető 
utat látta. Ebben a szellemben adta közre 
1591-ben Nagyszombatban elmélkedé
seinek és imáinak magyarra fordított 
gyűjteményét (Soliloquia -  Elmélkedé
sek, Meditationes -  Magán való lelki be- 
szélések, Manuale -  Mindennapi rövid 
imádságok; közülük csak az első hiteles, 
a másik kettő 12. sz.-i kompiláció; 
RMNy 671). Ez a kötet mutat nálunk el
sőként -jának modernebb irányzata felé.

Történelmünk és irodalmunk két ki
emelkedő alakja, —»Bethlen Miklós és II. 
Rákóczi Ferenc is az ő hatása alatt fogott 
tollat, amikor egyikük az Önéletírásba, 
másikuk visszaemlékezéseinek hatalmas 
korpuszába belekezdett. Az utóbbi még 
az egyik résznek is az önmagáért beszélő 
Confessio peccatoris (Vallomás bűneim
ről) címet adta, és egy másik írása is ki
fejezetten őrá utal (Meditationes in for
ma soliloquiorum, mintha Pécsi Lukács 
fent említett könyvét idézné: Elmélkedé
sek magán való beszélgetés formájában).

Az augustinusi Confessiones magyar 
fordítására azonban 1758-ig kellett várni, 
amikor a jezsuita —»Kereskényi Ádám 
Nagyszombatban közzétette. Részletei
ben vagy egészében azóta többen lefordí
tották.

Kulcsár Péter
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Ázáriél ávi Ágri (14-15. sz. forduló
ja)

Magyar rabbi. Latin nyelvű magyar 
irodalomtörténeti adatok szerint dicsére
teket és énekeket írt az év minden nap
jára. Műve egy pergamenre másolt zsol
tárkönyv utolsó lapjain maradt fönn 
(Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana). 
Nevét általában Azariel avi Azarinak 
írják, de —óCzvittinger Dávid Specimen 
(1711) c. írói lexikona a latin betűs átírás 
mellett közli héber betűkkel az Azariel 
avi Agri nevet is. Ez utóbbi valószínűbb, 
mert utána megjelöli a helyet, ahol élt: 
„in Agria urbe Hungáriáé”. Az egri rab
bira vonatkozó adatokat irodalomtörté
neti munkák Czvittingertől veszik.

írod.: David C z v i t t i n g e r , Specimen 
Hungáriáé literatae..., Francofurti-Lipsiae 
1711; Alexius Horányi, Memória Hungaro- 
rum..., 1—III, Viennae 1775-77; B ásthy 
József, Magyarok emléke, Buda, 1836; 
MZsL, 1929, 71-72.

Haraszti György

B
bába
A ~ szó szláv eredetű, ’öregasszony’-t, 

’boszorkány’-t és ’szülésznő’-t egyaránt 
jelentett: e jelentések mindegyike szere
pet játszott a bábaság hazai történetében. 
A ’szülésznő’ jelentés a 14. sz. végén 
(—óBesztercei Szójegyzék) dokumentál
ható először. A ~ kezdetben olyan tapasz
taltabb, idősebb nő („tudós asszony”) le
hetett, aki a közösségben szülészeti és 
nőgyógyászati tevékenységet végzett. A 
~ tevékenységi köre -  a középkortól a 
20. sz. közepéig -  a következőkre terjedt 
ki: a terhességgel, szüléssel kapcsolatos 
feladatok (a rítusokkal együtt), csecse
mőgondozás, anyaellátás, nőgyógyászati 
bajok gyógyítása, szexuális problémák 
kezelése, gyermekgyógyászat, fogam
zásgátlás, magzatelhajtás s egyéb köz
egészségügyi jellegű feladatok. Noha ~k 
feltehetően mindig is működtek az or
szágban, a 16. sz.-ból származnak első 
írásos emlékeink. Ekkoriban jelennek

Szülés szülőszéken. Michele Savonarola, Practica 
maior, Velence, 1547

meg a királyi Mo. s Erdély nagyobb —óvá
rosaiban (Sopron, Kőszeg, Eperjes, Kas
sa, Besztercebánya, Pozsony, Kolozsvár, 
Brassó stb.) az első városi, ún. esküdt ~k, 
akiket a település tanácsa fizetett. (Bu
dán, ahol 1690-től volt városi ~, a ~ fize
tése a tisztiorvos fizetésének 10%-át tet
te ki.) A ~ a városnak tette le esküjét, s fi
zetése fejében a szegényeket ingyen látta 
el. Feladatai a szülés körüli tevékeny
ségre és nők törvényszéki vizsgálatára 
(megesett lány, nemi erőszak, gyermek
gyilkosság, magzatelhajtás esetén) szo
rítkoztak. Pozsonyban a 17. sz.-ban a 
—»városházán biztosítottak helyiséget a 
városi ~nak, a 18. sz. elején pedig fej
vesztés terhe mellett kötelezték a szülő 
nőket esküdt ~ félfogadására. 1738-ban 
Debrecen városa adott ki első ízben ~k- 
nak szóló szabályzatot (utasítást): a 18. 
sz. második feléből több város, ill. me
gye -esküjének szövege ismert. A -e s
küt az 1770. évi Generale normativum 
(—óegészségügyi rendeletek) egységesí
tette. Legfontosabb előírásai kötelezték a 
-kát, hogy veszélyes, rendellenes szülés 
esetén —óorvost hívjanak, személyválo
gatás nélkül segítsenek, tiltották a belső
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Gyermekágyas asszony szobája. Jakob Ruff, De 
conceptu et generatione hominis, Zürich, 1554

vizsgálatokat, a magzatelhajtást, és ren
delkeztek a —»szükségkeresztségről.

A bábaság az 1770-es egészségügyi 
rendeletig szabad mesterség volt, vagyis 
a ~ nem tartozott semmilyen —»céhhez, 
így képzését sem szabályozta senki. Or
vosaink már a 17. sz.-tól sokat panasz
kodnak a ~k képzetlensége, babonaságai, 
írástudatlansága miatt. —»Torkos Justus 
Jánosnak 1744-ben a —»helytartótanács 
által elfogadott, majd 1745-ben Pozsony
ban kiadott Taxája indította csak el a sza
bályozásoknak és utasításoknak azt a so
rát, amely az 1770-es rendelethez s a  — 
vizsgák rendszeréhez vezetett. 1770-től a 
~ működéséhez engedély kellett, amelyet 
csak a megyei vagy városi fizikus (főor
vos) előtt vizsgát, ill. a helyi magisztrá
tus előtt esküt tett ~ kaphatott meg. A 
~knak statisztikát is vezetniük kellett az 
orvoskar, ill. a helytartótanács számára, e 
feladatukat azonban írástudatlanságuk 
miatt nemigen teljesíthették. A megyék
ben a megyei fizikusok tartottak 5-10 na
pos tanfolyamokat, amelyek elvégezté- 
vel a „cédulás” ~ alapfelszerelést is kap
hatott a megyétől. 1770-től megindult az 
okleveles (latin és német nyelvű), 5, ill. 6 
hónapos -képzés is: előbb Nagyszom
batban (1770), majd Budán (1777), ill. 
utóbb Pesten (1783). A 18. sz. végére 
évente 40-50 -  szerzett oklevelet a pesti 
orvoskaron (—»orvosképzés), de -okle

veleket adott ki 1775-től a kolozsvári Or
vos-sebészi Tanintézet is, ahol magyar, 
román és német nyelvű képzés folyt. Az 
okleveles vagy esküdt, vizsgát tett, ill. a 
„lógós”, azaz képzetlen, kontár, paraszt- 
~k egyidejű működése a bábaság társa
dalmi rétegződéséhez vezetett.

Noha legkorábbi dietetikáinkban s 
—»orvosi könyveinkben (pl. —»Pápai Pá- 
riz Ferencnél) is számos szülészeti tanács 
található, a magyar nyelvű -oktató köny
vek csak az 1760-as évektől jelennek 
meg: —»Weszprémi István: A kisded 
gyermekeknek nevelésekről való rövid 
oktatás, 1760, ill. Bábamesterségre taní
tó könyv, 1766; Steidele János (ford.: 
Szeli Károly): Magyar bábamesterség, 
1777; —»Csapó József: Kis gyermekek 
ispitálja, 1771; Mocsi Károly: A bába- 
mesterségnek eleji, 1784; Domby Sámu
el: Bábamesterség, 1772; Marschall 
Henrich György (ford.: Goedri János): A 
leányoknak, anyáknak és gyermekeknek 
orvosasszonyjok, 1791. Ott, ahol a ~k a 
legképzetlenebbek voltak, s oktatásukra 
a legkevesebb remény volt, a 18. sz. vé
gétől maguknak az asszonyoknak tartot
tak felvilágosító előadásokat: effélével 
próbálkozott 1791-ben Lange Márton a 
Barnaságban, Farkas Ignác Erzsébetvá
rosban, Wolff András Dél-Erdélyben 
vagy Kiss József Sopronban.

A -kát orvosi, —»népi gyógyászati, 
magzatelhajtási -  sőt nemegyszer a 
-»prostitúcióval is közvetlenül vagy köz
vetetten kapcsolatos -  tevékenységük 
miatt gyakran vádolták boszorkányság
gal. 1565-ben Kolozsvárott, 1582-ben 
Brassóban égettek meg boszorkánysá
gért ~t, s egészen az 1760-as évekig igen 
nagy arányban szerepelnek a boszorkány- 
perek vádlottjai közt (-»boszorkányül
dözés). A pöröket korlátozó központi 
rendelkezések hatására a ~k később nem 
mint boszorkányok, hanem mint kerítők, 
magzatelhajtók, kuruzslók jelennek meg 
a vádlottak padján.

Lásd még: —»születés.
írod.: Magyary-Kossa Gyula, Magyar 

orvosi emlékek, I-IV, Bp., 1929-AO; Kor- 
buly György, A magyar szülészet bölcsőkora, 
Orvosképzés, 1936; Deáky Zita, A bába a
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magyarországi népi társadalomban (18. szá
zad vége-20. század közepe), B p., 1996.

Magyar László András

Babai Ferenc (Pécs, 1742. márc. 
1 2 -Pécs, 1778. szept. 1.)

Latin epigrammákat gyártott. 1763- 
ban lépett be a jezsuita rendbe. 1772-ben 
Nagyszombatban könyvtáros, 1773-tól 
világi pap. Kuriózumszámba menő fő 
művében disztichonokba foglalta a ma
gyar királyok (Nagyszombat, 1773), ná
dorok, nádori és királyi helytartók (uo., 
1775), valamint az esztergomi érsekek 
(uo., 1776) életrajzát. Forrásként főkép
pen jezsuita munkákat használt. írt még 
epigrammákat mind vallásos, mind pro
fán témákról (uo., 1777) és verseket kora 
nagyságaihoz és saját ismerőseihez.

írod.: J á k Ó K áro ly , Fejezetek a magyaror
szági 18. századi latin epikából, B p., 1913.

A szerk.

bábakeresztség —»szükségkeresztség

babér
Mint örökzöld növény az antik művé

szetben az örök élet és az örök dicsőség 
jelképe. Az ókori császárokat, a csaták és 
a tornajátékok győzteseit, csakúgy mint a 
költőket, ~ral koszorúzták. A római, 
majd az ókeresztény síremlékművészet
ben is megjelent a -koszorú, pl. az el
hunyt képmása vagy Isten —»báránya kö
rül. A középkorban feledésbe merült, 
majd a —»reneszánszban elevenitették fel 
újra. Gyakran látható a Mátyás király 
könyvtárába tartozó kódexekben, pl. a fi
renzei Hieronymus-korvinában (Firenze, 
1488 k., ÖNB, Cod. 654) Mátyás király 
fejét -koszorú veszi körül, a Tertullia- 
nus-korvinában (Firenze, 1468 e., EK, 
Cod. Lat. 10) pedig —»címerét keretezi 
-koszorú. A szepeshelyi prépostsági 
templomban C. B. monogramot és címert 
ölel körül egy sírlapon (1506). A manie- 
rista és barokk —»síremlékeken és trium- 
fális ábrázolásokon is megtalálható, fő
ként a török ellen vívott csaták hőseinek 
ábrázolásain gyakori. A szigetvári hős 
—»Zrínyi Miklós halotti portréján fejét 
-ágak fonják körül ( 1566, MNM). A Zrí

nyi Miklós apoteózisa c. allegorikus kom
pozíción ( 16. sz., MNG) szárnyas Victoria 
helyezi a hős fejére a -koszorút. Georg 
Hoefnagel egy metszetén a sziszeki csata 
jelképei között egyfejű —»sas tartja a cső
rében (1593, Bécs, Kunsthistorisches 
Museum). Az Allegória a török harcok 
magyarországi hőseiről c. lapot (1691, 
OSZK) -fák, -ágak és -levelek terítik be. 
Jakob Adam A lepantói győzelem allegó
riája c., a görög-római művészet több 
szimbólumát fölelevenítő, 1772-ben ké
szült metszetén (Bp., Szilárdfy Zoltán 
gyűjteménye) Szűz Mária félalakját 
-koszorú fogja körül. A -  a 16. sz.-tól a 
festett —»famennyezeteknek is kedvelt 
motívuma. Előfordul többek között a ka
lotaszegi ref. templomban, a szentsimo- 
ni, nádújfalui és a toki (az utóbbi: IM) 
templomban, valamint a fricsi kastélyban 
(17-18. sz.-i emlékek).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Babocsav Izsák (Tárcái?, 1658-Fony, 
1714)

Nemesi származású prot. helytörté
nész. 1670-98-ban Tárcái jegyzője; 
1695-1704 között a hegyaljai kincstári 
szőlők felügyelője. Barokkos mondatok
ban, jó lokálpatrióta módjára írta meg 
Tárcái (tkp. az egész zempléni Hegyalja- 
vidék) 1670-1700 közti történetét, nem
egyszer az országos eseményekbe ágyaz
va. II. Rákóczi Ferenc pártján állt. Műve 
a 17. sz.-i kuruc háborúk történetéből 
számos forrásértékű részletet közöl, ese
tenként történetírói igénnyel.

Művei: Fata Tarczaliensia, k ia d .  R u m y  

K ároly , Pest, 1785. 21816.
írod.: T h a l y  K á l m á n ,  Magyar történet

írók életéhez. 2. Babocsay Izsák. Sz, 1874; 
B o j t o r n é  T o ó k o s  Z s u z sa n n a , Babocsay 
Izsák élete, végrendelete alapján, S zép h a lo m  
(S á to ra ljaú jh e ly ) , 1997.

A szerk.

Báchmegyei István Pál (ejtsd: bács- 
megyei; Trencsén, 1689-Nagyszombat, 
1735)

Ev. kisnemesi származású polihisztor:
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orvos, író, alkimista, természettudós. Po
zsonyban, Rozsnyón, Eperjesen tanult, 
majd orvosi tanulmányokat folytatott 
Gdanskban, Wittenbergben s végül Jéná
ban, ahol 1710-ben orvossá avatták. 
Gömör m.-ben praktizált, 1720-tól tábori 
orvos, 1725-ben Erdélyben ev. hitéről a 
kat.-ra tért át, s Csáky Imre bíborosnak, 
majd 1727-től a nagyszombati káptalan
nak lett főorvosává. Új hitének védelmé
ben írta az Otia Bachmegyeiana (Nagy
szombat, 1733) c. iratot, amelyben két 
testvér, egy kát. és egy ev. vitatja meg a 
hit kérdéseit. A műnek valós életrajzi 
alapja lehetett, hiszen ~ öccse, János, aki 
szintén külföldön tanulta az orvosi mes
terséget, mindvégig megmaradt ősei hi
tében. ~ kisebb dolgozatai a Bresslauer 
Schatzkammer für Natur und Kunstbau 
(1717-36) jelentek meg. Orvosi, mate
matikai, meteorológiai, alkímiai és ter
mészetrajzi kérdésekkel is foglalkozott. 
Állítólag egy alkimista kísérletben lelte 
halálát.

O T I A

B A C H M E G Y E I A N A ,
DOCUMENTA VERITATIS

F I D E I

R O M A N O -
C A T H O L I C Æ ,

FORMA
COLLOQUII FAMILIARIS

Inter

L U  T  H  E R A N  U  M
L i

C A T H O L I C U M
EXHIBENTIA. _ ^

A 2. é

C.

T T R N A V IÆ ,
Typis Academicis, per LeopoldumBerger,

Annô 173;.

Az Otia Bachmegyeiana címlapja (Nagyszombat, 
1733)

Művei: Observationes de morbo csömör 
Hungáriáé endemio, Leiden, 1717.

A szerk.

Baconi Incze István (Kolozsvár, 1721. 
jan. 5.-Marosvásárhely, 1776. márc. 4.)

Tanár, ref. lelkész. —»Baconi Incze 
Máté fia, —»Baconi Incze Mihály bátyja, 
Vásárhelyi Tőke István veje, id. Verestói 
György sógora. Kolozsvárt, 1741—45- 
ben Leidenben és Franekerben tanult,
1745-től Bánfft Farkas udvari papja 
Bonchidán. 1749-től a marosvásárhelyi 
ref. kollégiumban matematikát és filozó
fiát tanított. Christian Wolff felvilágosult 
filozófiájának egyik első erdélyi terjesz
tője. Számos halotti beszédet írt.

írod.: Koncz József, A marosvásárhelyi 
ev. ref. kollégium története, Marosvásárhely, 
1898.

S. Sárdi Margit

Baconi Incze Máté (Nagybacon, 1679. 
szept. 24.-Kolozsvár, 1742. szept. 19.)

Tanár, ref. lelkész. —»Baconi Incze Ist
ván és —»Baconi Incze Mihály apja, id. 
Verestói György apósa. Nagybaconban, 
Székelyudvarhelyen, 1697-től Kolozs
várt tanult. 1703-tól Zilahon tanító.
1706- tól a franekeri egyetem hallgatója.
1707- től Teleki Mihály udvari papja,
1708- tól máramarosszigeti lelkész. 
1714-től a kolozsvári ref. kollégium ta
nára, filológiát és filozófiát, utóbb teoló
giát adott elő. 1720-tól Kolozsvár első 
papja. Értekezéseket és halotti beszéde
ket írt.

írod.: Török István, Adalékok a kolozsvá
ri református collegium tanárainak életrajzá
hoz, Erdélyi Protestáns Közlöny, 1885; Uő, A 
kolozsvári ev. ref. collegium története, I—III, 
Kolozsvár, 1905.

S. Sárdi Margit

Baconi Incze Mihály (Kolozsvár, 
1723. szept. 12.-Kolozsvár, 1795. febr. 
24.)

Egyházi író, ref. lelkész. —»Baconi 
Incze Máté fia, —»Baconi Incze István 
öccse, id. Verestói György sógora. Ko
lozsvárt, 1745-49-ben Leidenben és 
Odera-Frankfurtban tanult. 1751-től Ko-
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lozsvár első papja, 1776-tól esperes. Ter
mékeny egyházi szónok; számos neves 
erdélyi személyiség temetésén mondott 
beszédet.

írod.: Koncz József, A marosvásárhelyi 
ev. ref. kollégium története, Marosvásárhely, 
1898.

S. Sárdi Margit

baconizm us
Francis Bacon (1561-1626) angol fi

lozófus hatására formálódó gondolat
rendszer. Mivel Bacon tanait -  Des- 
cartes-éitól eltérően -  nem tanították és 
értelmezték széles körben a 17. sz.-i nyu
gat-európai egyetemeken, a ~ hatása nem 
olyan széles körű és mélyreható Mo.-on, 
mint a —»kartezianizmusé, ugyanakkor 
mint a vezető szellemi elit filozófiáját 
formáló tényező az egész évszázadban 
jelentős. Legkönnyebben a De dignitate 
et augmentis scientiarum németo.-i ki
adásai (1635, 1654) és első német fordí
tása (1665) juthattak el Mo.-ra. Mivel 
Bacon nézeteit az angol —»puritanizmus 
élénken felhasználta, az angol és holland 
puritánus körökkel kapcsolatot tartó, ha
zánkban működő külföldi gondolkodók, 
majd különösen az angol forradalom ide
jén az Angliába látogató, a puritánus fel
fogást is magukévá tevő hazai értelmisé
giek közvetítették azokat, s ugyanezért a 
kát. táborban számottevő hatásuk nem 
mutatható ki. A ~ a 17. sz. elején az encik- 
lopédizmussal társulva jelent meg Mo.- 
on, s így a magyar művelődésben az 
enciklopédizmus misztikus-ezoterikus 
irányzata helyett Bacon realisztikus, az 
empíriára alapított rendszerének hatása 
érvényesült. Visz. Johann Heinrich —»Bis
terfeld közvetítésével ismerte meg Ba
con nézeteit —»Apácai Csere János és a 
puritánusok reménysége, —»Rákóczi 
Zsigmond trónörökös. Az 1650-54 kö
zött Sárospatakon tanító Johannes Amos 
—»Comenius még 1633-ban Lipcsében 
baconista fizikát adott ki.

A legkövetkezetesebb baconi gondo
latrendszert az eperjesi ev. filozófus 
Johannes —»Bayer fejtette ki Filum laby
rinthi, vel Cynosura seu Lux mentium 
universalis c. munkájában (1663). Kö

vetkezetesen követte Bacont annak elő
adásában, hogy az embernek az Isten ke
gyelméből adott tudományok az ördög 
csalárdsága és hitványsága következté
ben a bűnbeesés után megromlottak, s a 
valóság pontos megértését, feltárását és a 
feltárt megállapítások közlését négyféle 
„idol” akadályozza; a verbálissá vált tu
dományoknak meg kellene szabadulniuk 
a gondolatokat tekintélyes szavaikkal 
agyonnyomó autoritásoktól, mindenek
előtt Arisztotelész terminusainak, mon
dásainak és meghatározásainak hüvelye- 
zésétől, hogy a figyelem ismét kizárólag 
a dolgokra fordulhasson. A tudományok 
rendszerét romjaiból helyre kell állítani 
és újra fel kell épiteni, aminek módszeré
ül lényegében az empirizmus és a racio
nalizmus erőinek egyesítését javasolta.

Bacon empirista, induktív, az emberi 
elmét üres lapként felfogó ismeretelmé
lete a többi 17. sz.-i hazai forrásban csak 
mint elutasított nézet jelent meg; a „nihil 
est in intellectu, quod prius non fuerit in 
sensu” („semmi sincs az értelemben, ami 
korábban ne lett volna az érzékelésben”) 
szenzualista alaptételét az idea innata 
(velünk született eszmék) kartéziánus 
felfogásával cáfolták. Önéletírása szerint 
a következetes kartéziánus -^Bethlen 
Miklós az ismeretek forrását és helyessé
gét illető szüntelen szenzualista kételyt 
jóval veszedelmesebbnek tartotta Des
cartes azon tanánál, hogy az életben egy
szer mindenben kételkedni kell. Amikor 
az empirizmus újra megerősödött a racio
nalizmussal szemben, tételeit már nem 
Bacon, hanem Locke nevével támasztot
ták alá.

Bacon tudomány-rendszertani kísérle
ténél jelentősebb hatása volt Mo.-on 
—»Ramus dichotóm beosztásának. Bayer 
azonban Bacon nyomán beszélt még nem 
létező, de kívánatos tudományszakként a 
historia litterariáxóX. A mo.-i irodalom- 
történet-írás a baconi felhívás hatására 
kibontakozó németo.-i, polihisztori szem
léletű kézikönyveket tekintette mintának, 
s így messzire távolodott a baconi alap
eszmétől.

írod.: Régi magyar filozófusok. 15-17. 
század, szerk. Mátrai László, Bp., 1961;
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Tárnái Andor, A magyarországi irodalomtör
ténetírás megindulása, ItK, 1971 ; Waczulik, 
1984; Larry Steindler, Ungarische Philoso
phie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung, 
Freiburg/München, 1988.

Kecskeméti Gábor

Baer, Jisszáchár ben Petáchjá (17. sz.)
Kabbalista tudós. Körmöcbányán élt, 

visz. ott is született. Sokat utazott Kele
ten, főképpen Cfáton tartózkodhatott, 
ahol a leghíresebb kabbalista tudósok 
iskolái voltak. Héber nyelven írt művei 
maradtak fenn. A Pirché Jáh (Prága,
1609) tudományos bevezetés a kabba
lába Cordovero Párdész Rimonim c. 
műve alapján. A Jes Zóchór (Prága, 1610) 
a Zohárban, a zsidó misztika kútforrásá- 
ban található összes rituális törvényeket 
tartalmazza. A Mekór Chochmó (Prága,
1610) a Zohár nehezebb szavait és kife

jezéseit tartalmazza és magyarázza (Prá
ga, 1610). A Zohárról szóló Jode Binah 
c. műve nem maradt fönn.

írod.: Stein Mayer Miksa, Magyar rab
bik, III, Nagyszombat, 1907; MZsL, 1929, 75.

Haraszti György

bagaria —»bőrművesség

bagazia —»oszmán-török textil; —»tex
til 2.

bagdát -»oszmán-török textil

bagoly
Állatszimbólumként a görögöknél 

Athénének, a bölcsesség istennőjének 
madara (fülesbagoly). A keresztény kö
zépkorban a magány (a remeték ábrázo
lásain), az éjszakai sötétség jelképe. A 
néphit szerint halálmadár (kuvik). A Phy
siologiis értelmezésében az éjszakai sö
tétséget Krisztus fogja világossággá vál
toztatni kereszthalála áldozatával. A 
Zsámboky-kódexben (ÖNB) egy fekete ~ 
látható. A pozsonyi vár testőrtermének 
Bölcsesség és jó  kormányzat (1638-43) 
c. egykori mennyezetképén az ókori ér
telmezést fölelevenítve, a bölcsességet 
jelképező madár: a II. Ferdinánddal 
szemben helyet foglaló —»Pázmány Péter

karosszékének támláján ülve az érsek 
szellemi képességeire s azokból fakadó 
cselekedeteire utal. -»Csokonai Vitéz 
Mihály Konstancinápoly (1794) c. versé
ben a vallási fanatizmus jelképe.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Bagonyai ráolvasások (1488)
A legrégibb magyar nyelvű —»ráolva

sás. A br. Bagonyai család bagonyai 
(Nyitra m.) levéltárában maradt fönn. A 
főleg állatgyógyító szövegek visz. jóval 
korábbiak lejegyzésüknél. A kézirat je
lenleg lappang.

Kiad.: Horváth Cyrill, Középkori magyar 
verseink, Bp., 1921; Molnár József, Simon 
Györgyi, Magyar nyelvemlékek, Bp., 1976; 
Szem meglátott, szív megvert, szerk. PÓCS 
Éva, Bp., 1986.

Írod.: Bolgár Ágnes, Magyar bájoló 
imádságok a 15-16. századból, Bp., 1934.

A szerk.

Bahil, Matej (Süvete, 1706. febr. 
24. Prachwitz, 1761. dec. 22.)

Szlovák ev. lelkész. Késmárkon, Besz
tercebányán, 1727-től Wittenbergben ta
nul. 1730-tól Cserecsényben, 1734-től 
Eperjesen a szlovákok lelkésze. Theo
dorus ab Hybla álnéven lefordítja Ernst 
Salamon Cyprian pápaságról szóló mű
vét; függeléket is ad hozzá (Naucení o 
pűvodu a zrűstu pápezstva -  Srdecné na- 
pomenutí, Wittenberg, 1744-45). Bör
tönbe kerül miatta. 1746. decemberben a 
börtönből szökik Németo.-ba; lelkész 
Ammsfelden, 1757-től Arnsdorfban, 
1759-től Prachwitzban. Viszontagságai
nak leírásában örökíti meg korának mo.-i 
vallási viszonyait (Tristissima ecclesia
rum Hungáriáé protestandum facies, 
Brieg, 1747, németül is).

Művei: Tristissima ecclesiarum Hungá
riáé protestantium facies, in Monumenta 
evangelicorum Augustanae conffessionis in 
Hungária historica, II, kiad. Fabó András, 
Pest, 1863.

írod.: Masznyik Endre, Bahil Mátyás, Po
zsony, 1892.

Szelestei N. László
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Báj i Patay Sámuel (1710 k. ?)
Ref. birtokos nemes, a Pancsatantra 

első magyar fordítója. Irt a ref. vallásos 
nevelésről és 1784-ben felépíttette a báji 
ref. templomot.

Művei: A régi indusok bölcselkedések, az
az: példákkal jó erkölcsökre tanító könyvecs
ke, Eger, 1781 ; Egy jó atyának fiait oktató ta
nítása, Lipcse, 1788; Levelei, kiad. Földvá- 
ry László, Sárospataki Füzetek, 1903.

írod.: G yörgy Lajos, A magyar regény 
előzményei, Bp., 1941.

A szerk.

Bajtav József Antal, br. (Zsidó, 1717. 
dec. 14. Szentanna, 1773. jan. 15.)

Piarista író, erdélyi püspök. 1733-ban 
lépett be a rendbe. Pesten, Nyitrán, Pri- 
vigyén, 1736-tól Rómában tanult, Eduar
do Corsini filozófiáját hallgatta. 1741 — 
44-ben nevelő és könyvtáros a Barberini 
családnál. 1745-ben rövid párizsi út után 
hazatért, 1747-től pesti gimnáziumi ta
nár. 1749. máj. 13-án beszédet mondott a 
budai —»királyi palota alapkőletételén 
(Oratio habita Budae, Buda, 1749). 
1750-től a bécsi Theresianumban a törté
nelem és a régiségtan tanára, utóbb Jó
zsef trónörököst (a későbbi II. Józsefet) 
oktatta történelemre. 1752-től Pécsett 
teológiát tanított. 1754-57-ben piarista 
tartományfőnök, 1760-ban titkos taná
csosi és bárói rangot nyert, erdélyi püs
pökké és pozsonyi préposttá nevezték ki. 
1771 -ben lemondott a püspökségről. Tör
ténelmi módszertant adott ki (Specimen, 
Bécs, 1750). A trónörökös nevelőjeként 
több magyar történelmi és leíró statiszti
kai tankönyvet szerkesztett, mint pl. a 
Politico-statistica Regni Hungáriáé c. 
munkát, amely a korabeli leíró statisztika 
jellegzetes alkotása. A piarista iskolák 
tanügyi tervezetének (1753) egyik kidol
gozójaként a történelem, a földrajz, a 
matematika tanítását sürgette. 1763-ban 
az erdélyi anyanyelvű elemi oktatás tá
mogatását, Kolozsvárt jogi és orvosi kar 
fölállítását javasolta az uralkodónak. 
Tankönyvei és értekezései kéziratban 
maradtak, egy latin ódáját —»Révai Mik
lós adta ki.

írod.: Miskolczy István, Bajtay és az er

délyi iskolaügy a Ratio Educationis előtt, Ma
gyar Középiskola, 1909; Uö, Bajtay Antal 
szerepe Erdély közéletében, Sz, 1913; Uő, 
Bajtay József Antal, Bp., 1914.

Kecskeméti Gábor

bajusz —»hajviselet 1.

bakacsin -»oszmán-török textil; 
—»textil 2.

Bakfark
16. sz.-i erdélyi lantos muzsikusdi

nasztia. Ma ismert tagjai: Thomas és fiai: 
Valentinus (Bálint), Michael, továbbá 
ennek fia, Johannes. Noha a ~ név ma
gyar eredetet sugall, a család valójában 
német nemzetiségű volt. A leghíresebb 
családtag, Valentinus ~ brassói szárma
zása bizonyított, a família azonban még
sem látszik tősgyökeres brassóinak. A 
velük és leszármazottaikkal kapcsolatos 
dokumentumokat leszámítva ugyanis 
sem korábbi, sem későbbi iratokban 
nincs nyoma a ~ névnek. Feltehető tehát, 
hogy a lantos muzsikus apa vagy talán 
mindkét szülő máshonnan, esetleg kül
földről települt Brassóba.

1. Bakfark, Thomas
Az apa, Th. életéről és működéséről 

szinte teljesen hiányoznak a források. 
Mindössze annyi állapítható meg, hogy 
lantos volt, és 1576-ban már nem élt. 
Egy 1536-ban keletkezett brassói szám
adás, mely szerint a város egy meg nem 
nevezett lantost a kisfiával együtt az ak
koriban Nagyváradon tartózkodó I. János 
királyhoz küldött, feltehetőleg rá és 
utóbb kiemelkedő művésszé vált fiára, 
Valentinusra ~ra vonatkozik.

2. Bakfark, Michael (11570/74 k.)
A források szerint muzsikus volt, visz. 

lantos. Legkésőbb 1551-től Izabella ki
rálynét szolgálta, s vele volt Lengyelo.- 
ban. Itt visz. 1556-ban az ifjú János Zsig- 
mond fejedelemtől a két ~ testvér, M. és 
Valentinus közösen nemességet kapott. 
Izabella és János Zsigmond Erdélybe va
ló visszatértekor visz. M. is velük jött. 
Minthogy 1562 táján, majd pedig 1570- 
ben is fejedelmi szolgálatban említik, 
feltehető, hogy folyamatosan erdélyi ud
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vari zenészként működött. A hű szolgála
tot János Zsigmond (és részben talán 
még Izabella) különféle, Gyulafehérvár
hoz közeli kisebb birtokadományokkal 
jutalmazta. M. a jelek szerint nem néz
hette jó szemmel, hogy a világot járt hí
resebb testvér, Valentinus ~ 1570 elején a 
fejedelemhez állt. Megtagadta a szolgá
latot, amire János Zsigmond egy koráb
ban neki adott birtokot átruházott Valen
tinus ~ra. M. 1574-ben már nem élt. 
Lantdarab vagy másféle zenemű nem is
mert tőle.

3. B a k fa r k , J o h a n n e s  (1560 k.-1600
u . )

Michael ~ és Anna Greff fia. Újabb 
adat szerint 1588-ban eltávozott Erdély
ből. A jelek szerint külföldre talán né
met területre -  ment. A rá vonatkozó er
délyi dokumentumok (birtokjogi okira
tok) ugyan nem nevezik muzsikusnak, de 
két 17. sz. eleji németo.-i forrásban, Jean 
Baptiste Besard lantkiadványában ( The
saurus harmonicus, Köln, 1603) és a 
Besard-ral jó kapcsolatot tartó augsburgi 
polgár, Philipp Hainhofer kéziratos gyűj
teményében ( 1603-04) felbukkan három
J.-nak tulajdonított lantdarab. A neve 
alatt szereplő darabok egyike nagybáty
jának, Valentinus ~nak az alkotása, míg a 
másik kettőnek szerzősége kétséges, azo
kat egyéb források más lantosoknak tu
lajdonítják.

4 . B a k fa r k , V a le n tin u s  (Bakfark Bá
lint; Brassó, 1526/30 k.-Padova, 1576. 
aug. 22.)

Lantművész és zeneszerző, a hazai 
lantjáték legkiemelkedőbb személyisége, 
munkássága és jelentősége mára nemzet
közileg elismert. V. ~ a 16. sz.-i Mo. 
egyik legkiválóbb szellemi reprezentán
sa; —Ganus Pannonius, —»Zsámboky Já
nos és —>Dudith András mellett neki -  
egy Mo.-on nevelkedett és tanult, vala
mint élete egy részét a magyar udvarban 
töltő lantvirtuóznak és zeneszerzőnek 
sikerült a saját területén kora európai 
nagyságainak sorába emelkedni. A kora
beli nemzetközi zene fő áramlataihoz 
kapcsolódó művészete a legnyilvánva
lóbb bizonyítéka annak, hogy a Mohács 
utáni magyar királyi udvar, majd pedig a

Buda elfoglalása után kialakult Erdélyi 
Fejedelemség, minden politikai és gaz
dasági nehézség ellenére, kapcsolatot tu
dott tartani a korabeli európai zeneélet fő 
központjaival.

Az újabb kutatások szerint V. ~ 
1526-30 táján született Brassóban. Bras
sói származására saját maga is többször 
hivatkozott, egyebek között végrendele
tében. János Zsigmond adománylevelé
ből (1570) tudjuk, hogy még gyermek
ként a fejedelem édesapjának, I. (Sza- 
polyai) János királynak budai udvarába 
került, s ott egy „tudós” udvari muzsi
kustól tanult. A későbbi évekből fennma
radt művei olasz zenei és játéktechnikai 
hatásokat mutatnak. Mestere (vagy leg
alábbis egyik tanítója) Mathias Mariglia- 
no lehetett, aki magyar udvari szolgálatát 
megelőzően a híres zenekedvelő Medici 
pápa, X. Leó magánzenészei közé tarto
zott.

János király 1540 nyarán bekövetke
zett halála után V. ~ továbbra is Mo.-on 
maradt. Mint az 1570-es adománylevél 
közli, jó ideig az özvegy királynét, az 
időközben udvarával Budáról Erdélybe 
szorult Izabellát szolgálta. Ez idő alatt is
merkedhetett meg az egész élete során 
konzekvensen követett -  és a század kö
zepén a legigényesebb és legmodernebb 
európai irányzatnak számító -  zenei és 
hangszeres stílussal. Ránk maradt művei
nek magas színvonala igazolja, amit az 
1565-ben megjelent krakkói lantkönyve 
előszavában állított, hogy ifjúként kora 
legkiválóbb mestereinek nyomába sze
gődött. A budai és a gyulafehérvári ud
varban láthatóan nemcsak lantjátékra ok
tatták, hanem alapos általános zenei kép
zésben is részesült. Ezt 30 évvel későbbi 
hagyatékjegyzéke is tanúsítja: az irat la
tin és német nyelvű könyvek mellett fel
sorol néhány nyomtatott és kéziratos 
lantkönyvet, valamint kottákat (köztük 
egy Josquin- és három Palestrina-kiad- 
ványt), továbbá említ egy billentyűs 
hangszert, klavikordot is.

V. ~ több mint tízévi szolgálat után 
1549 tavaszán elhagyta az erdélyi udvart, 
s a lengyel származású Izabella királyné 
bátyjának, Zsigmond Ágostnak, az 1548
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óta uralkodó lengyel királynak a szolgá
latába állt. 16 évig maradt ott, s rövid 
időn belül nemcsak az egyik legjobban 
fizetett udvari zenész lett, hanem idővel 
királyi birtokadományban is részesült. 
Általános nagyrabecsültségét bizonyítja 
a lengyel közmondás az olyan emberről, 
aki bátorkodik „Bakfark után nyúlni a 
lanthoz” -  vagyis olyasmit merészel, 
amire sem tudása, sem képessége nem 
jogosítja fel. V. ~ udvaronctársainak 
egyike, a nagy lengyel reneszánsz költő, 
Jan Kochanowski (—»Balassi Bálint kor
társa) két verssel is megtisztelte az erdé
lyi muzsikust: „Ha a lant beszélni tudna, / 
Ezt mondaná hangosan: / Kérd, hadd 
játsszék más a dudán, / És engem hagyj 
Bakfarkra.” Másik költeményében Or- 
pheushoz és Ariónhoz hasonlította: „Míg 
Orpheus az erdőkben és Arión a vizek
ben zenél / megszelídítve a halakat és a 
vadakat, / addig te, Bakfark a városokban 
dalolsz, mert rád / az emberi füleken kí
vül semmi más nem érdemes."

Nem maradtak le Zsigmond Ágost 
lantosának dicséretében az idegenek 
sem, „kiváló”-nak, „csodálatos”-nak, „a 
lantművészet egyedülálló mesteré”-nek 
minősítve őt. így ítélt Albrecht porosz 
herceg, Zsigmond Ágost unokabátyja és 
egyben a lengyel király hűbérese, akinek 
königsbergi udvarában V. ~ több alka
lommal is járt, és aki lengyelo.-i alkal
mazására is kihatóan hosszan és nagyvo
nalúan pártfogolta az erdélyi muzsikust. 
A herceg levele (1559) szerint V. ~ 
„olyan zenész, akinek e művészetben 
nincsen párja, és akihez hasonlót nem 
egykönnyen tart bármely király”.

Ma már világos, hogy ellentétben a 
korábbi kutatók által V. ~ról felvázolt 
torzképpel, amely szerint nyughatatlan 
természetű kalandor lett volna, akit üzel- 
mei egyik helyről a másikra hajtanak, a 
lengyel udvarban töltött 16 év alatt java
részt folyamatosan a király mellett tar
tózkodott. Mindössze 1552-ben tett egy 
hosszabb utazást. Ennek során eljutott 
Franciao.-ba, s ott 1553 elején Lyonban 
megjelentette első lantkönyvét, majd járt 
a francia királynál is, visszaútban pedig
III. Gyula pápánál. Igaz-e, hogy mind

ketten szolgálatukba hívták, miként ezt 
Albrecht porosz herceg Bakfark elmon
dása alapján egy levélben közölte, nem 
tudjuk.

V. ~ második lantkönyve ugyancsak a 
lengyelo.-i évek alatt jelent meg, 1565- 
ben Krakkóban. A lengyel időszakból 
maradtak fent egyéb lantművei is külön
böző kéziratokban, ill. nyomtatványok
ban. Sem korábbi, sem későbbi alkotása 
nem ismert. A saját lantkönyveiben meg
jelentetett és a neki tulajdonított darabok 
közül 40 mű származtatása látszik való
ban megalapozottnak. További 3 darab 
szerzősége többé-kevésbé kétséges, 
csakúgy, mint 2 újabban megismert V. B. 
monogramos kompozícióé.

1565 őszétől fogva V. ~ kettős nevet 
használt: Greff- nak (vagy még gyak
rabban Greff alias ~nak) hívta magát. 
(Greffhek önmagában azonban soha.) 
Noha korábban többen úgy vélték, hogy 
a ~ csak felvett vagy esetleg magyar kör
nyezetben ráragadt gúnynév volt, s való
jában eredetileg Greffhek hívták, ma már 
világos: a kettős nevet csak élete utolsó 
évtizedében használta. Hogy miért vál
toztatott nevet, mindeddig nem derült ki.

1566-ban V. ~ némi bonyodalom árán
II. Miksa német császár és magyar király 
szolgálatába szegődött. A kor egyik leg- 
kiválób együttesében olyan európai ran
gú muzsikus-komponisták közé került, 
mint Jacobus Vaet, Philipp de Monte és 
Jacob Regnart. V. ~ a Habsburg-udvar- 
ban ugyanolyan kiemelt zenésznek szá
mított, mint Lengyelo.-ban.

Miksa kíséretében megfordult osztrák 
területeken, Cseh- és Morvao.-ban, vala
mint Mo. nyugati részén is. A Habsburg- 
udvarban érintkezett mo.-iakkal is. A tu
dós humanista orvos-történetíró Zsám- 
boky János megemlíti a naplójában, s 
hagyatékjegyzékében szerepel a lantos 
mindkét publikációja. Úgy tűnik, V. ~ 
szorosabb kapcsolatba került —»Forgách 
Ferenc váradi püspökkel. Ez az ismeret
ség azonban utóbb bajba sodorta. For- 
gách ugyanis 1567-ben átpártolt az erdé
lyi fejedelemhez, János Zsigmondhoz, 
Miksa pedig éppen a Forgáchcsal való 
kapcsolatra hivatkozva rendelte el 1569-
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^ IN T A B V L A T V R A  VALENT"
T IN I  ‘BACFARC T R A N S IL V A N I  C O R O N E N S IS .  

L I B E R .  T R I M A S .

Bakfark Bálint képe 
és családi címere 
Intabulatura c. lant
könyvének címlap
ján, Lyon, 1552

ben zenészének figyelését, majd letartóz
tatását. A fejedelem „praktikáinak” tudó
ját gyanította az akkor Észak-Olaszo.- 
ban időző lantosban, aki után -  mint ma 
már tudjuk - az edélyi fejedelem és az 
urbinói herceg is érdeklődött.

Az 1569 októberében visszatért V. ~ 
fogsága nem tartott sokáig. Már 1570 
legelején kiszabadult, és családját to
vábbra is Itáliában hagyva, Velencén ke
resztül rögvest Erdélybe ment. A zene
kedvelő, egyebek mellett lanton is játszó 
János Zsigmond szolgálatába állt, aki ha
marosan birtokadományban részesítette. 
Az indoklás szerint a fejedelem azt hono
rálta, hogy a több országban és számos 
uralkodó udvarában megfordult V. ~ 
visszatért „hazájába”.

János Zsigmond 1571-ben bekövetke
zett halála után V. -  gyorsan elhagyta Er
délyt, s Itáliába ment családjáért. Bátho
ry István iránti kötelezettsége ellenére 
nem tért vissza, hanem Padovában ma
radt. Az egyetemtől nem messze letele
pedett lantos - Valentino Ongaro, miként 
az olaszok nevezték -  tevékenységéről 
csak bizonytalan fogalmaink vannak. 
Padovában érte a halál, a nagy pestis ál
dozata lett, amely egész családjával vég
zett.

V. a reneszánsz más nagyjaihoz ha
sonlóan, kozmopolita művész volt. Ma
gas szintű zenei tudásról és hallatlan igé
nyességről tanúskodó alkotásai a kora

beli nemzetközi zene fő áramlataihoz 
kapcsolódnak. Szűkebb vagy tágabb pát
riájának nincs közvetlen visszacscngése 
darabjaiban, melyek éppúgy nem tartal
maznak magyaros vonásokat, ahogy né
met vagy román elemeket sem. Saját 
kompozíciói, a lantfantáziák, olyan 
irányzatot követnek, amely az 1530-as 
évek második felében a nagy hatású 
Adrian Willaert és mások művei nyomán 
Itáliában alakult ki. V. ~ az egyik legko
rábbi muzsikus, aki ilyenféle szigorú 
szerkesztésű, többszólamú, lantra írt da
rabokat megjelentetett. A bakfarki fantá
ziák témái azonban nem olasz jellegűek, 
hanem a kor legkiválóbb franko-flamand 
szerzőinek, Nicolas Gombertnek és 
Clemens non Papának hatását mutatják. 
A kortársainak vokális műveiből (kórus
művekből) készített lantátiratai, az inta- 
volációk ugyancsak francia és franko- 
flamand (németalföldi) komponisták al
kotásain alapulnak.

Kiad.: Valentin Bakfark, Opera omnia, 
kiad. Homolya István, Benkő Dániel, 1, A 
lyoni lantkönyv, Bp., 1976; II, A krakkói lant
könyv, Bp., 1979; III, Kisebb művek, Bp., 
1981.

Diszkográfia: Bakfark, Complete Lute 
Music, Benkő Dániel (lant), Hungaroton; Va
lentin Greff Bakfark, Lautenwerke, Lutz 
K irchhof (lant). Deutsche Harmonia Mundi 
HM/IOM 1008-2 89441-909; Black cow, lute 
music by Valentin Bakfark and Matthäus
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W a i s s e l ,  Jacob H e r i n g m a n  (lant), Discipline 
Global Mobile, DGM 9906.

írod.: Gombosi Ottó, Bakfark Bálint élete 
és müvei [1935], Bp., 21967; Homolya Ist
ván, Bakfark, Bp., 1982; K irály Péter, A 
lantjáték Magyarországon a 15. századtól a 
17. század közepéig, Bp., 1995 (HumRef, 
22) .

Király Péter

B akhus(1765)
Sátoraljaújhelyen játszott pálos far

sangi bohózat. Az első olyan magyar 
nyelvű darab, amely mitológiai témát pa
rodizál. Szerzője talán —»Borss Dániel.

Kiad.: Pálos iskoladrámák a 18. évszáz
ból, kiad. Bayer József, Bp„ 1897; RMDE 
XVI11/3, 1990.

A szerk.

b a k k e c sk e  —»kecske

B a k ó c z  Tamás, erdődi (Erdőd, 1442- 
Esztergom, 1521. jún. 15.)

Bíboros-érsek és mecénás. Apja a 
Drágfiak jobbágya a Szatmár m.-i Erdő
dön. A szatmárnémeti —»domonkosoknál 
kezdi tanulmányait, majd bátyja, B. Bá
lint titeli prépost támogatásával 1463-tól 
Krakkóban, 1465-től Bolognában, 1469— 
70-ben Ferrarában tanult. 1470 k. tért ha
za, kezdetben az erdélyi püspökségen, 
1474-től a királyi kancellárián dolgozott, 
nem túl magas rangban, mint jegyző és 
fogalmazó. 1480-tól titeli prépost (báty
ja, aki a nemességet is megszerezte szá
mára, mond le a javára) és királyi titkár. 
Mátyás király bizalmasa, 1490-ben a ki
rály halálos ágyánál is ott volt. 1486-tól 
győri, 1493-tól egri püspök és kancellár, 
1497-től esztergomi érsek. Ulászló fel
tétlen híve, ő koronázza királlyá. Első
sorban jó velencei kapcsolatainak kö
szönhetően 1500-tól bíboros, 1507-től 
konstantinápolyi pátriárka. Számos roko
nát, pártfogoltját küldi Itáliába tanulni. 
1512-től mindent megtett pápává válasz
tása érdekében, ám nem őt, hanem X. 
Leót választják meg. 1514-ben keresztes 
hadjáratot hirdetett, ebből nőtt ki a Dózsa 
vezette parasztfelkelés. 1515-től kevésbé 
aktívan politizált, II. Lajos alatt korábban

mindenható hatalma meggyengült, 
—»Szatmári György az ő rovására növel
te befolyását az udvarnál. Hatalmas ma- 
gánvagyont gyűjtött, felépíttette -»Esz
tergomban sírkápolnáját, a Bakócz-ká- 
polnát (1506-29), a mo.-i reneszánsz 
építészet kiemelkedő emlékét. Számos 
szerkönyvet adatott ki, s végrendeletében 
40 000 aranyat hagyott II. Lajosnak a 
végvárak megerősítésére. Irodalmi és 
történelmi értékűek levelei és beszédei; 
nemcsak latinul tudott jól, hanem görö
gül is. Egy visz. általa kiadatott gramma
tikakönyvben maradt fönn négysoros 
ajánló verse. Számos neves humanista 
ajánlotta neki művét, s számos humanis
tával levelezett. Arról, hogy ~ verseket 
írt, Martinus Thyrnavinus őt magasztaló 
versének első két sorából is értesülünk.

Kiad. és irod.: Podhradszky József, Ada
tok Bakócz Tamás esztergomi érsek életéhez, 
AkÉrt, 1855; Fraknói Vilmos, Erdődi Ba
kócz Tamás élete, Bp., 1889; Balogh Jolán, 
Az esztergomi Bakócz-kápolna, Bp., 1955; 
Kardos Tibor, Bakócz Tamás. Halálának 
450. évfordulójára, Világosság, 1971; Ri- 
toókné Szalay Ágnes, Bakócz Tamás breviá
riumának kéziratos versei, ItK, 1975; C sa
pom Csaba, Bakócz Tamás, a humanista, ItK, 
1983; Tóth Sándor, Az esztergomi Bakócz- 
kápolna történelmi helye, AH, 1990.

Lux Etelka

Bakócz-graduále (Graduate Strigoni- 
ense; Esztergomi Főszékesegyházi Kvt., 
Mss I. 1 a-b)

Kétkötetes missale a 15-16. sz. fordu
lójáról. A liturgiai-zenei vizsgálat ered
ményei alapján Szendrei Janka feltételezi, 
hogy a kódex —»Bakócz Tamás esztergo
mi érsek megrendelésére, az érsek bíbo
rossá avatását megelőző időben (1500 e.) 
készült. Az esztergomi miserítus utolsó 
reprezentatív képviselője. A Temporale, 
Sanctorale, Commune sanctorum, Se- 
quentionale és Ordinarium teljes anyaga 
mellett főpapi szertartások, processziók 
leírását, valamint —»Szent Adalbert ün
nepének az átlagosnál gazdagabb kidol
gozását tartalmazza, ami —»székesegyhá
zi használatára utal. Hangjelzése metzi- 
gót-magyar keverék —»notáció.
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A Bakócz-graduále kottaképe, f. 8b. Esztergomi Főszékesegyházi Kvt.
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A ~ a Jagelló-kori -»reneszánsz minia- 
túrafestészet egyik jelentős, ám talányos 
emléke. A nagyméretű kóruskönyv minia- 
túradísze befejezetlenül maradt; csak az 
első kötet legeleje készült el (egyetlen 
kész díszlapja a f. l r), a f. 5v-tól kezdve 
egyre több helyen hiányzik a tervezett 
iniciálé, a f. 189v-tól pedig már az előraj- 
zok is elmaradnak (—»könyvdíszítés 1.). 
Több helyen látható az infulával koroná
zott Bakócz-Erdődy-címer (f. l r, l l v, 
20v), ami kizárja annak lehetőségét, 
hogy a —»kódex miniatúradíszét maga az 
érsek, Bakócz Tamás rendelte volna meg 
(ő ugyanis 1497-től esztergomi érsek, 
1500-tól pedig bíboros volt: méltóságjel
vényei ettől fogva az érseki kereszt és a 
bíborosi kalap). A művészettörténet-írás 
szerint a ~ festett dísze nem lehet korábbi 
az 1510-es éveknél. A miniátor és műhe
lye ugyanis jól ismert szereplője a Jagel
ló-kori budai könyvfestészetnek. Másfél 
tucatnyi —»címeres levelet attribuálha- 
tunk neki Paulik Bertalan 1514. jan. 4-én 
kelt armálisától (MÓL) kezdve egészen 
az 1525. máj. 27-én kelt Forgách-armáli- 
sig (MÓL). Ugyanez a mester fejezte be 
azt a (ma is Zágrábban, a székesegyház 
kincstárában őrzött) missalét, amelyet 
még a 15. sz. végén kezdett el miniáltatni 
György topuszkói apát egy gótikus stí
lusban alkotó, német metszeteket fel
használó miniátorral. Ennek reneszánsz 
miniatúrákkal ékes lapjain ugyanaz az 
infulával koronázott Bakócz-Erdődy-cí
mer jelenik meg, amely a ~ban is látható, 
tehát mindkét kódex festett díszének 
megrendelőjeként Bakócz zágrábi püs
pökké tett unokaöccseinek egyike, Erdő- 
dy János (1514-18) vagy Erdődy Simon 
(1518-35) jöhet szóba. Az ismeretlen 
nevű miniátor a zágrábi kódexben egy 
föloldatlan ligatúrát is elrejtett, ennek 
alapján nevezi őt a szakirodalom Bakócz- 
monogramistának. A mester stílusa kap
csolódik ugyan a 16. sz.-i budai rene
szánsz miniatúrafestészethez, teljes egé
szében azonban nem vezethető le belőle. 
Jellemzői a végtelen folyondárrá össze
kapcsolódó virágos indák, all’antica épít
mények, valamint a levegőperspektívával 
festett tájakban megjelenő, jó arányú fi

gurák. Eszköztárában gyakran szerepel
nek az antik mitológia tengeri lényei (tri
tonok és tritónnők, —»delfinek), amelyek 
a 15. sz. utolsó évtizedeitől kezdve, a 
Nero császár római palotájában, a Do- 
mus Aureában felfedezett falképek hatá
sára terjedtek el a reneszánsz miniatúra- 
festészetben. A Bakócz-monogramista 
többtagú műhelynek állt az élén; magá
nak a ~nak a miniatúráin is több kéz kü
löníthető el.

Kiad.: Szendrei Janka, Graduale Strigo- 
niense (s. 15/16), Bp., 1993 (Musicalia Da- 
nubiana, 12/1-2).

írod.: Hoffmann Edith, Régi magyar bib
liofilek [1929], kiad. Wehli Tünde, Bp., 
1992, 180-181; Berkovits Ilona, Magvar kó
dexek a 11-16. században, Bp., 1965, 83-86; 
Szendrei, 1981, 32, C 15. sz.; Pannonia 
regia, 1994, IX-13.

Czagány Zsuzsa-Mikó Árpád

Bakócz-kápolna —»Esztergom 3.

Baksay Ábrahám, szentistvánbaksai 
(Selmecbánya, 1530 k.—1577 u.)

Nemesi származású történetíró. 1555- 
ben Bécsben járt egyetemre, majd Lasky 
Albert lengyel palatínusnak, Késmárk 
urának lett a titkára. Munkája rövid ki
rálykrónika a hun és a magyar történelem 
eseményeiről, táblázatos formában. For
rása a -íThuróczy-krónika, —»Ransano, 
—»Bonfini, —»Zsámboky —»Gregoriancz, 
az 1521 u.-i eseményekről önállóan is ír. 
Többen folytatták, népszerűségét annak 
is köszönhette, hogy Bonfini munkájá
nak függelékeként szokták kiadni.

Művei: Chronologia de regibus Hungari- 
cis, Krakkó, 1567; Martinus C rusius, Turco- 
Graeciae libri octo, II, Bázel, é. n.

írod .: Bartoniek, 1975.
Kiss Anna

Balás József énekeskönyve (1780 k.; 
Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár, MSU 
1183)

Erdélyi unit. környezetben keletkezett, 
vallásos és világi (szerelmi, lakodalmas, 
köszöntő) énekeket egyaránt tartalmazó, 
121 levél terjedelmű kézirat, amely több
17. sz.-i éneket is tartalmaz.
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Kiad.: RMKT XVII/4, 1967; XVII/8, 
1976; XVI1/9, 1977; XVII/10, 1981.

írod.: Stoll, 1963, 22002, 357. sz.
A szerk.

Balásfi Tamás (Balásfia, „Benedictus 
Thobias”, T. B. E. E. B.; Kolozsvár, 
1580. dec. 3.-Pozsony, 1625. márc. 10.)

Kát. egyházi író és versszerző, harcos 
ellenreformátor. Unit. erdélyi szülők 
gyermeke. Szülővárosában, majd Bécs- 
ben ( 1600-01 ), 1602-ben a római —»Col
legium pontificium Germanico-Hungari- 
cumban tanult. Hazatérve pappá szentel
ték, 1611-ben kanonok, 1612-ben a győri 
káptalan őrkanonokja, 1613-tól címzetes 
boszniai püspök, 1618-tól pozsonyi pré
post, 1621-ben váci, 1622-ben pécsi püs
pök lett. —»Pázmány Péter körének tehet
séges toliforgatójaként több magyar és 
latin hitvitázó művet írt, gyakorta álnevet 
használva. Az első a Pázmány nevével 
fémjelzett Az igazságnak gyözeclelme 
(Pozsony, 1614), amelyhez egyrészt elő
szót írt; másrészt a két —»Alvinczi Péter- 
ellenes levelet tartalmazó könyv egyik le
velét (a másik Pázmányé). További meg
szólított hitvita-ellenfele volt többek 
közt —»Zvonarics Imre, —»Nagy Bene
dek, Abrahamides Izsák, Melichius Sá
muel, Éliás —»Láni, —»Szenei Molnár Al
bert, Bethlen Gábor fejedelem. Pázmá
nyénál durvább, kíméletlenebb hangú, a 
gúny minden eszközét, nyelvi játékokat 
felvonultató írásai hatásos propaganda- 
eszközök voltak, kivált latin és magyar 
gúnyversei. Remek stiliszta. Elmélyült 
kánonjogi és történelmi ismeretekkel 
rendelkezett.

Irt még II. Ferdinánd császárnak aján
lott könyvet az alattvalói hűségről (De 
fidelitate subditorum, Bées, 1620), meg
verselte —»Istvánffy Miklós életét (csak a
18. sz.-ban jelent meg). —»Rimay János
sal jó baráti kapcsolatot ápolt.

Művei: Csepregi iskola, Pozsony, 1616; 
Epinicia Benedicto Nagi, Pozsony, 1616 
(névtelenül); Echo Christiana et catholica, 
[Pozsony], 1616 (névtelenül); De fidelitate 
subditorum, Bées, 1620; Apologia pro clero 
et aliis catholicis Hungáriáé, sive refutatio li
belli cui titulus; Querela Hungáriáé..., Bées,

1620; Repetitio castigationis, Bées, 1620; 
Castigatio libelli Calvinistici, cui titulus: 
Machiavellizatio, Argentorati [Bées], 1620; 
Christiana responsio ad libellum Calvinisti- 
cum Alberti Molnár, Bées, 1621; Magyaror
szág mostani állapatj áról..., [Bées], 1621.

Kiad.: RMKT XVII/8, 1976 (egy verse).
írod.: Fraknói Vilmos, Pázmány Péter, 

Bp., 1886; Szabó Ignác, Balásfi Tamás püs
pök és egyházi író élete és művei, MSion, 
1897; Klaniczay Tibor, A magyar barokk 
irodalom kialakulása, in UŐ, Reneszánsz és 
barokk, Bp., 1961; H a r g i t t a y  Emil, Balásfi 
Tamás és Pázmány Péter politikai nézetei, It, 
1980; Holl Béla, Ferencff'y Lőrinc: egy ma
gyar könyvkiadó a 17. században. Bp., 1980.

Lux Etelka

Balassa Bálint, gr. (Kékkő, 1626? 
Zólyom, 1684. jan.?)

Költő, -»Balassi Bálint nagybátyjá
nak, Balassi Andrásnak a dédunokája. 
Mostohaanyja embertelen bánásmódja 
elől 16 éves korában megszökött a szülői 
házból. A nagyszombati jezsuita gimná
ziumban tanult, tanárai hatására katali
zált, majd elvégezte a bécsi egyetem filo
zófiai fakultását. 1649-ben, atyja halála 
után átvette a családi birtokok irányítá
sát, ahonnan -  évtizedes pereskedések 
végtelen sorát indítva el -  első dolga volt 
kiűzni mostoháját és féltestvéreit. Há
romszor nősült, gyermekek nem marad
tak utána. Élete végéig hűséges maradt 
választott vallásához, sőt az ellenrefor
máció harcos terjesztőjévé vált; az 1660- 
as években kíméletlenül üldözte a birto
kain működő prot. prédikátorokat. 1651- 
ben aranysarkantyús vitéz, 1664-ben 
Hont m.-i főispán, 1665-ben kékkői, 
majd korponai főkapitány lett. Főispáni 
kinevezése mellé -  saját és ősei hadi ér
demeiért -  grófi címet kapott. Részt vett 
a törökellenes felszabadító háborúkban; 
élete vége felé a kuruc bujdosókkal hada
kozott.

A költészet művelésére, Mars és Pallas 
követésére a jezsuitáknál kapott először 
ösztönzést; jezsuita tanárai az azonos ne
vű nagy előd példájával bátorították. Ne
vére annyira büszke volt, hogy minden 
egyes verse akrosztichonjába beleszőtte.
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Mostoha gyermekkorát, szökését, szelle
mi öntudatra ébredését verses önéletrajzi 
drámában örökítette meg. Költői életmű
ve kéziratban maradt, húsz-egynéhány 
versét egy 19. sz.-i rokona mentette meg 
az enyészettől. ~ tehetséges és gyakorlott 
verselő, feltűnő verseinek tematikus és 
formai gazdagsága. Udvarló versei mad- 
rigálszerűen játékosak, zeneiek. Kerülte 
az öncélú mitologizálást, képalkotása ba
rokkosán merész, egyéni. A paszkvillus 
műfaj kereteit szétfeszítő indulatos Átok 
c. verse megdöbbent szürreális kegyet
lenségével. Bár ne tudtam volna, mi lé
gyen a szeretet... kezdetű versét sokáig a 
16. sz.-i Balassi művének tartották.

K iad.: RMKT XVII/12, 1987; Varga Im
re, Gróf Balassa Bálint magyar nyelvű ön
életrajz-drámája 1643-ból, ItK, 1979.

írod .: Kovács Sándor Iván, „Némelyikét 
meg is kevertem ezekben ”. Gróf Balassa Bá
lint életrajzi drámájának dotálásához, in Uő,

„Eleink tündöklősége", Bp., 1996; O rlovsz- 
ky Géza, Balassa Bálint, Iris, 2000.

Orlovszky Géza

Balassa-kódex (Radvánszky-kódex, 
Radványi-kódex; OSZK, Quart. Hung. 
3247)

A ---- »Balassi Bálint verseinek legtel
jesebb forrása, a világi versek többsége 
csak innen ismert. 1874-ben (Zólyom-) 
Radványban, a Radvánszky család 
könyvtárában fedezte fel a Történelmi 
Társulat vándorgyűlése alkalmából ott 
tartózkodó Deák Farkas. A 17. sz. fo
lyamán került a család tulajdonába, visz. 
—»Zrínyi Miklós környezetéből. A tulaj
donos, Radvánszky Antal 1924-ben eladta 
unokatestvérének, Radvánszky Kálmán
nak, aki sajókazai családi könyvtárában 
ereklyeként őrizte. Bár a kutatás tudott 
hollétéről, az eredeti példányt nem vizs
gálhatta, ezért adta ki a ~ hasonmását
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A Balassa-kódex első oldalának részlete. OSZK
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Varjas Béla (1944) a még 1904-ben, 
Dézsi Lajos által készíttetett üvegnegatí
vokról. Az államosítások korában Rad- 
vánszky Kálmán a lehető legjobb megol
dást választva a Tiszai Ev. Egyházkerü
letnek ajánlotta fel, onnan került 1950- 
ben letétként az OSZK-ba.

A ~ ma 92 levélből áll, több levele 
hiányzik. A kötés mérete 205x160 mm, 
az elülső táblán címerpajzs alakú, rára
gasztott papíron 17. sz. végi, 18. sz.-i kéz 
írásával: „Balassa Balint Verseinek Frag- 
mentumi”.

A ~ Balassi ciklusba szervezett versein 
kívül -^Rimay János költeményeit és 
egyéb (többnyire ismeretlen) 16-17. sz.-i 
költők verseit tartalmazza, a másolók ál
tal üresen hagyott helyekre Zrínyi Mik
lós és —>Petkó Zsigmond verseit másol
ták. Különös jelentősége van a kódex el
ső lapjára írt bejegyzésnek, amely szerint 
az énekeket Balassi „maga kezével írt 
könyvébűl írták ki”. A ~ kialakulását a 
kutatás (elsősorban Varjas nyomán) a kö
vetkezőképpen képzeli el: 1. Balassi 
„maga kezével írt könyve” (1589-90 k.? 
- elveszett). 2. Ősmásolat (a „maga 
kezével írt könyv”-ről készült, és más 
Balassi-versekkel, továbbá -  Varjas sze
rint 1610 tájt -  Rimay és a „mostani poé
ták” verseivel fokozatosan bővült, tartal
mazza az ősmásoló kommentárjait - el
veszett). 3. A ~ (az ősmásolat másolata, a 
nyomtatásban már megjelent énekek 
csak kezdősorukkal vannak jelölve, az 
üres helyekre Zrínyi és Petkó verseit 
írják, hiányosan tartalmazza az ősmásoló 
kommentárjait; a Balassi-részt az ún. 
rendezett első kiadás [1656?] megje
lenése után másolták, a szövegállomány 
az 1660-as évek vége és az 1670 es évek 
között lezárul, a kéziratot 1680-1700 
táján bekötik, ekkor kapja meg mai for
máját). A felvázolt séma a lehető leg
egyszerűbb származtatást feltételezi, le
het, hogy valójában a ~ kialakulásának 
folyamata jóval bonyolultabb volt.

Kiad.: Varjas Béla, Balassa-kódex, Bp., 
1944; Balassa-kódex, kiad. Köszeghy Péter, 
betűhív átírás, jegyz., utószó Vadai István, 
Bp., 1994 (hasonmás); Balassa-kódex, kiad. 
Horváth Iván, Kovács István, Szedmák

Sándor, Vadai István, Bp., 1993, (sugárle
mez, internet); Horváth Iván, Tóth Tünde, 
Vadai István, Balassi Bálint összes verse 
(hálózati kritikai kiadás) http://magyar- 
irodalom.elte.hu/gepesk/ bbom/

írod .: Stoll, 1963, 22002, 76. sz.
Köszeghy Péter

Balassi Bálint, gyarmati (Zólyom, 
1554. okt. 20.-Esztergom, 1594. máj. 
30.)

~ az első olyan magyar nyelven alkotó 
költő, író és drámaíró, aki rendkívül je
lentős életművet hagyott az utókorra: 
jobbadán szerelmes verseket tartalmazó 
versciklust, egyéni vallásosságú istenes 
énekeket, szerelmi témájú komédiát és 
két vallásos iratot.

Prot. főnemesi családban született. 
Apja, Balassa János, prot. főúr, felsőbá
nyavidéki főkapitány, anyja. Sulyok An
na, akinek révén ~ a kor vezető főuraival 
(a Dobókkal, a Báthoryakkal) van rokon
ságban. 1564-től —»Bornemisza Péter (ez 
időben zólyomi prédikátor) a nevelője, 
1565-től Nürnbergben tanul. 1569 októ
berében apját összeesküvés vádjával fog
ságba vetik, ahonnan 1570-ben megszö
kik, és családjával együtt Lengyelo.-ba 
menekül.

~ itt fordítja le németből „Az ő szerel
mes szüleinek háborúságokban való vi
gasztalására” Michael Bock luth, prédi
kátor művét (Beteg telkeknek való Juves 
kertecske, Krakkó, Vietoris, 1572), teoló
giailag a —>helvét irányú vallásossághoz 
közelítve az iratot. Életében ez az egyet
len nyomtatásban megjelent munkája. 
1572-ben Balassa János kegyelmet kap, 
udvari főajtónállóvá nevezik ki, fiát, ~ot 
pedig pohárnokká. Rudolf trónörökös 
pozsonyi koronázásán ~ nagy sikert arat 
juhásztáncával, az eseményt —Hstvánffy 
Miklós örökíti meg. (Van olyan forrás is, 
amely a nevezetes táncot Miksa koroná
zásának időpontjára -  Pozsony, 1563. 
szept. 8. - , ~ 9 éves korára teszi.) 1575- 
ben részt vesz a Békés Gáspár indította 
Erdély elleni hadjáratban, megsebesül és 
fogságba esik. Báthory István erdélyi fe
jedelem nem fogolyként, hanem rokon
ként kezeli, a török haragját a fejére von-
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Balassi Bálint 17. sz.-i olajfestményen. 16. sz.-i előkép alapján készülhetett. Keresztény Múzeum, Esztergom
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va sem teljesíti a ~ kiadatását követelő 
parancsot. Báthory lengyel királlyá vá
lasztása (1576) után magával viszi ~ot 
Krakkóba. A gyulafehérvári és a krakkói 
udvarban ismerkedik meg az olaszos ud
vari élettel. 1577-ben meghal apja (anyja 
már 1573-ban elhunyt). A lengyel kap
csolatai miatt a Habsburgok szemében 
politikailag gyanús részben hogy ma
gát tisztázza, részben hogy az örökségi 
ügyeket intézze, hazatér Mo.-ra. Öröksé
gét unokabátyja, B. András kezeli, ami a 
későbbiekben számos vita és per forrása 
lesz. Valamikor 1578 e. megismerkedik 
Ungnád Kristófné Losonczy Annával, 
számos versének ihletőjével. 1579-82 
között, megszakításokkal, Eger várában 
szolgál, 50 lovassal. Visz. 1583-ban 
szerzi be Marullus, Angerianus és Jo
annes Secundus neolatin humanista köl
tők Párizsban, 1582-ben kiadott antoló
giáját (Poetae tres elegantissimi) , amely 
nagy mértékben hat költészetére. 1584. 
dec. 25-én Sárospatakon feleségül veszi

unokatestvérét, Várdai Mihály özvegyét, 
Dobó Krisztinát. Az esküvő színhelyét, a 
királyi zálogbirtok Patakot katonai erő
vel foglalja el (ám az őrség még aznap 
kiveri); a botrányossá sikeredett házas
ságkötés és a vérfertőzőnek tekinthető 
házasság fej- és jószágvesztéssel fenye
geti. 1585-ben megszületik fia, János; ~ 
igen beteg, 1585 októberében végrendel
kezik. 1586-ban kát. hitre tér. 1587-ben 
felesége ügyében pereskedik, ősszel a 
nagyszombati egyházi bíróság érvényte
leníti házasságát; volt felesége Pethő 
Gáspárhoz megy nőül. 1588-ban ~ ismét 
az időközben megözvegyült Losonczy 
Annának udvarol (Julia-versek), immár 
házassági szándékkal, ám sikertelenül, 
1589-ben ugyanis az özvegy az ifjú 
Forgách Zsigmondnak nyújtja (nagy ho- 
zományú) kezét. ~ Érsekújváron szolgál
va szerelmi kalandba keveredik kapitá
nya feleségével; van olyan feltételezés, 
hogy a hölgy, Zandegger Lucia, azonos a 
versekben megörökített Céliával. 1588-

Balassi egyetlen saját kezű verskézirata
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A Campianus-fordítás címlapja
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A diuerfisconfcripta.

B  A  R  T  P  H  A E ,

D a u i d  G u tr g e f e l  e x c u d e b a t .  
A n n o  i  J 9  j ,

A Balassi testvérek Epitaphium«. Érdekessége, 
hogy jezsuita és prot. szerzők egyaránt írtak bele

89 táján írja össze a -4Balassa-kódex 
megőrizte versgyűjteményét (Maga ke
zével írt könyv), ekkor fordítja olaszból a 
Szép magyar komédiát, amelynek ere
detije, Cristoforo Castelletti L ’Amarilli... 
c. pásztorjátéka verseire is igen nagy ha
tással van. Darabját valószínűsíthetően 
Losonczy Annával tervezett esküvője al
kalmából szándékozott előadatni. A mű 
teljes szövegét a —»Fanchali Jób-kódex 
őrizte meg, amelyet 1958-ban fedezett fel 
Jan Misianik. A 17. sz.-ban két nyomta
tott kiadásáról tudunk (Debrecen, 161?; 
Lőcse?, ?), csak az egyikből maradt fent 
rövid töredék. A forrásában is meglévő 
kettősséget ~ megőrzi és kitűnően kiak
názza, műve egyrészt tassói mintákon 
haladó érzelmes szerelmi történet, vilá
gos önéletrajzi utalásokkal, másrészt a 
vaskos tréfáktól sem visszariadó, vérbeli 
komédia. Házassági tervének kudarcára 
hivatkozva ~ ismét Lengyelo.-ba távo
zik, ám valószínű, hogy elmenetelében 
nagyobb szerepe volt egy tervezett török- 
ellenes hadjárat hírének, amelynek részt
vevőjeként új egzisztenciát szándékozott 
teremteni. 1590-ben Wesselényi Ferencné

vendégszeretetét élvezi Dembnó kasté
lyában, 1591-ben Krakkóban, Báthory 
András bíboros környezetében, ill. a 
braunsbergi jezsuitáknál tartózkodik. 
Nem kellően megalapozottak azok az ál
lítások, amelyek a lengyelo.-i tartózko
dás idejére teszik az összes Célia-vers 
keletkezését, ill. Céliát Wesselényiné 
Szárkándy Annával azonosítják. Még 
1591-ben (gyámjának és öröksége gon
dozójának, B. Andrásnak a halálhírére) 
visszajön Mo.-ra. Részt vesz a régi csalá
di birtokok töröktől való visszafoglalásá
ban, Kékkő, Divény ostromában. 1594. 
máj. 19-én, Esztergom ostrománál comb
ját puskagolyó járja át, a seb elmérgese
dik, a költő máj. 30-án (visz. vérmérge
zésben) belehal sérülésébe. Élete végén 
fordítja le Edmund Campian angol je 
zsuita vitairatát, a röviden Tíz okok cí
men emlegetett munkát, amelyből az első 
hét okkal, fejezettel készül el. A mű majd 
csak 1606-ban, Bécsben jelenik meg, 
Forgách Zsigmond, az egykori szerelmi 
vetélytárs költségén, az utolsó három ok 
—>Dobokay Sándor jezsuita —  gyóntató- 
ja a halálos ágyon -  fordításában. A mun-



Balassi 180

Zólyom vára, ahol Balassi született

ka előszavában Dobokay leírja -  visz. 
szépítő túlzásokkal —  halálának körül
ményeit. Talán részben vagy egészben 
lefordította ~ a skót Georg Buchanan 
Jephte c. bibliai drámáját is, ez az írása 
azonban elveszett.

~ nyelvhasználata, főleg korai versei
ben, a —»kódexirodalom verseinek nyel
vezetéhez van közel, képeinek, stílusfor
dulatainak egy részét pedig a liturgikus- 
graduál-gyülekezeti énekekből, a 16. 
sz.-ra rögzült magyar udvariassági és le
vélformulákból, továbbá visz. a korábbi, 
jórészt csak a szóbeliségben élő szerel- 
mes-udvarló énekekből meríti, azaz egy 
megelőző fejlődési szakasz betetőzője. 
Ugyanakkor újító és kezdeményező: „új

forma” (~ szavai) gyanánt honosította 
meg a szerelmi komédiát, költészete már 
a boccacciói típusú humanista poétikák
ban gyökerezik, mint ezt az —»inventio 
poetica -  ~ magyarításában: versszerző 
találmány -  terminus használata, továbbá 
a komédia ajánlásában és prológusában 
kifejtett nézetek bizonyítják. Elsőként 
szerkeszti verseit ciklusokba, s megújítja 
a magyar verselési technikát. Verseit két 
gyűjteménybe rendezte. Az egyikben, az 
ún. Maga kezével írt könyv ben főképp vi
lági versek: az „ékes énekek” és a szerel
mében megtörtént dolgokról szóló „sze
relmes levelek” találhatók (amelyek 
nagy része gyakorlati udvarlási célt szol
gáló, a szeretett nőnek valóban elküldött

Dembnó, ahol Balassi Wesselényiné vendégszeretetét élvezte
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Balassi-emléktàblàk Lengyelo.-ban: emléke itt megbecsültebb, mint hazájában

levél). E rendkívüli tudatossággal meg
szerkesztett versciklusban, szerelmi ön
életrajzban a kutatók többsége kétszer 
harminchárom verset rekonstruál. A má
sik versgyűjteménybe istenes énekeit ír
ta. Nem helytelen azonban e két ciklust 
egynek, egy nagyciklusnak tekinteni, 
ahol is az e világi szerelmet mintegy as- 
censióval követi az istenszerelem. ~nál 
az istenes és világi versek között nincs 
feltétlenül éles határ. Némelyik vallásos 
versét ő maga helyezte a Maga kezével 
írt könyv világi versekből álló ciklusai
nak a végére, s így a ciklus kontextusá
ban ezek nem csak istenes énekek, nála e 
három érték, verseinek három fő témája: 
az Isten, a szerelem, a vitézség egységet

alkot. E középkori eredetű és teológiai 
vonatkozású felfogás szép példája a 
Szentháromsághoz írt himnuszsorozata. 
Amiképpen csak egy Isten van, de három 
személyben, azonképpen az egy legfőbb 
érték is a fentebb említett hármasságban 
valósul meg. Ez egyben eszmei magya
rázata annak, hogy miért használja fel ~ 
a vallásos költészet frazeológiáját szerel
mes verseiben: nála is, akárcsak a lovagi 
lírában, azonos az Istenhez és a szeretett 
nőhöz való viszony; csak a szeretet érde
mel verset, amelynek része az Isten-sze
retet, a nőszeretet, hazaszeretet (a vitéz
ség), következésképpen a hétköznapi élet 
teljességgel kiszorul költészetéből. Iro
dalmi mintája elsődlegesen a korabeli

Kamieniec vára, itt húzta meg magát a Mo.-ról elmenekült Balassa család
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Esztergom várának 1594. évi ostroma, amelynek során Balassi halálos sebet kapott.
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Ruda János rajza alapján készült rézmetszet, Augsburg, 1594. OSZK
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neolatin költészet (Marullus, Angerianus, 
Joannes Secundus), de hat rá a petrar- 
kizáló olasz és német, valamint a török 
irodalom is. Poétikájának legfőbb sajá
tossága, hogy a neolatin minták magyarul 
szólalnak meg (miközben ismert, hogy a 
korban a neolatin és a nemzeti nyelvű 
költészet más-más szabályokat követett), 
és hogy a kegyelemteológia nála ciklus
szerkesztő és versszervező erő. Verseit 
kezdetben dallamra írja, s gyakorta alkal
maz —»akrosztichonokat. Késői versei 
már mentesek eme -  inkább a korábbi, ill. 
a populáris jellegű irodalmat jellemző -  
kötöttségektől. Az élete utolsó fél évti
zedében írottak pedig (Célia-versek, Sa
já t  kezű versfüzér) már egészen másfajta 
poétikát és másfajta jelentésszerkezetet 
követnek: megszűnik az epikus konnotá- 
ció, jelentőségét veszti a mitológiai appa
rátus, zártabbá válik a forma, a dallamot 
felváltja a verszene. Az alkalmi vers he
lyett megszületik az alkalomtól függet
len, a költészetért művelt költészet.

A ~ kialakította szerelmi líra mint ma
gas műköltészet lényegében folytathatat- 
lannak bizonyult. Voltak szép számmal 
epigonjai, sokan voltak, akikre szöveg
szerűen is hatott, az általa használt képek, 
stílusfordulatok elárasztják a 17-18. sz. 
magyar szerelmi költészetét, de magyar 
hagyományt ily módon egyeztetni euró
paisággal ~ után már nem sikerült. Sok
kal folytathatóbbnak és közvetlen hatású
nak bizonyultak istenes énekei, amelyek 
mind a kát., mind a prot. hagyományba 
belegyökereztek. ~ nemcsak az első ma
gyar nyelven író jelentős költő, hanem az 
első, aki az irodalomnak mint folyamat
nak és intézményrendszernek a jelentő
ségével és mibenlétével is tisztában van. 
Megszervezi és tanítványaival, írói köré
vel megszervezteti önnön hírnevét: az el
sőséget (mind kronológiai, mind hierar
chikus értelemben) tudatosítani akarja 
kortársaiban és az utókorban. Erre vall 
pl., hogy —>Rimay János ugyanúgy jel
lemzi mesterét, mint Boccaccio az „első 
nagy" olasz költőt, Daniét, erre, hogy ~ 
neve mintegy áruvédjegy: Pázmány pl. 
csak ~t nevezi meg sokszerzős Imádsá- 
goskönyvé ben.

Kiad.: Gyarmathi Balassi Bálint Költe
ményei, kiad. Szilády Áron, Bp., 1879; Ba
lassi Bálint Minden munkái, I II, kiad. DÉzsi 
Lajos, Bp., 1923; Gyarmati Balassi Bálint
nak Istenes éneki, kiad. Varjas Béla, Bp., 
1941; Balassa-kódex, kiad. Varjas Béla, Bp., 
1944 (hasonmás); Balassi Bálint Összes mű
vei, I—II, krit. kiad., kiad. Eckhardt Sándor, 
Bp., 1951-55; Balassi Bálint Összes versei, 
kiad. Bóta László, Bp., 1954; Balassi Bálint 
Szép magyar komédiája. A Fanchali Jób- 
kódex magyar és szlovák versei, kiad. Ján 
M iSianik, Eckhardt Sándor, K laniczay Ti
bor, Bp., 1959; Balassi Bálint Összes versei, 
Szép magyar comoediája és levelezése, kiad. 
Eckhardt Sándor, Stoll Béla, Bp., 1973; 
Balassi Bálint összes versei, a versek helyre
állított, eredeti sorrendjében, kiad. H o r v á t h  

Iván, Újvidék, 1976; Balassi Bálint Összes 
versei és Szép magyar comoediája, szerk. 
Varjas Béla, Bp., 1981; Gyarmati Balassi 
Bálint Énekei, kiad. Kőszeghy Péter, Szabó 
Géza, Bp., 1986; Gyarmati Balassi Bálint, 
Szép magyar komédia, szerk. Kőszeghy Pé
ter, Szabó Géza, Bp., 1990; Balassi Bálint 
versei, kiad. Kőszeghy Péter, Szentmártoni 
Szabó Géza, Bp., 1993, 21994; Balassa- 
kódex, kiad. Kőszeghy Péter, betűhív átírás, 
jegyz., utószó Vadai István, Bp., 1994 (ha
sonmás); Balassa-kódex, kiad. H orváth 
Iván, Kovács István, Szedmák Sándor, Va
dai István, Bp., 1993, (sugárlemez, internet); 
Epicédium a Balassi fivérek, Bálint és Ferenc 
halálára, kiad. Ács Pál, Bp., 1994; Poèmes 
choisis, ford. Lucien Feuillade, bev. Jean- 
Luc Moreau, Bp., 1994, 21999; Campianus 
Edmondnak tíz okai, kiad. Hargittay Emil, 
kísérő tan. Bárczi Ildikó, Csonka Ferenc, 
H argittay Emil, Kruppa Tamás, Bp., 1994 
(hasonmás); BHA 29, 1994 (hasonmás); 
Canzoni per Julia, kiad. Armando Nuzzo, 
Milano, 1994; Balassi Bálint Összes versei, 
kiad. Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó 
Géza Bp., 1999 (Millenniumi Könyvtár, 33); 
Balassi Bálint, Szép magyar komédia, kiad. 
Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza 
Bp., 1999 (Millenniumi Könyvtár, 34); Régi 
magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, A 16. 
század magyar nyelvű világi irodalma, szerk. 
Jankovics József, Kőszeghy Péter, Szent
m á r t o n i  Szabó Géza, Bp., 2000 (Balassi 
világi versei és Szép magyar komédiája)',
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Horváth Iván, Tóth Tünde, Vadai István, 
Balassi Bálint összes verse (hálózati kritikai 
kiadás), 1998-2002, http://magyar-irodalom. 
elte.hu/gepesk/bbom/bcind.htm

írod.: Erdélyi Pál, Balassi Bálint, Bp., 
1899; Ferenczi Zoltán, A „ lingua vulgaris " a 
magyar irodalomban, AkÉrt, 1921 ; Waldap- 
FEL József, Balassi Bálint költeményeinek 
kronológiája, ItK, 1926; Zolnai Béla, Balas
si és a platonizmus, Minerva, 1928; Eck
hardt Sándor, Balassi Bálint, Bp., é. n. 
[1941]; Turóczi-Trostler József, A Balassi- 
versszak eredetéhez [1941], in Uő, Magyar 
irodalom -  világirodalom, Bp., 1961,1; Eck
hardt Sándor, Az ismeretlen Balassi Bálint, 
Bp., 1943; Rimay János védőbeszéde, elősza
vai, in R imay János Összes művei, kiad. Eck
hardt Sándor, Bp., 1955; Eckhardt Sándor, 
Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből, 
Bp., 1957; Klaniczay Tibor, A szerelem köl
tője, in UŐ, Reneszánsz és barokk, Bp., 1961; 
GERÉzdi Rábán, Janus Pannoniustól Balassi 
Bálintig, Bp., 1968; Komlovszki Tibor, A 
Balassi-vers jellegéhez, ItK, 1968; Uő, Ba
lassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Luc
retia, ItK, 1969; Eckhardt Sándor, Balassi- 
tanulmányok, Bp., 1972; Komlovszki Tibor, 
Balassi és a reneszánsz arányszemlélet, ItK, 
1976; Kőszeghy Péter, Balassi verseinek egy 
ismeretlen kiadásáról, ItK, 1976; Kovács 
Sándor Iván, Balassi Bálint és az Óceánum, 
in UŐ, Jelenlévő múlt, Bp., 1978; N emes- 
kürty István, Balassi Bálint, Bp., 1978; 
Amedeo Di Francesco, A pásztorjáték szere
pe Balassi Bálint költői fejlődésében, Bp., 
1979 (ItFüz, 95); Szabó Géza, Balassi Bálint 
„Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod” 
kezdetű istenes énekének hiányzó strófája, 
ItK, 1981; Horváth Iván, Balassi költészete 
történeti poétikai megközelítésben, Bp., 1982; 
Varjas Béla, A magyar reneszánsz irodalom 
társadalmi gyökerei, Bp., 1982; Szabó Géza, 
Balassi Bálint és Rimay János istenes énekei, 
in Balassa Bálintnak és Rimái Jánosnak iste
nes éneki, Kolozsvár, 1701 (kísérőtanulmány 
a hasonmás kiadáshoz), Bp., 1983; Kőszeghy 
Péter, A Balassi-szöveghagyomány kérdései
ről, ItK, 1985; UŐ, Horváth Iván: Balassi 
költészete történeti poétikai megközelítésben, 
ItK, 1987-88; Horváth Iván, Egy vita elhá
rítása, ItK, 1987-88; Kőszeghy Péter, Balas
si Bálint költészete: hagyomány és újítás,

Discussiones Neogradiensis (Salgótarján), 
5(1988); Uő, Elhárítva, ItK, 1989; Szabó 
Géza, Balassi Bálint nyelvváltsága, ItK, 
1989; Komlovszki Tibor, A Balassi-vers ka
raktere, Bp., 1992; Amedeo Di Francesco, 
Castelletti e Balassi. Drammaturgia e tratta- 
tistica nella riscrittura ungherese deli'Ama
ri Ili, in Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok 
Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. Janko- 
vics József, Bp., 1994; Kőszeghy Péter, Ki 
volt Balassi Céliája, in Klaniczay-emlék
könyv, i. m Uő, Balassi mitológiája, avagy 
az első költő, ItK, 1994; Jan Slaski, Balassi 
Bálint és Jakub Lubelczyk, in Klaniczay- 
emlékkönyv, i. m.; Balassi-bibliográfia, szerk. 
Stoll Béla, Bp., 1994; B itskey István, „Az 
magyari nyelvnek dicsősége". Balassi-értel- 
mezések. 1899-1994, Hitel, 1994; Horváth 
Iván, Szöveg, 2000, 1994; Szentmártoni 
Szabó Géza, Balassi Bálint halála, in R imay 
János, Epicédium a Balassi fivérek, Bálint és 
Ferenc halálára, kiad. Ács Pál, Bp, 1994; 
Vadai István, Balassi Bálint fajtalan éneki, 
ItK, 1994; H. Hubert Gabriella, Balassi Iste
nes énekeinek legelső kiadása?, MKsz, 1995; 
Pirnát Antal, Balassi Bálint poétikája, Bp., 
1996; Szabics Imre, A trubadúrlíra és Balas
si Bálint szerelmi költészete, ItK, 1996; 
Szentmártoni Szabó Géza, Balassi Bálint 
képmása és a Balassa-család ősgalériája, in 
Tárnái Andor-emlékkönyv, szerk. K ecskeméti 
Gábor, Bp., 1996; V. Ecsedy Judit, Tipográ
fia i vizsgálódások az „Istenes énekek" körül, 
MKsz, 1997; Horváth Iván, Az eszményítő 
Balassi-kiadások ellen, in Adattár XVI- 
XVIII/35, 1997; Szabó András, Balassi Bá
lint és öccse Nürnbergben (1565-1577), ItK, 
1997; Szentmártoni Szabó Géza, „ Quem tu, 
summe Deus, semel... ” Balassi megkerült 
irodalmi mintája, in „Mint sok fá t gyü
mölccsel... ” Tanulmányok Kovács Sándor 
Iván tiszteletére, Bp., 1997; Vadai István, 
„Forr gerjed elmémre, mint hangyafészekre, 
sok új vers... ” (Balassi Bálint sajátkezű vers
füzéréről), in Orpheus panasza, szerk. O lasz 
Sándor, Bp., 1997; ZemplÉnyi Ferenc, Az eu
rópai udvari kultúra és a magyar irodalom, 
Bp., 1998; Gömöri György, A bujdosó Balas
sitól a meggyászolt Zrínyi Miklósig, Bp., 
1999; Kőszeghy Péter, Balassi Bálint és Im
re, in Jankovics József 50. születésnapjára, 
[Bp.], 1999; Szentmártoni Szabó Géza,
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Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei, ItK, 
1999; Uő, Balassi-bibliográfia 1994-2000, 
ItK, 2001; Uő, Balassi verseinek Ráday-féle 
kézirata, Irodalomismeret, 2001, 3^1. sz.; 
UŐ, Balassi Bálint, in Magyar Géniusz. 100 
portré a magyar panteonból, Bp., 2001; Uő, 
Balassi Bálint latin jelmondatáról, A Balassi 
Bálint Intézet évkönyve, 2003.

Kőszeghy Péter

Balassi-epicédium (Vizsoly, 1596)
Az első magyar nyelvű nyomtatott 

gyászvers-gyűjtemény. A Balassi fivérek, 
^B álin t és Ferenc halálára (1594) Rákó
czi Zsigmond támogatásával(?) jelent 
meg, -»Mantskovit Bálint nyomdájában. 
Egyetlen ép példányban maradt fenn, de 
a címlapja ennek is hiányzik, így címét 
valójában nem ismerjük. A kiadvány 
szellemi atyja —»Rimay János lehetett, de 
nehezen kibogozható okokból a nyomtat
vány nem az ő -  aránylag jól rekonstruál
ható -  elképzelései szerint jelent meg. Az 
első költemény versfői a BALASSIOS 
FRATRES RIMAI DECORAT szöveget ad
ják, s ez és a többi vers is valóban Rimay 
János szerzeménye. A második mitológi
ai keretbe helyezve mondja el Balassi ha
lálát. A harmadikban, immár keresztény 
kontextusban, a haldokló Balassi Bálint 
búcsúzik hazájától, szeretteitől, ebbe van 
beleszőve Végtelen irgalmát incipitű ver
se. A következők Balassi Ferenc halálát 
helyezik mitologikus környezetbe, ill. 
mindkét vitéz urat gyászolják. Az utolsó 
vers didaktikusabb hangütésével a kor
ban szokásos istenes verseket idézi, a po
gány mitológiai apparátus teljes mellőzé
sével. Ez után, a „vége” felirat után kö
vetkezik Rimay két Balassi-strófában irt 
Author in Libiduma.

A feltehető eredeti terv szerint a kiad
ványnak tartalmaznia kellett volna még 
—»Tolnai Balog János latin elogiumát, 
ennek Rimaytól származó magyar fordí
tását, Rimay —»Nádasdy Tamásnak aján
lott Apológiáját továbbá —»Darholcz 
Kristófnak címzett, latin nyelvű ajánlását 
és —»Káthay Mihály latin üdvözlő versét.

Kiad. és írod.: Epicédium a Balassi fivé
rek, Bálint és Ferenc halálára, kiad. Á C S  Pál, 
Bp., 1994.
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Generoíí ac Magnifici Domini
V A L E N T I N I  BALASSA DE GYÁR.  

m a t h ,  a d  C a s t r a  S t r x g o n i e n s i a  

itcr&procinftus.

"\^  Idens B a la fs iu s bn iuerfim  H u n g á r ia  f ló r t  m in a ffé r t  
t  iont m P a tr ite , l.litrta tem qptllitis bindicandamconfluxififie,  
quambis ob denegatos pr<xflit<ef id e i honores Cf laborum e x i  
antlatorum retentoprternio M a r t i  nim ium  cjfiet in fln fim  a t  
moris tam en  'Patria: certamine hi B u s  ,c^fpolline quoq, illin i 
anim um firp ijùm e m itigante, M a r t i  tandem  reconciliatur. 
O ffic io  itacp refiumto, diim tr.cenip S trigon ien fib to  bi to r i  
mentorum bndique p e titis  er caflrenfiapparatu c ircum fifis  
adpropinquat, Sup ero s/u p p lic iflim fio ra t, u t m afculifiuia- 
nimi bigorem refiduum atep M a r t i ) fp i r i tm  reliquias f l e  c o i  
locare liceat, u tg h r ice  ala eleua tu f, er f im *  currui impofih 

tu s , laudum perpetuarum  orb ita  So lum  C  briflianum fim  
dat, CT hoc p a d ló  (in P a tr ié fia lu tem  effu fifu i cruoris 

parte  iujlc tm e tita )  mortalium  im m ortales quoi 
que terminos a ttingat.

toys

A Balassi-epicédium első lapja 

Balassi-strófa —»verstan

Balbi, Girolamo (Hieronymus Balbus; 
Velence, 1460-Róma, 1530?)

Humanista író, diplomata, főpap. Ró
mában és Padovában tanult, majd 1489- 
től a párizsi egyetemen tanított. 1493 ele
jén ifj. —»Vitéz János veszprémi püspök 
vendége volt, részint Somogybán, részint 
Veszprémben; a következő években 
többször járt Mo.-on. 1493-tól Bécsben, 
1499-től Prágában volt egyetemi tanár. 
1497-ben belépett a —»Sodalitas Littera
ria Danubiana tagjai közé. 1499-ben visz- 
sza akart térni hazájába, ám a Vértesben 
rablók kifosztották és félholtra verték. 
1501 u. Mo.-ra költözött, karrierje innen
től kezdve meredeken emelkedett. 1513- 
tól váci prépost, 1514-től egri őrkanonok, 
1515-től pozsonyi prépost. Inkább politi
kus, udvari ember, mintsem főpap. II. La
jos és Anna hercegnő nevelője, királyi tit
kár. Számos fontos diplomáciai küldetést 
teljesített: 1515-ben I. Miksánál járt Inns-

A szerk.



187 Baldigara

bruckban, 1516-ban Bécsben részt vett a 
három császár találkozásán, 1518-ban 
Zsigmond lengyel király esküvőjén kép
viselte az országot, még ebben az évben 
az augsburgi birodalmi gyűlésen magyar 
követként szónokolt a török ellen, 1520- 
ban jelen volt Aachenban V. Károly koro
názásán, s ő intézte Mária osztrák herceg
nő II. Lajos számára történő eljegyzését, 
1521-ben a wormsi gyűlésen mint ma
gyar követ újra nagy törökellenes orációt 
tartott. 1522-ben magyar javadalmait bér
be adva Ferdinánd szolgálatába állt, 
1523-26-ban gurki (karintiai) püspök. 
1524 júniusában ismét Budán járt, és az 
esztergomi érsek számára a cseh eretne
kek megtérítésére memorandumot dolgo
zott ki (korábban magát Luthert is meg
kísérelte megtéríteni). Innét Rómába 
ment, ahol mint VII. Kelemen pápa házi 
prelátusa és politikai tanácsadója élt. 
1527-ben a Sacco di Roma megtörte kar
rierjét, Firenzébe költözött. 1529. aug. 1- 
jén a pápai udvar előtt a törökök ellen 
újabb nagyívű beszédet tartott. 1530 feb
ruárjában jelen volt V. Károly császárrá 
koronázásánál Bolognában, májusban és 
júniusban Ferdinánd királynál járt Inns
bruckban. 1530 u. pályája ismeretlen.

Filológiai munkát csak Párizsban foly
tatott. írt költeményeket, szónoklatokat, 
államtudományi munkát, történeti mun
kákat és humanista elmélkedést; kiterjedt 
levelezést folytatott. Mo.-i tartózkodásá
nak előkészítéseként és itteni tartózkodá
sa során panegyricusba foglalta Mátyás 
király háborúit, ezt azonban a király ha
lála után Miksa császár nevére írta át. Di
csőítő és lakomára hívó epigrammákat 
intézett iíj. Vitéz Jánoshoz, epigrammá
ban dicsőítette —»Vitéz Mihályt és —>Wer
bőczy István Tripartitumát.

Kiad.: Hieronymus Balbus, Opera poeti
ca, oratoria acpolitico-moralia, ed. Josephus 
de R etzer, I—II, Bécs, 1791-92.

írod.: Hermann Zsuzsanna, Egy humanis
ta karrierje. Balbi Jeromos, EK Évk, 2(1964); 
R itoókné Szalay Ágnes, A veszprémi Came
na, in Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok 
Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. Janko- 
vics József, Bp., 1994.

A szerk.-Jankovits László

Baldigara, Ottavio (fBécs?, 1588. 
jan. 15.)

A 16. sz. második felében az oszmán 
hódítás elleni védekezés alapvető eszkö
zét az ország belsejében emelt új —»vég
várrendszer jelentette. Ennek kiépítésé
hez feltétlenül szükség volt e téren jártas 
szakemberekre, akik elsősorban Itáliából 
érkeztek. Ott alakult ki ugyanis a kor leg
jobb várépítészeti módszere, az ún. 
—»olasz rendszerű várépítészet. A Habs- 
burg-hadvezetés is számos itáliai mestert 
hívott Mo.-ra. Közülük az egyik leghíre
sebb ~, akinek neve alapvetően két mo.-i 
erődítménnyel forrott össze: az —»egri 
várral és az —»érsekújvári várral. Mind
kettőt ő tervezte, és életének döntő há
nyadát, legkevesebb húsz esztendejét e 
két erősség kivitelezésének irányításával 
töltötte. Egerben 1568-tól feltehetően 
1580-ig dolgozott, Érsekújváron pedig 
1580-tól haláláig, 1588-ig tevékenyke
dett. A feladat, ismerve a korabeli viszo
nyokat, nem akármilyen szakmai hozzá
értést, szervezőkészséget, politikai érzé
ket, továbbá türelmet és kiváló idegeket 
igényelt. Az építkezésekkel kapcsolatos 
szervezői tevékenységének jelentős ré
szét az elöljárókkal folytatott levelezés 
tette ki, melynek során a munkálatok 
folytatásához szükséges pénzt és építő
anyagot igyekezett megszerezni. Emel
lett az építkezésekkel kapcsolatos javas
latokat nyújtott be, amelyekben főként 
építészeti, munkaszervezési és takaré
kossági elképzeléseit fogalmazta meg. 
Beadványaiból kiderül, hogy koncepció
zusán gondolkodott, jó  emberismerő 
volt, és átlátta a mo.-i katonai, gazdasági 
és politikai helyzet egészét. Felügyelte 
az építkezések szinte minden részletét: 
intézte a pénzügyeket, szerződött a kő
művesekkel, megrendelte az építési anya
gokat, megtervezte a munkák sorrendjét, 
megszervezte a robot és a robotváltság- 
ként befolyt összegek felhasználását, 
szemmel tartotta beosztottait. Az erődít
mények mellett hidakat és más polgári 
építményeket is tervezett.

Nemcsak tervezőként, hanem építé
szeti szakértőként is nélkülözhetetlennek 
bizonyult a bécsi udvar számára. Rend-
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O. Baldigara részletterve az egri vár megerősítésére, 1572. Másolat, Hadtörténeti Térképtár, Bp.

szeresen kiküldték más várak: Tokaj, 
Kassa, Szendrő, Ónod, Kálló, Kanizsa, 
Várad, sőt a császárváros, Bécs építkezé
seinek felülvizsgálatára. Élete jelentős 
részét tehát úton töltötte. E küldetések 
gyakorisága egyben szakmai tekintélyé
nek is egyik mércéje lehet, amit megerő
sít, hogy Báthory István erdélyi fejede
lem éppen őt hívta meg a kiemelt fontos
ságú váradi erődítmény építkezéseinek 
felülvizsgálatára, s a katonai vezetők is 
több esetben hozzá fordultak építési 
ügyekben.

~ kétségtelenül jelentős szerepet töl
tött be a —»török elleni védelmi rendszer 
kiépítésében, s építészi-építői tevékeny
ségére viszonylag sok adatot találunk. 
Magánéletéről ugyanakkor csupán né
hány elszórt megjegyzés, főként pedig 
végrendelete szól. Születési időpontját 
nem, halálának dátumát azonban végren
deletéből pontosan ismerjük. E doku
mentum szerint kétszer nősült, s egyik 
házasságkötésének időpontját is tudjuk

(1573), mert engedélyt kellett kérnie, 
hogy esküvőjére elutazhasson. Első fele
ségét Camillának, a másodikat Violentá- 
nak hívták. Egy fiát és egy leányát neve
zi meg a forrás, s ez utóbbitól unokái is 
voltak.

~ról, az emberről eddig csupán egyet
len rövid leírást ismerünk. Ebben az er
délyi tanácsurak dicsérték 1584. évi vá
radi tartózkodása idején végzett munká
ját Báthory István lengyel királynak és 
erdélyi fejedelemnek. Megemlítették, 
hogy magyarul is tud. Ezen kívül csak a 
források elejtett megjegyzéseiből követ
keztethetünk arra, hogy felelősségteljes, 
határozott, szakmailag kitűnően képzett, 
büszke ember lehetett, aki igencsak sze
rette a pénzt. Magánéleti adatainak na
gyobb része is birtokaira, malmaira vo
natkozik, s tudjuk, hogy részt vett a nagy 
haszonnal járó marhakereskedelemben.

~ családtagjai is mindannyian a Habs
burgok szolgálatában álltak. Apja, Caspar 
előbb a trieszti, majd a bécsi hajóépítő
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műhelyben dolgozott hajóépítő mester
ként. Testvérei, Giulio és Marco Antonio, 
továbbá a vele bizonytalan rokoni kap
csolatban álló Cesaro hozzá hasonlóan a 
várépítészet területén jeleskedtek. Cesa
ro nevéhez fűződik a szabályos ötszögű, 
ötbástyás szatmári vár terve, amelyet -  
feltehetőleg Cesaro halála miatt -  Giulio 
épített meg.

Írod.: Domokos György, Ottavio Baldiga
ra. Egy itáliai várfundáló mester Magyaror
szágon, Bp., 2000 (irodalommal).

Domokos György

Balla Antal (Nagykőrös, 1739-Nyár- 
egyháza, 1815)

Földmérő, térképész, folyószabályo
zási mérnök, a 18. sz. második felének 
egyik legsokoldalúbb magyar kultúrmér
nöke. Uradalmi mérnökként, később 
Pest-Pilis-Solt m. főmérnökeként, Sze
ged és Pest kataszteri felmérőjeként, 
1785-től a hajózási igazgatóság pesti ke
rületének aligazgató mérnökeként műkö
dött. Tervei alapján létesült a visegrádi 
alsó hajóvontató út, továbbá a homok
pusztára épített, mintafalunak tekinthető 
Kistelek és Ceglédbercel. ~ szakértőként 
véleményezte a Velencei-tó lecsapolási 
tervét, foglalkozott az alföldi futóho
mokkal, a korabeli közvéleményt rendkí
vüli módon foglalkoztató Duna-Tisza- 
csatoma tervével. Felmérése alapján de
rült fény a tiszai áradmányok bonyolult 
vízrendszerére. Elsőként vetette fel az ál
landó pesti Duna-híd tervét, és javasolta 
a tiszai hajóút átvágásokkal való megrö
vidítését.

Pest m. 12 évi munkával kidolgozott, 
művészien díszített, nyomtatásban is 
megjelent (1793) gazdaságföldrajzi tér
képe a 18. sz.-i magyar kartográfia egyik 
csúcsteljesítményének tekinthető. Víz
rajzi és hajózási térképei közül a legje
lentősebbek a Tisza-Berettyó völgye 
(1777-78) és a pesti Duna-szakasz hajó
zási térképe (1784). Sokoldalú érdeklő
désére jellemző, hogy foglalkozott mér
tékelmélettel, a Mo.-on található római 
mérföldkövekkel, ingakísérletekkel, ge
nealógiával, hangtannal, Pannonia törté
neti-földrajzi leírásával stb.

írod.: Fodor Ferenc, Balla Antal, Bp., 
1955; Magyar tudóslexikon, 1997.

Hrenkó Pál

Balla Gergely (Nagykőrös, 1710?— 
Nagykőrös, 1774. márc. 3.)

Helytörténész, könyvgyűjtő polgár. 
Négy év pozsonyi és bécsi joghallgatás 
után 1735-ben hazatért, hivatalnokjegy
ző, majd nyolcszor főbíró lett. Városa az 
ő kiváló történelmi és jogi ismereteinek 
köszönheti, hogy Nagykőrös a zavaros 
viszonyok között megőrizhette szabad 
mezővárosi jogállását, belső rendjét. Ese
tenként anekdotikus jelleggel (kát. ifjak 
döglött kutyája a ref. pap szószékén) 
megírta városa történetét. 2000 kötetes 
latin, német, francia és magyar nyelvű 
könyvtára, kéziratgyűjteménye elveszett.

Kiad.: Nagy-Körösi Krónika, kiad. Szabó 
Károly, Szilágyi Sándor, in Történeti emlé
kek a magyar nép községi és magán életéből, 
I, Kecskemét, 1856; Balla Gergely nagykőrö
si krónikája, kiad. Tőrös László, Nagykőrös, 
1970.

A szerk.

ballista —»számszeríj

Balog György (Széplak, 1659-S op
ron, 1726. ápr. 8.)

Ev. fordító. Sopronban, Naumburg- 
ban, 1680-ban a jénai egyetemen tanult. 
1682-1709 között Sopronban tanár. Is
kolai használatra készítette el több latin 
szerző magyar fordítását, az oktatást se
gítő jegyzetekkel, kommentárokkal.

Kiad.: Római szerzők 17. századi magyar 
fordításai, szerk. Kecskeméti Gábor, előszó 
Havas László. Bp., 1993.

írod.: Trócsányi Zoltán, írók egyéni nyel
ve a 17. és 18. században, in Dolgozatok a 
magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből, 
szerk. Pais Dezső, Bp., 1960; Havas László, 
A római irodalmi örökség a régi magyar 
prózafordításban, in Könyv és Könyvtár, 
14(1985); László Havas, Das Geistige Erbe 
des antiken Roms und die klassische Ge
schichtsauffassung der altungarischen Lite
ratur, in Antike Rezeption und nationale Iden
tität in der Renaissance insbesondere in 
Deutschland und in Ungarn, Hrsg. Tibor
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Klaniczay, S. Katalin N émeth, Paul Gerhard 
Schmidt, Bp., 1993 („Studia Humanitatis”, 9).

A szerk.

Balsaráti Vitus János (Dombegyház, 
1529- Sárospatak 1575. ápr. 7.)

Orvos, ref. lelkész és tanár. Szülőhe
lyét a török feldúlta, szülei török rabság
ban haltak meg; a három hónapos ~t egy 
török katona mentette ki a lángok közül. 
Anyai nagybátyja nevelte fel, aki magá
val vitte Balsarát faluba, innen vette a 
Balsaráti nevet. Gyulán, majd Erdődön 
tanult, itt ismerte meg —»Kopácsi Istvánt, 
akit tanítványaként követett Nagybányá
ra, azután Sárospatakra, ahol is 1549-től 
segédtanár lett. 1550-től Wittenbergben 
Melanchthonnál tanult, 1554-ben ma
giszteri fokozatot szerzett. 1555-ben a 
magyar coetus alapító tagja. 1556-tól 
Bolognában és Padovában tanult, 1558- 
ban orvosdoktorrá avatták. Itáliában, 
többek közt IV. Pál pápa udvarában prak
tizált. 1560-tól Perényi Gábor országbíró 
-  akinek a költségén tanult hazahívta, 
az ő magánorvosa lett Sárospatakon, 
ahol az iskolában is tanított. Miksa csá
szártól nemességet kapott. Perényi halála 
(1567) után egyházi szolgálatot vállalt, 
1571-től Olaszliszkán, 1572-től Sárospa
takon első pap, az iskola tanára és gond
noka. Latin orvosi munkát írt a pestisről 
(De remediis pestis prophylacticis, 1564) 
és magyar orvosi könyvet (A magyar 
chirurgia, azaz a seb gyógyításának mes- 
terségiről írt négy könyvek, 1568 k.); 
mindkettő elveszett. Csak a címét ismer
jük A keresztyén vallásnak minden ága
zati rövid summában foglalva (h. n., 
1571; RMNy 308) c. munkájának. írt la
tin verseket is. Föltehetően ő a szerzője 
—»Szikszai Fabricius Balázs szójegyzéke 
néhány természetrajzi fejezetének. Ha
lotti beszédet sógora, Szikszai Fabricius 
Balázs mondott róla, s Wittenbergben 
nyomtatásban is megjelentette. Ez az 
egyik legkorábbi mo.-i értelmiségi-élet
rajz, amely ~ sorsán keresztül a kor prot. 
értelmiségének tipikus életpályáját mu
tatja be: hogyan, milyen körülmények 
közepette végezte itthoni tanulmányait, 
hogyan adatott meg a peregrináció lehe

tősége, milyen is volt külföldön, mikép
pen működött a mecenatúra rendszere stb.

írod.: RitoóknÉ Szalay Ágnes, Balsaráti 
Vitus János, egy magyar orvosdoktor a l ó .  
században, OtK, 1976.

A szerk.

balta —»ütő- és sújtófegyverek

bán
Az uralkodó (—»király) által kinevezett 

területi királyi tisztségviselő, aki a déli 
határvédelmi körzetben, a —»bánságok
nak nevezett különkormányzati egysé
gekben látott el katonai-határvédelmi, 
igazgatási-igazságügyi feladatokat. A 
horvát nyelvből átvett méltóságjelölő szó 
talán Baján avar kagán nevéből eredhet. 
Legelőször a 12. sz. elején meghódított 
Horváto. és Dalmácia élén állott ~, aki
nek joghatósága a század második felé- 
ben/végén Szlavóniára is kiterjedt 
(—»horvát-szlavón-dalmát bán). Ennek 
mintájára nevezték ~nak a délen létrejött 
határvédelmi terület igazgatását ellátó 
tisztségviselőket. A ~ok a magyar előke
lők, nemegyszer a legjelentősebb orszá
gos méltóságok viselői közül kerültek ki. 
A középkori Mo. méltóság- és hivatalvi
selésére jellemző, hogy gyakran egyszer
re két személy is betölthette ugyanazt a 
tisztséget.

A hatalmas területek és gyakran a hoz
zájuk rendelt szomszédos —»megyék irá
nyítása kedvezett a tartományúri hatalom 
kialakulásának. A ~i méltóság jelentősé
gét az is mutatja, hogy az oklevelek a 
-okról akkor is számon tartják tisztségü
ket, ha már megváltak méltóságuktól. A 
14-16. sz.-ban a szlavón, a horvát-dal- 
mát, időszakonként a Szörényi és a ma- 
csói -  a bárók, azaz a zászlósurak sorába 
tartozott. A -ok udvari főméltóságokként 
bekapcsolódtak a —»királyi tanács és az 
—»országgyűlés munkájába. Miután Má
tyás átszervezte a Délvidék védelmét, a 
Szávától délre fekvő fontos végvárakat 
és körzeteiket irányító személyeket is 
-nak nevezték (jajcai, szrebemiki, nán
dorfehérvári bán). Ok már nem számítot
tak főméltóságoknak.

írod.: Kristó Gyula, A feudális széttago-
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lódás Magyarországon, Bp., 1979; Pálffy 
Géza, A török elleni védelmi rendszer szerve
zetének története a kezdetektől a 18. század 
elejéig. TSz, 38(1996).

A szerk.

Bánát —»Temesi bánság

banderiális hadszervezet (< ol. ban- 
diera ’címeres zászló’)

A hadsereg zászlóaljak szerinti szerve
zése Árpád-kori eredetű: adománybirto
kaik fejében a földesurakat már a korai 
Árpád-korban hadba szállási kötelezett
ség terhelte, amelynek feltételeit Kálmán 
király is szabályozta törvényeiben. A 
személyesen hadba szálló —»nemeseket 
és a kisebb számú fegyveres tartására ké
pes birtokosokat az Árpád-korban a vár
megyei csapatokba osztották be. A 13. 
sz. első felében még csak a „zászlósura
kat” -  a —»püspökökből és bárókból álló 
—»királyi tanács tagjait - illette meg a 
jog, hogy háború esetén csapatukat saját 
címeres —»zászlajuk alatt vezessék had
ba. A 14. sz.-ban a banderiális haderő 
magvát a királyi és királynéi zászlóaljak 
alkották, ezt egészítették ki az udvari fő
méltóságok zászlóaljai és a megyék kon
tingensei. A 15. sz.-i banderiális reform 
eredményeként viszont már a legna
gyobb földesurak is elnyerhették a bárók 
(a király által kinevezett méltóságok) 
bandériumállítási jogát, így ők is zász
lósurak lettek. Egy-egy bárói zászlóalj a 
15. sz.-ban 400 főből állt, ezt a létszámot 
a zászlósurak saját familiárisaikból és 
honorbirtokaik hadszolgálatra kötelezett 
népeiből állították ki.

A zsoldos hadviselés 15. sz.-i terjedésé
vel a ~ fokozatosan elavulttá vált. A 16. 
sz.-tól a prelátusok és bárók gyakran 
—»hajdúkból verbuvált -^állandó hadsere
get szerveztek vagy a —»kamarának befi
zetett összeggel váltották meg a bandéri
umtartást. A ~ bizonyos formái továbbél
tek a -Anemesi felkelés intézményében.

írod.: Engel Pál, Királyi hatalom és arisz
tokrácia viszonya a Zsigmond-korban. 1387- 
1437, Bp., 1977; Magyarország hadtörténete, 
I -II, főszerk. Liptai Ervin, Bp., 1984-85; 
Kristó Gyula, Az Anjou-kor háborúi, Bp., 
*988. A szerk.

bandérium —»banderiális hadszerve
zet

Bandini, Francesco (Firenze, 1440
k.-M o.?, 1489. jan. 6. u.)

Flumanista, diplomata. A firenzei neo- 
platonikus akadémia tagja, szümpozi- 
onjaik fő rendezője. 1476 végén vagy 
1477 elején Nápolyból érkezett Mo.-ra, 
itt Mátyás király familiárisa és diploma
tája, összekötő a firenzei akadémia tagjai 
és a mo.-i humanisták között. 1480-ban 
latin vigasztaló dialógust írt Visegrádon 
elhunyt barátjáról, Simone Gondiról, és 
Jacopo Salviatinak ajánlotta.

írod.: Huszti József, Platonista törekvé
sek Mátyás király udvarában, Minerva, 
1924-25; Paul Oskar K risteller, An Un
published Description of Naples by Frances
co Bandini, in UŐ, Studies in Renaissance 
Thought and Letters, Roma, 1956; UŐ, Fran
cesco Bandini and his Consolatory Dialogue 
upon the Death of Simone Gondi, in UŐ, Stu
dies..., i. m.; Rózsa Feuer-Tóth, Art and 
Humanism in Hungary in the Age of Matthias 
Corvinus, Bp., 1990; Gábor Hajnóczi, Un 
discepolo del Ficino a Buda. Francesco Ban
dini, Verbum. Analecta Neolatina, 1(1999).

Pajorin Klára

Bánffv Gergely ( 16. sz.)
Erdélyi főnemes. 1556-ban magyar 

nyelvű történeti följegyzést írt II. János 
Magyarország választott királyának II. 
Szulejmán török császárhoz menetele 
rendje és módja címmel. Művében a 
szemtanú hitelességével számol be a tör
téntekről.

Kiad.: Erdélyország történetei tára, I, ki
ad. Kemény József, Kolozsvár, 1837; Erdély 
öröksége, I, Tündérország 1541-1571, szerk. 
Markai László, 1942; Z ay Ferenc, János ki
rály áruitatása -  Kis Péter, Magyarázat -  
[Banffy György,] Második János... török 
császárhoz menetele, kiad. B essenyei József 
(Régi Magyar Könyvtár. Források, 2).

A szerk.

Bánffy Lukács —»Lukács érsek

Banfi, Peter (Bamfi; JBrassó, 1629 u.)
Szász helytörténetíró-naplóíró. Tímár
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mester, 1617-ben szenátor. Czauck Si
mon Ephemeris LibelluskX folytatva írta 
meg Brassó történetét Básta Györgytől 
Bethlen Gáborig.

Kiad.: Tagebuch des Peter Battfi, 1599- 
1616, kiad. Eugen Trauschenfels, in Deu
tsche Fundgruben der Geschichte Siebenbür
gens, n. F., Kronstadt, 1860.

Írod.: Joseph T rausch, Schriftsteller-Le
xikon oder biographisch-literärische Denk- 
Blätter der Siebenbürger Deutschen, 1, Kron
stadt, 1868; Bartoniek, 1975.

A szerk.

Bánfihunyadi János (Nagybánya, 
1575 vagy 1576? Amszterdam, 1646. 
aug.)

Angliában élő magyar származású al
kimista (—»alkímia) és ötvös. Szatmár
m.-i nemesi család sarja, B. Mogyoró 
Benedek ref. püspök fia. Visz. szülővá
rosának neves iskolájában, a Schola Ri- 
vulinában tanult. Feltehetőleg németo.-i 
egyetemi tanulmányok után jutott el 
1608-ban Angliába, ahol a londoni Gre
sham College laboratóriumában Sir Ke- 
nelm Digby segédje lett. Az oxfordi Bod
leian Libraryben őrzik 1619-ből szárma
zó, az antimon előállítását leíró angol 
nyelvű receptjét (M. S. Bodl. Ashmole 
204, f. 143). Később visz. gazdag alki
misták mellett segédeskedett, a Gresham 
College-ban pedig alkímiát és —»kémiát 
tanított. Az aranycsinálás mellett techno
lógiai és analitikai kérdések is érdekel
ték. Bár receptjén és egy —»Medgyesi 
Pálhoz írt levelén kívül nem maradtak 
fenn saját művei, tanítványai, a kortársak 
(William Lilli, Elias Ashmole, John 
Webster) visszaemlékezéseiből tudjuk, 
hogy a 17. sz.-i Anglia egyik megbecsült 
alkimistája volt. Lilli, a híres asztrológus 
neki ajánlotta Peace or no Peace (Lon
don, 1645) c. könyvét. Foglalkozott or
vosságok, ill. az azokhoz szükséges anya
gok előállításával is. Jonathan Goddard 
(1617-1674) gyógyszertant tárgyaló kéz
iratában ~ farmakológiai jellegű recept
jeit is idézi. Jelentős szerepe volt a kísér
leti kémia megteremtésében.

~ angliai évei alatt szoros kapcsolat
ban maradt az ott tanuló magyar szárma-

Bánfihunyadi János arcképe, rézmetszet. OSZK

zású prot. diákokkal (—»Haller Gábor, 
Medgyesi Pál) és az erdélyi tudományos 
körökkel. I. Rákóczi György a tervezett 
kolozsvári akadémián a főiskola profesz- 
szori karában szánt neki vezető szerepet. 
Mo.-ra való hazatérése közben érte a ha
lál. Arcképe látható a londoni National 
Portrait Gallery gyűjteményében.

Írod.: Adattár XVI1/3, 1971; Gömöri 
György, Bejegyzések Bánfihunyadi János ox
fordi bibliájában és adalékok angliai műkö
déséhez, MKsz, 1978; Szathmáry László, 
Magyar alkémisták, Bp., 1986; G ömöri 
György, Bánfihunyadi János -  alkimista és 
vegyész, in Uő, Angol-magyar kapcsolatok a 
16-17. században. Bp„ 1989 (ItFüz, 118); 
Schulteisz Emil, Az orvoslás kultúrtörténe
téből, Bp.-Piliscsaba, 1997; Több nemzet 
vallja magáénak, szerk. Endrei Walter, Je
szenszky Sándor, Bp., 2001; G ömöri 
György, Bánfihunyadi János eszmevilága és 
alkimista kapcsolatai, ItK, 2002.

A szerk.

báni dénár
A 12. sz.-i magyar —»dénár silány mi

nősége és évenkénti beváltási kötelezett
sége (—»pénzújitás) válsághelyzetet idé
zett elő. A 12. sz. végén lendületet vett 
városiasodás és kereskedelem azonban 
jó minőségű és állandó értékű —»pénzt 
követelt. Mivel a magyar dénár ezt az
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igényt nem tudta kielégíteni, idegen 
pénzt használtak (—»friesachi dénár, 
—»bécsi dénár). Az állandó értékű ma
gyar dénár megteremtésének egyik kísér
lete volt a IV. Béla idejétől Horváto. és 
Szlavónia közigazgatásának élén álló 
szlavón —»bán által a magyar —»király 
nevében kibocsátott ~. A 13. sz. közepe 
táján a Pozsega m.-i Pakrácon állították 
fel azt a —»pénzverdét, amelyben a 
MONETA REGIS PRO SCLAVONIAE fel
iratú -ok készültek. A verdét később 
Zágrábba helyezték. Kezdetben 1 -»már
ka, azaz 245,5377 g 938%o finomságú 
ezüstből 6 —»penzát, azaz 240 db ~t ver
tek. így súlyuk 0,97 g volt. IV. László 
alatt könnyebb -^pénzlábra tértek át, 7 
penzát, azaz 280 db-ot vertek egy márká
ból, súlyuk így 0,83 g-ra csökkent. Még 
ekkor is 2 királyi dénárt adtak azonban 1 
-ért, s nem kellett évente átváltani; állan
dó értékű volt.

I. Károly, amikor 1323 u. kísérletet tett 
a dénár stabilizálására, a ~t (banales 
regales) vette alapul. A dénárt ekkor nem 
sikerült stabilizálni, és a -  verése is meg
szűnt.

írod.: György Székely, Slawonische 
Banalmünzprägung, Bp., 1979.

Gedai István

bánság (lat. banatus)
A Mo. déli határvidékein (Horváto., 

Dalmácia, Szlavónia, Bosznia, Ozora, 
Só, Macsó, Barancs, Szörény, Kucsó, 
Bolgár, Jajca, Szrebemik) meghódított 
területeken a 12-13. sz.-ban létrejött 
különkormányzati egységek a -ok. Az 
első -  Dalmácia és Horváto. meghódítá
sa után, 1105-ben jött létre, majd a —»bán 
hatásköre a 12. sz. második felében Szla
vóniára is kiterjedt. Ennek mintájára ne
vezték -oknak a már a 12. sz.-ban kiala
kított déli határvédelmi körzeteket. Ezen 
a vidéken az első — a boszniai volt 
(1137). A -o k  sora a 13. sz.-ban a Szöré
nyi, a Kucsói, a Barancsi, a Macsói, a Sói 
és az Ozorai -gal gyarapodott. Miután 
Nagy Lajos 1365-ben a bolgároktól el
foglalta Vidint, a meghódított területen 
megszervezte az 1369-ig fennállott Bol
gár ~ot.

A -  élén a —»király által kinevezett 
tisztségviselő, a bán áll. A -ok területe a 
—»királyi vármegyékénél rendszerint na
gyobb, a bánok jogköre pedig az 
—»ispánokénál sokkal szélesebb volt. A 
—»határvédelem feladatának ellátásához 
sokszor a szomszédos vármegyék gazda
sági és katonai segítségét is igénybe vet
ték. Ilyen esetekben szomszédos várme
gyék ispánjait is a bánok nevezték ki, 
vagy maguk látták el ezekben is az igaz
ságszolgáltatást. Ez hosszabb idő után a 
külön tartományi keret önállósulásának 
is kedvezhetett. A szlavón bánok (—»hor- 
vát-szlavón-dalmát bán) 1255-től egy 
évszázadon át a magyar király nevében 
külön pénzt verettek (—»báni dénár).

Az oszmán-török előrenyomulás kö
vetkeztében a védekezésben kulcsszere
pet játszó -ok területe egyre csökkent. 
Miután Mátyás király 1363-64-ben el
foglalta a hódítóktól Eszak-Boszniát, két 
~ot (Jajcai és Szrebemiki) szervezett. A 
törökök a 16. sz. elejétől kezdve fokoza
tosan meghódították a délvidéki -okát 
(utoljára 1527-ben Jajcát). Megmaradt 
viszont a Horvát-szlavón-dalmát - ,  bár 
kisebb területen.

A törökkel kötött pozsareváci béke 
(1718) után a Ternes vidékét a központi 
kormányzatnak rendelték alá, és létre
hozták a —»Temesi bánságot, amely 
1778-ig állt fönn. Havasalföldnek az Olt 
folyótól nyugatra eső része (a hajdani 
Szörényi ~) 1718-39 között osztrák 
fennhatóság alá került. Itt szervezték 
meg a Craiovai ~ot.

írod.: Kosa Lajos, Filep Antal, A magyar 
nép táji-történeti tagolódása, Bp., 1978; 
Kristó Gyula, A feudális széttagolódás Ma
gyarországon, Bp., 1979; Fenyvesi László, A 
temesközi-szörénységi végvárvidék funkció- 
változásai (1365-1718), in Végvárak és régi
ók a 16-17. században, szerk. Petercsák Ti
vadar, Szabó Jolán, Eger, 1993; KMTL, 
1994; Engel Pál, Magyarország világi ar- 
chontológiája (1301-1457), I II, Bp., 1996; 
Bak Borbála, Magyarország történeti topog
ráfiája, Bp., 1997.

A szerk.

Bánság —»Temesi bánság
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Bányai István, felsőbányái (Erdőhor
váti, 1711- Erdőhorváti, 1767. máj. 25.)

Ref. író. Sárospataki diák, majd 1736- 
tól a retorika tanára. 1740—43 között a 
franekeri, a hardewijki, majd a leideni 
egyetemre járt. Hazatérve Sárospatakon 
a történelem, a természeti jog és a retori
ka tanára lett. Franekeri egyetemi évei 
alatt kiadott fordítása kivételével művei 
~ életében nem jelentek meg. Legérdeke
sebb munkája verses önéletrajza (Bányai 
István ref. lelkész önéletírása versekben, 
1740, kiad. Szinnyei Gerzson, Magyar 
Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 
1870).

Művei: Gileadi balsamom a döghalál el
len (Fridik Adolf Lampe után németből ford.), 
Franeker, 1741; Versbe szedett 18. századi 
könyvtár, kiad. Trócsányi Zoltán, MKsz, 
1940 (verses önéletrajza.)

A szerk.

bányászat (és kohászat)
A honfoglaló magyarok a 9. sz. végén 

Erdélyben művelés alatt álló sóbányákat, 
a Nyugat-Dunántúlon vastermelő nép
elemeket találtak; régészeti leletek bizo
nyítják, hogy maguk is értettek a nemes
fém- és vaskohászathoz. írott források a 
10-12. sz.-i mo.-i ~ról nem szólnak, ide
vágó ismereteinket régészeti leletekből, 
néprajzi analógiákból és korai helyneve
inkből meríthetjük. Aranyos aranymo
sásra, Ruda fém~ra, Rednek/Rendek, 
Tömörd, Kovácsi, Vigne vasművelésre, 
Csatár/Csitár, Cselnek fegyverkészítésre 
utal. A Nyugat-Dunántúlon, ill. Észak- 
Borsodban feltárt kohótelepek a két Vas
vár nevű település körül fejedelmi vas
termelő szervezetet sejtetnek már a 10. 
sz.-ban. Ekkortájt kezdődhetett a -Asóbá- 
nyászat az Eperjes melletti Sóváron, és 
nagyon valószínű, hogy I. István ^ p é n 
zeit a későbbi Selmecbánya vidékén bá
nyászott ezüstből verték az Esztergom 
melletti Kovácsiban. A kitermelés visz. a 
legegyszerűbb technikával, kézi jövesz- 
téssel történt. Erdélyben a korai —»vár- 
ispánságok egy-egy sóbánya mellett szer
veződtek. A bányahelyek nagy része az 
Árpádok családi birtokain feküdt, műve
lésük erre rendelt szolgálónépek feladata

volt. Az egyházaknak és a magánfoldes- 
uraknak is voltak bányáik, amelyeket sa
ját szolgálónépeikkel művelteitek. A ~ 
ezen korai szervezete a 13. sz. folyamán a 
szolgálónépek rendszerével együtt halt el.

A 12. sz.-ban indult meg és évszáza
dokon át folytatódott a német bányászok 
bevándorlása a Német-Római Birodalom 
különböző tartományaiból először a 
Bódva vidékére és az erdélyi Radnára, a
13. sz.-tól kezdve főleg a Szlovák és az 
Erdélyi-érchegységbe (—mérnetek). En
nek következtében megváltozott a ~ jogi, 
a bányamüvelők társadalmi helyzete, és 
több-kevesebb késéssel megjelentek Mo.- 
on is a nyugat- és közép-európai ~ tech
nikai vívmányai. Míg a korai Árpád-kor
ban a bánya a földtulajdon tartozéka volt, 
a 13. sz.-ban német birodalmi hatásra ki
alakult a nemesfémekre és a rézre vonat
kozólag a bányaregále, a 14. sz.-ban a 
sóregále. A 13. sz.-ban a király kötelező 
birtokcsere révén megszerezte a magán- 
földesurak arany- és ezüstbányáit. I. Ká
roly az 1320-as években a királynak ter
mészetben fizetendő bányaadó (urbura), 
általában a kibányászott aranyérc tizede, 
az ezüstére nyolcada ellenében engedé
lyezte a földesuraknak a bányaművelést, 
viszont kötelezővé tette az általuk kiter
melt arany és ezüst szabott áron történő 
eladását a királyi kamaráknak. Az 1327- 
ben elrendelt nemesfém-monopólium ki
rályi előjoggá tette a nemesfémek forgal
mazását. A vastermelés továbbra is a fol- 
desurak jogkörében maradt. A német 
földről beköltöző bányászok szabad em
berek voltak, akiknek főfoglalkozása a ~ 
volt, s akik királyi engedély alapján bár
hol bányát nyithattak. Településeik közül 
a leggazdagabbak szabad királyi váro
sokká (—»város) fejlődtek, a kevésbé 
jelentősekből és a magánföldesurak, 
egyházak birtokain keletkezettekből me
zővárosok (oppidumok) lettek. A ~ fej
lődésével differenciálódott a bányász
társadalom, elkülönültek a kereskedő 
bányavállalkozók és a nekik dolgozó bá
nyamunkások, de rétegződésük még so
káig nem merevedett meg, a kora újkorig 
fennmaradt egy vállalkozó, ugyanakkor 
a termelésben is részt vevő középréteg. A
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Mo.-i arany- és ezüstbányászatot ábrázoló metszet Edward Browne útleírásának 1686-i nürnbergi
kiadásában

13. sz.-ban a legjelentősebb —»bányavá
rosok a Garam vidéken alapított Selmec
bánya (1240 k.) és Besztercebánya 
(1255), a Szepességben Gölnicbánya 
(1255 u.) és Igló (1268 e.).

Míg a 12-13. sz.-ban az ezüsté volt a 
vezető szerep a mo.-i -ban, a 14-15. sz.- 
ban fellendült az aranytermelés. Az 
1320-50 közötti években robbanásszerű 
fejlődés ment végbe a mo.-i -ban. Az 
újonnan feltárt aranybányák mellett vá
rosok nőttek ki a földből: Körmöcbánya, 
Szomolnok, Nagybánya, Erdélyben Of- 
fenbánya, Abrudbánya, Zalatna. Mo. 
adta az akkor ismert világ aranytermelé
sének legalább egyharmadát, Európa 
aranytermelésének 11/12-ed részét. Az 
aranyat a felszínen vagy csekély mély
ségben találták, így a királyi hatalom I. 
Károly korában a piaci árnál mintegy 
40%-kal alacsonyabban szabta meg a be
váltási árat, s ez csak a 14. sz. végére, a 
felszíni bányakincs kimerülése után 
szállt le 16%-ra. Virágzott az ezüst- Sel
mecbányán, Gölnicbányán, Rudabányán, 
a réz- Besztercebányán.

A korai Árpád-korban nemcsak az 
észak-borsodi, dél-gömöri területeken, 
hanem a nyugati határszélen, Vas és Sop
ron m.-ben is folyt kezdetleges vasterme

lés. A 14. sz.-ban siegerlandi és felső- 
pfalzi hatásra felhasználták a vízierőt a 
hámorkalapácsok és a fújtatok hajtására. 
Az új technikával dolgozó vashámorok 
Gömör m.-ben 1344, Szepes m.-ben 
1352 óta adatolhatók, elterjedésük a 14. 
sz. végére országosan igazolható. A ma
gyar vas eljutott a —»német lovagrend vá
rosaiba, kivételesen Angliába is. A 
Szepes-Gömöri-érchegységben sorra ke
letkeztek, általában magánföldesurak 
soltésztelepítései során, vastermelő fal
vak és oppidumok, a legjelentősebb kö
zöttük Dobsina (1334 u.). Visz. a 14. sz.- 
ban indult meg a vastermelés az erdélyi 
Torockón, és ekkor fedezték fel a mára- 
marosi sóbányákat. A mo.-i nemesfém
felvirágoztatása mögött az észak-itáliai 
(velencei) és a délnémet kalmártőke állt, 
hasznát is elsősorban ezek fölözték le.

A 15. sz. folyamán növekedni kezdtek 
a bányaművelés nehézségei. Sok nemes
ércbánya kimerült, másokban a művelés 
már olyan mélységekben folyt, hogy el
öntötte őket a bányavíz. A Garam-vidéki 
és a nagybányai bányák víztelenítésében 
—»Thurzó János ért el jelentős eredmé
nyeket. 1475-ben 7 bányavárossal (Kör
möcbánya, Besztercebánya, Selmecbá
nya, Újbánya, Bakabánya, Libetbánya,
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Herrengrund bányatérképe.
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!.. F. Marsigli, Danubius Pannonico-Mysicus, Amszterdam-Hága, 1726, III, XI. tábla
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A Selmecbányái Szélakna bányatérképe.
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L. F. Marsigli, Danubius Pannonico-Mysicus, Amszterdam-Hága, 1726, III, X. tábla
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Bélabánya) szerződött, hogy vízelvezető 
berendezéseket épít, Mátyás király pedig 
felhatalmazta Thurzót, hogy vízemelő gé
peket állítson üzembe minden mo.-i bá
nyában. A ~ azonban Thurzó minden sze
mélyes erőfeszítése, a Fuggerekkel kötött 
családi szövetsége ellenére hanyatlott. 
Gazdag érctartalmú új bányák felfedezé
sére -  a vajdahunyadi vasércteleptől elte
kintve -  nem került sor. A bányaművelés 
nehézségeinek növekedése magával hoz
ta a mo.-i kohászat lemaradását a közép
európai fejlődéstől. Az együtt előforduló 
ezüst és réz szétválasztását, a réz finomí
tását Mo.-on nem tudták megoldani, a 
vaskohászati technika is megmaradt a
14. sz.-ban elért színvonalon. A vasöntés 
megjelenik ugyan a 16. sz. közepén Dob- 
sinán, de nem terjed el, az indirekt vasol
vasztás pedig majd csak a 18. sz.-ban ho
nosodik meg. Megrekedt a bányavárosok 
fejlődése is. A 15. sz.-ban az alsó- és a 
felső-mo.-i bányavárosok egy-egy város- 
szövetségbe tömörültek, a hét alsó-mo.-i 
(Körmöc-, Selmec-, Beszterce-, Baka-, 
Béla-, Újbánya és Korpona) a királynéi 
hitbér állandó részeként meg tudta őrizni 
szabad királyi városi státusát, a hét felső- 
mo.-i (Gölnicbánya, Szomolnok, Ruda- 
bánya, Jászó, Telkibánya, Rozsnyó és 
Igló) azonban -  a lengyel királynak 
1412-ben elzálogosított Igló kivételével 

a 16. sz.-ban jobbágysorba süllyedt. 
Nemzetközi jelentősége a 16-17. sz.-ban 
már csak a besztercebányai és szomol- 
noki réz~nak volt, haszna az egymást 
váltó külföldi bérlőké (Fugger, Manlich, 
Roll, Henckel, Joanelli stb.) lett.

A közvéleményben változatlanul to
vább élt a régmúlt, az aranyban és ezüst
ben gazdag Mo. képe, de a nemesére 
kitermelése jó esetben is csak az önkölt
séget fedezte. A bányapolgárok eladó
sodtak, a nekik termelési hitelt folyósító 
királyi kamarától függtek, Mo. rendjei 
pedig nem tanúsítottak érdeklődést a ~ 
iránt. Hogy a hazai ~ nem veszett teljes 
jelentéktelenségbe, az a királyi hatalom
nak köszönhető. 1. Ferdinánd 1548-ban 
visszaváltotta Mária királynétól az alsó- 
mo.-i bányavárosokat, és igazgatásukat 
alsó-ausztriai —»kamarájára bízta; ezzel

megsértette Mo. függetlenségét, de biz- 
tositotta a ~ szakszerű irányítását. Tervbe 
vette országos érvényű bányarendtartás 
kibocsátását is, de ezt már csak fia, 1. 
Miksa tudta elfogadtatni az érdekeltek
kel (Maximilianische Bergordnung, 
1573). A központi hatalom képviselője a 
bécsi udvari kamarának alárendelt és a 
mo.-i rendektől független alsó-mo.-i 
főkamaragróf volt, aki a királyi hatalom 
erősödésével a 17. sz. végére kiterjesztet
te fennhatóságát az egész mo.-i ~ra. A hi
gany-, só- és réz~ is állami monopólium 
lett, az államhatalom a magánkézben lé
vő vas— fölött is igyekezett ellenőrzést 
gyakorolni. Ennek ellenére a — hanyatlá
sa megállíthatatlannak látszott, a kör- 
möcbányai arany-, a selmeci ezüstterme
lés gyakran ráfizetéses volt, Bakabá
nyán, Bélabányán megszűnőben volt a 
nemesfémtermelés. A 17. sz. végén az 
udvari kamara által kiküldött szakértők 
vizsgálták meg a mo.-i -  állapotát. Az 
udvar, minthogy 1695-1703 között az ál- 
lamkölcsönök fedezetéül lekötötte a 
besztercebányai és szomolnoki bányák 
réztermelését, érdekelt volt a mo.-i -  fel
lendítésében. A közel 200 évig tartó há
borús állapotok elmúltával, 1711 u. lehe
tővé vált a mo.-i -  rekonstrukciója és 
korszerűsítése. A 18. sz. -  a 14. sz. után 
-  a mo.-i — második virágkora.

A -  technológiájában már a 17. sz. vé
gén nagy előrelépés történt. Rendszeressé 
váltak a bányabeli robbantások, megin
dult a bányavidékeken a tervszerű erdő- 
gazdálkodás, víztároló tavak létesítésével 
igyekeztek a vízkiemelő szerkezetek fo
lyamatos működését megoldani. 1692 
95 között a hét alsó-mo.-i bányaváros 
anyagi hozzájárulásával a Mo.-ra telepe
dett főgépmester, Mathias Comel —»Hell 
vezetése mellett elvégezték a selmeci fő
bánya víztelenítését. Hell a Rákóczi-sza- 
badságharc pusztításai után újraindította 
a bányarendszer működését, a termelés a 
18. sz. első felében folyamatosan nőtt, 
nyolc év alatt, 1735-43 között kétmillió 
forint áramlott Bécsbe. A Habsburg-ud- 
vart az örökösödési háborúban elvesztett 
Sziléziáért kárpótolta a selmeci ezüst- és 
a szomolnoki réz- fellendülése.
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Az erőteljes iramban fejlesztett, köz
pontilag is támogatott mo.-i ~ fejlődését 
számos technikai innováció segítette elő. 
M. C. Hell és fia, Josef Kari —>Hell álla
ti, vízi energiával vagy légnyomással 
hajtott gépkonstrukcióit a —»Selmecbá
nyái bányászati-kohászati akadémia ok
tatóinak tankönyveiből ismerjük. A Sel
mecbánya környékén folyó termelés 
technikai fejlettségét érzékelteti, hogy itt 
állították üzembe 1722-ben a kontinens 
első gőzgépét, és itt alakult meg a világ 
első műszaki egyesülete, a —»Societät 
der Bergbaukunde.

A mo.-i ~ fejlesztése kitűnően beleil
lett az osztrák gazdaságpolitikát irányító 
kameralisták merkantilista gazdasági el
képzeléseibe, akik Mo.-nak nyersanyag- 
termelő, késztermékfelvevő szerepet 
szántak. -^Köleséri Sámuel ~i főfelügye
lőként mégis hiába tett meg mindent az 
erdélyi ólom- fellendítéséért, az osztrák 
bányák érdekében a Habsburg-államha- 
talom Mo.-on csökkenteni igyekezett a 
termelést.

A legfontosabb bányatermék Mo.-on a 
18. sz. második felében is az ezüst (Sel- 
mec- és Körmöcbánya) és a réz (Beszter
cebánya) maradt, de a Garam menti bá
nyavidék több városában visszaesett a 
termelés. -^Bom Ignác, a Selmecbányái 
akadémia kémiai tanszékének segítségé
vel kidolgozta az amalgamáció (a nemes
fém és a réz higannyal történő szétvá
lasztása) különösen hatékony módját, s 
ez fellendítette a termelést. A kormány
zat -  amely tisztában volt a ~ jelentősé
gével -  a 18. sz. második felében megin
dította a kutatást új bányatelepek feltárá
sára. Nemesérc-lelőhelyeket ugyan nem 
találtak, de akkor fedezték fel a mecseki 
szénbányákat. Diósgyőr környékén Schö
ner Xavér Ferenc és —»Fazola Henrik ku
tatott kőszén után. Mo.-on, ahol a kőszén 
felhasználása későn, 1735-ben kezdő
dött, az első szénbányát csak 1759-ben 
nyitották meg a Sopron melletti Brenn- 
bergben. A Pécs melletti Vasason 1782- 
ben, Nagymányokon 1793-ban indult 
meg a termelés.

1710 u. jöttek létre a nagyüzemi ter
melést lehetővé tevő nagyolvasztók: Er

délyben Sebeshelyen, a Bánátban Bog- 
sán, a Lányi Pál által üzemeltetett nagy- 
olvasztó Dobsinán, a besztercebányai 
polgárok alapította libetbányai nagyol
vasztó, az 1740-ben a Garam menti bá
nyavidéken, Rónicban létrejött első ka
marai nagyolvasztó, a Fazola Henrik ál
tal alapított ómassai nagyolvasztó stb. Az 
udvari kamara, amely már a század első 
felében igyekezett a vasműveket saját 
kezelésbe vonni, sok erőfeszítést tett a 
vashámorokban folyó munka nagyüzemi 
fejlesztése érdekében. Mind a kincstári, 
mind a földesúri vasművek piacra ter
meltek, míg a régi típusú, kistőkés vashá
morok lemaradtak a versenyben. Az 
1780-as években Mo. már évi 145 ezer 
mázsa vasat állított elő.

írod.: P a u l i n y i  Oszkár, Nemesfém-mono
pólium és technológia, M TA II. O K , 1877; 
W e n z e l  G usztáv , Magyarország bányászatá
nak kritikai története, B p., 1880; Eckhart 
F eren c , A föbányagrófi hivatal szervezése, 
Sz, 1914; H ó m a n  B álin t, A magyar királyság 
pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Ró
bert korában, B p., 1921; Paulinyi O szk ár, ,4 
sóregále kialakulása Magyarországon, Sz, 
1924; UŐ, A középkori magyar réztermelés 
gazdasági jelentősége, in  Károlyi Árpád Em
lékkönyv, B p ., 1933; UŐ, Magyarország 
aranytermelése a 15. század végén és a 16. 
század derekán, A  g ró f  K le b e lsb e rg  K u n ó  B é
csi M a g y a r T ö rtén e ti K u ta tó in téz e t É v k ö n y 
ve , 1936; J o s e f  V lachovic, Slovenská m ed'v 
16. a 17. storocí, B ra tis lav a , 1964; P a u l i n y i  

O szkár, Die Edelmetallproduktion der Nie
derungarischen Bergstädte [...] in der Mitte 
des 16. Jahrhunderts, N o u v e lle s  É tu d e s  
H is to riq u es , B p ., 1965; G e r g e l y  E rnő , A ma
gyarországi bányásztársadalom története 
1867-ig, B p., 1986; H e c k e n a s t  G usztáv , in 
MoT, IV /1-2, 1989; Uő, A magyarországi 
vaskohászat története a feudalizmus korában, 
B p., 1991; R o s t a  Is tv án , Fejezetek Magyar- 
ország technikatörténetéből, B p., 1995.

Heckenast Gusztáv

B á n y á sz a ti-k o h á sz a ti T á r sa sá g  —»So- 
cietät der Bergbaukunde

b á n y á sz je lv é n y e k
A mo.-i bányavidékeken elterjedt,
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egyes bányászközösségek által viselt ~ 
között a leggyakoribbak a —»bányászat 
általános jelképei, a szerszámok: a gyak
ran valósághű formában megjelenített 
ék, kalapács, esetleg csákány.

A többnyire nemesfémből készített, 
kvalitásos ötvösremeknek számító bá
nyász díszjelvényeket ünnepélyes alkal
makkor (pl. eskütétel, körmenet) visel
ték. A bélabányai bányász díszjelvény 
kalapács formájú, az úrvölgyi jelvény 
pedig keresztbe fektetett kalapácsot és 
éket mutat (1701).

Pandula Attila

b á n y a té r k é p e z é s
Legkorábbi nyomát L. A. mester 

1513-ban festett rozsnyói oltárképén 
(Szent Anna harmadmagával) látjuk. A 
háttér bányaműveleteket ábrázoló moz
galmas életképei közt a hegy tetején vél
hetően bányamérő áll, és pálcával az áll
ványra helyezett bányatérképre mutat.

A Lazius-térképen (1552-56; ->Ma- 
gyarország-térképek) Rudabánya, Telki
bánya, Selmecbánya, Hodrusbánya, Szat- 
márbánya, Offenbánya bányászatát csá- 
kánnyal-vésővel dolgozó, farbőrös, 
csuklyás öltözetű bányász ábrája jelöli. I. 
Miksa 1565. évi rendelete előírta a bá
nyatérkép használatát. Az alsó-mo.-i bá
nyafelkelésről térkép maradt fenn, ame
lyen a hét -»bányaváros címere, bánya
mérő eszközök és bányamérő jelenetek 
láthatók. A jelenet hasonlit a Mária Teré- 
zia-kori Selmecbányái tanulmányi érme 
(Geometrie Minerologicae Studium 
Praemiat) képéhez. Edward Browne an
gol orvos-utazó könyvében megemlítet
te, hogy az úrvölgyi bányaművelési tér
képeken jól kiismerte magát (1669-70; 
—»országismertetések).

A —»Szentiványi Márton által szerve
zett adatgyűjtésből származó kéziratos 
megyeatlasz (1690 k.) erdélyi lapjain 
hármas aknabejárójel és latin ásvány
megnevezés mutatja a bányahelyeket: 
Föd. Auri (arany), Föd. Cupri (réz), Föd. 
Salis (só) stb. Luigi Ferdinando —»Mar- 
sigli Duna-monográfiájában (Danubius 
Pannonico-Mysicus, I-VI, Amsterdam et 
Haag, 1726) több bányatérképet is közöl.

A szélaknai (Selmecbánya) bányaműve
lést a felszín látrajzával, ill. az aknák és 
járatok labirintusának profilképén szem
lélteti. Áttekintőtérképen megjelölte a 
felvidéki bányahelyeket, mintegy 14 ás
vány ábrájával.

—»Mikoviny Sámuel 1730-tól kezdve 
térképein már szakszerűen (felülnézet- 
ben) ábrázolta a felvidéki bányatérséget. 
A 18. sz. folyamán százszámra készültek 
bányatérképek az ország más helyeiről is 
(Máramaros, Erdély stb.). —»Kempelen 
Farkas, majd a Miletz testvérek a sófor
galom útjait (vízen, tengelyen) és mennyi
ségét ábrázolták Mo. térképén. Szervan- 
szky Ádám kamarai mérnök a II. József- 
féle kerületek térképein (1788-90) a 
bányászatot is ábrázolta. Az egész or
szágról —»Széchényi Ferenc gr. támogatá
sával —»Korabinszky János Mátyás készí
tette Magyarország természeti tulajdon
ságának tüköré c. rézmetszetű térképét 
(1791), első földtani és bányászati térké
pünket. Robert Townson angol utazó 
három nyelven is kiadott útikönyvéhez 
(1797: angol, 1800: francia, 1801: hol
land) új metszetekben mellékelte.

Hrenkó Pál

b á n y a v á r o s  (lat. civitas montana)
Mo.-on az 1000 k. vert első -»pénzek 

megjelenésétől kezdve az alapjukul szol
gáló nemesfém —»bányászata, valamint a 
pénzverés (—»pénzverde) a legjelentő
sebb uralkodói jövedelmek közé tartozott 
és mindvégig királyi monopólium ma
radt. Az uralkodói bevételeket gyarapítot
ta a —»só bányászatából és forgalmazási 
jogából származó haszon is. Királyaink
nak így kezdettől fogva érdeke volt, hogy 
az országban föllelhető nemesfémek bá
nyászatát és a —»sóbányászatot előmoz
dítsák. E célból külföldről főként német 
bányászokat hívtak az országba, és a le
települő —»hospeseknek a többször meg
újított privilégiumokban rendszerint egy
re bővülő kiváltságokat, eltérő mértékű 
autonómiát biztosítottak. így a ~ok már 
az Árpád-korban kiemelkedtek a többi 
település közül. A „szabad” ~ok azonban 
autonómiájuk ellenére sem érték el a sza
bad királyi városok (-»város) jogi státu
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sát, mert a királyi —>kamara igazgatása 
alá tartoztak. A ~ok egy része mezőváros 
(oppidum) maradt. Ezek között a legelő
kelőbbek a —>király vagy a királyné vala
melyik uradalmához tartozóak (a „koro
navárosok”) voltak, valamint azok, ame
lyeknek földesura a királyi kincstár volt. 
A kevésbé jelentős nemesérclelőhelyek 
körüli települések némelyike a 14. sz.-tól 
egyházi vagy világi magánföldesúr kezé
re került, és a századok során városi jel
legét egyre inkább elveszítette.

A ~ok legjelentősebb csoportja a Ga

rant vidékén, az egykori Zólyom, Hont, 
Bars m.-k területén épült ki. Ezektől ke
letre, a Gömör-Szepesi-érchegység ~ai 
Gömör és Szepes m. mellett Borsod és 
Abaúj m.-khez köthetők. A tiszántúli ~ok 
közül Nagybánya a szatmári bányavidék 
központja volt. Erdélyben a Nagy-Sza- 
mos vidékén, valamint az Erdélyi-érc - 
hegységben, a Maros és az Aranyos kö
zötti területen voltak a legjelentősebb ne
mesérclelőhelyek.

Az Árpád-korban már jelentős sóbá
nyákat Erdély középső területén művel-

Bányavárosok pecsétjei. 1. Nagybánya: MÓL. 2. Újbánya: MNM. 3. Telkibánya: BTM
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ték. Az erdélyi sóbányák mellett a 14. 
sz.-tól a Tisza—Visó- Iza völgyében, Má- 
ramarosban nyitott bányák jelentősége is 
megnőtt.

Az ezüstbányászat legkorábbi köz
pontjaként Selmecbányát (1217), ill. Er
dély területén Radnát (1235) említik. A
13. sz. közepétől Selmecbánya mellett 
Besztercebánya (1255), Gölnicbánya, 
Igló, valamint az erdélyi Radna és Besz
terce ezüstbányászai is királyi privilégiu
mokat kaptak. Az egyházi földesúr alatt 
élő Jászó és Rozsnyó német bányásztele
peseiről is 13. sz.-i oklevelek tesznek 
említést. Az 1320-as években a mo.-i 
aranybányák feltárása és az Anjouk gaz
daságpolitikája kedvezett a ~ok további 
erősödésének. A Garam vidékén ekkor 
kapott kiváltságot Bélabánya, Libetbánya 
és Bakabánya. 1337-től Bakabányáról ki
rajzott telepesek kezdtek dolgozni Újbá
nyán. I. Károly Gölnicbányának -  1267. 
évi kiváltságai megerősítése mellett -  Sel
mecbánya privilégiumait adományozta 
(1328). 1341 e. kapott városi kiváltságo
kat Telkibánya, 1351 e. Rudabánya és a
14. sz.-ban fejlődött ~sá Rozsnyó.

Az aranybányászat legjelentősebb 
központja Körmöcbánya lett, ahová I. 
Károly Kuttenbergből hivott német bá
nyászokat, és 1328-ban széles körű ki
váltságokkal erősítette meg őket. A Gö- 
mör-Szepesi-érchegységben Szomolnok- 
bánya aranybányászai 1327-ben kaptak 
privilégiumlevelet. Nagybányát 1329- 
ben Asszonypataka névvel említik elő
ször, 1347-ben pedig I. Lajos már a régi 
privilégiumok megerősítésével kiváltsá- 
golja a települést. 1325-ben 1. Károly Er
délyben az aranybányái miatt kiemelke
dő jelentőségű Offenbányát (Aranyosbá
nyát), az erdélyi káptalan pedig Zalatnát 
privilegizálta.

A selmeci jog alapján élő hat Garam 
v idék i---- Körmöcbánya, Besztercebá
nya, Selmecbánya, Újbánya, Bakabánya, 
Libetbánya -  még a 14. sz. közepén szö
vetségre lépett egymással. 1466-ban csat
lakozott hozzájuk Bélabánya (Fehérbá
nya), s így Körmöcbánya központtal lét
rejött a hét alsó-mo.-i ~ szövetsége, mely 
1863-ig állt fenn. Kapcsolatuk alapjául a

földrajzi közelségen túl a hasonló múlt, a 
polgárok más városokban folytatott vál
lalkozásai, a 15. sz.-i háborúk elleni kö
zös fellépésük, a hasonló jogi kiváltsá
gok, a Zsigmond korától való királynéi 
fennhatóság és a (polgári perekben) saját 
fellebbviteli bíróság szolgáltak.

A hét felső-m o.-i---- Gölnicbánya,
Szomolnokbánya, Rudabánya, Jászó, 
Telkibánya, Rozsnyóbánya és Igló -  szö
vetsége 1487-ben jött létre. A Kassán 
írásba foglalt statútum szerint bánya
ügyeiket közösen intézték, s a bányajog
ra vonatkozóan közös fellebbviteli bíró
ságot alakítottak ki Gölnicbánya szék
hellyel, ahol a városok összegyűlő 
képviselői a meghozott ítéleteket felülbí
rálhatták. A szövetség a 16. sz.-ra meg
szűnt, mert a Szapolyaiak Rozsnyó, Igló 
és Jászó kivételével a többi ~t megsze
rezték, és hatalmaskodásaikkal fölbon- 
tották a szövetséget.

A kiváltságokkal felruházott ~ok kö
zött külön csoportot alkottak a sóbányák 
körüli települések. A Sáros m.-i Sóvár 
magánföldesúri kiváltságokban része
sült. Erdélyben a 13. sz. közepétől kivált
ságos bányahely volt Dés, Désakna, 
Kolozs és Szék. 1291-ben Torda hospe- 
sei már új kiváltságot nyertek, bár a bá
nyák királyi tulajdonban maradtak. A 
máramarosi sóbányák mellett létrejött te
lepülések, melyek korábban Huszt várá
nak tartozékai voltak, 1329-ben közösen 
kaptak privilégiumokat I. Károlytól. A 
kamarai kezelésben maradt öt várost -  
Husztot, Visket, Hosszúmezőt, Szigetet 
és Técsőt -  koronavárossá minősítették.

írod.: W enzel G u sz táv , Magyarország 
bányászatának kritikai története, B p., 1880, 
6 2 -6 4 , 7 5 -9 7 ; B é l a y  V ilm os, Máramaros 
megye társadalma és nemzetiségei. A megye 
betelepülésétől a 18. század elejéig, B p., 
1943 (T elep ü lés- és n é p iség tö rtén e ti é rte k ez é 
sek , 7); F O g e d i  E rik , Középkori magyar vá
rosprivilégiumok, in U ö, Kolduló barátok, 
polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar 
középkorról, B p., 1981, 29 7 ; E n g e l  Pál, 
Szent István birodalma. A középkori Magyar- 
ország története, B p., 2 0 0 1 , 343 (H istó ria  
könyv tár. M o n o g rá fiák , 17).

Bak Borbála
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Burákonvi Ferenc ( 16 11-Torna?, 
1675)

Versfaragó, naplóíró. 1641-től Torna 
és Abaúj m.-ben szolgabíró, alispán. 
—»Wesselényi Ferenc nádor bizalmasa. 
Az irodalomtörténet-írás (Erdélyi Pál 
nyomán) korábban jeles költőt csinált be
lőle, több tucat szerelmes vers szerzőjé
nek tartva; mára kiderült: egyetlen hitele
sen tőle származó vers maradt fenn (Te
leki-ék.). Ezt 1648-ban vagy 1649-ben 
írta, s házassága miatt búcsúzik benne ré
gi kedvesétől. Még néhány további vers
ről feltételezhető, ám nem bizonyítható 
~ szerzősége.

Naplói, iratai, más versei a Gyulai
levéltárba kerültek, ahol al l .  világhábo
rúban elpusztultak. Pedig olyan ígéretes 
című irat is volt közöttük, mint a „Bara
konyi Ferencnek gróf Battyányi Magdol
nával való ízetlenségei”. Érdekes —»Rá
day Gedeon megjegyzése, amely szerint 
—»Balassi Bálintnak sok szerelmes verse 
neki B. László kézírásában volt meg, és e 
kéziratos versgyűjtemény a Barakonyitól 
származó szerelmes verseket és Széchy 
Mária verseit is tartalmazta. Itt visz. ~ 
versgyűjteményéről van szó.

K i a d . :  R M K T  X V II/9 , 1977.
í r o d . :  E r d é l y i  Pál, A Teleki Énekeskönyv. 

Barakonyi Ferenc költeményei, E rd M ú z , 
1907; K l a n i c z a y  T ibor, Barakonyi Ferenc, in 
Magyar századok, B p., 1948; V a r g a  Im re, 
Barakonyi Ferenc az újabb adatok tükrében, 
ItK , 1967.

A szerk.

bárány
A Kivonulás könyvében (12) az Úr 

előírja Mózesnek a -áldozatot, amelyet a 
zsidók évente megismételtek az egyipto
mi kivonulás emlékére. A kereszténység 
a ~t Krisztussal azonosította Keresztelő 
Szt. János (Jn 1,29) alapján (Isten -a). A 
Jelenések könyvében (5,6) Isten trónja 
előtt is megjelenik Krisztus kínszenve
désének eszközeivel. Gyakran ábrázolják 
evangélisták vagy —»evangélistaszimbó
lumok között. Kultuszának elterjedését a 
nyugati egyházban előmozdította, hogy 
I. Sergius pápa (687-701) elrendelte az 
„Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

miserere nobis” („Isten Báránya, ki elve
szed a világ bűneit, irgalmazz nekünk”) 
kezdetű ima elmondását minden szentál
dozás előtt. A Megváltót jelképező ~t 
gyakran ábrázolták a felmagasztalt Krisz
tusra utaló keresztes dicsfénnyel a feje 
fölött, a passióra utaló kehellyel és a fel
támadásra vonatkozó keresztes zászlóval 
vagy kereszttel (pl. Somogy túron, 1100 
k., Keszthely, Balatoni Múzeum; a 
—»jáki bencés apátsági templom déli 
kaputimpanonján és ugyanott a Szt. Ja- 
kab-kápolna kaputimpanonján a 13. sz. 
második negyedében; Kraszna ref. temp
lomának 1736-ból származó festett meny- 
nyezetén). A —»pécsi székesegyház Szt. 
Kereszt-oltára baldachinjának boltozati 
zárókövén (12. sz. vége) az euchariszti
kus utalás kap hangsúlyt. Apokaliptikus 
kompozíciókon a felsorolt jelvényekhez 
a hétpecsétes könyv járul. Az Isten -a  
gyakran az Énekek éneke jegyesének jel
képe. A -  nemegyszer a szeretet, az alá
zat és az egyetértés erényének megteste
sítője. Mintegy összekapcsolandó az O- 
és az Újszövetséget, az ószövetségi 
frigyládán fekszik a mo.-i barokk köztéri 
szobrászat egyik legjelentősebb emlé
kén, Antonio Corradini győri Frigyláda
szobrán (1731). A 17-18. sz.-i mo.-i prot. 
templomok festett —»famennyezeteinek 
gyakori motívuma. Keresztes zászlós, lé
pegető -  (ez az ábrázolás jellemző a ref. 
egyházművészetre) van Debrecen —»vá
roscímerében és több 16. sz.-i debreceni 
nyomtatványon (pl. Melius Juhász Péter

Szeged legrégibb középkori szobrászati emléke, az 
egykori Szt. Dömötör-templom toronymaradványán 
elhelyezett,, kőbárány ”
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A pécsi román kori székesegyház Szí. Kereszt-oltárának bárányt ábrázoló záróköve. Dómmúzeum, Pécs

prédikációskötetén, 1563). A szentek kö
zül Ágnesnak nevére (agnus ’bárány’) is 
utaló, ún. beszélő attribútuma (amótfalvi 
oltár, 1480-as évek, SNG). Keresztelő 
Szt. János attribútumaként Krisztusra vo
natkozó szavaira utal: „Nézzétek, az Is
ten Báránya. O veszi el a világ bűneit” 
(—»bártfai Szent Egyed-plébániatemp- 
lom, Szt. András-oltár oromképe, 1440; 
Felsőerdőfalva, plébániatemplom, Szent
háromság-oltár, 1490-1500 stb.). Patien
tia (Türelem) ismertetőjele a lőcsei —»vá
rosháza külső falán látható, a 17. sz. első 
negyedében készült, polgári erényeket 
felsorakoztató falképen.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

B á r á n y  György, szenicei (Beled, 
16827-Sárszentlőrinc, 1757. jún. 26.)

Pietista ev. lelkész. Győrött, Pozsony
ban és Eperjesen, majd 1708-tól Jénában 
és Halléban tanul. Az August Hermann 
Fanckétól fordított Oktatás a gyermek- 
nevelésrűl (Halle, 1711 ) c. munkájában a 
magyar nyelven való tanítást szorgal
mazza. 1711-től Győrött konrektorként 
kísérletet tesz a magyar nyelvű tanítás 
bevezetésére. 1713-tól Nagyvázsonyban 
lelkész, 1718-tól a Dél-Dunántúlon szer
vezi nagy missziós tudattal az újonnan 
betelepített területek ev. gyülekezeteit. 
1722-57 között rövid megszakítással 
Sárszentlőrincen lelkész, 1720-tól a tol
nai egyházmegye esperese. 1733-ban 
gyermekek oktatásához szentírási helyek 
gyűjteményét, ún. diktumos könyvet
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(Panoplia catholica azaz Lelki fegyver
ház), 1735-ben katekizmust jelentet meg. 
1736-ban —»Sartoris Jánossal közösen 
adja ki Abraham Wolf és Friedrich Ro- 
gallen nyomán Atyafiságos serkentések 
c. művét, majd az Ágostai Hitvallás lát 
napvilágot fordításában (Augustana con
fessio, Sopron, 1740). Sartoris Jánossal 
és —»Vázsonyi Mártonnal közösen for
dítják le Arnd Jánosnak Az igaz keresz- 
tyénségröl írott négy könyveit (1741), 
Sartorisszal magyarázatos Újszövetség
fordítást készítenek (Lauban, 1754), az 
ószövetségi rész kéziratban marad.

írod.: S c h m i d t  Ján o s, Szenicei Bárány 
György [...] élete és munkássága, [P aks], 
1940; S z f .l e s t e i  N . L ászló , Pietizmus és ma
gyar nyelv a 18. század első felében, P ro tS z , 
1994; C s e p r e g i  Z o ltán , Magyar pietizmus, 
1700-1756, B p „ 2000.

Szelestei N. László

B a r a n y a i Pál (f Székesfehérvár, 1545)
Nemesi származású énekszerző. Csak 

annyit tudunk róla, amennyit verseiben 
magáról elárul. Baranyából származott 
Székesfehérvárra, ő lehetett a város egyik 
első reformátora. Rímes szapphói tonná
ban írta bibliai históriáját A tékozló fiú 
ról. Van olyan feltételezés is, hogy a vers 
végén a szerző elhalálozását bejelentő s 
nyilván nem a szerzőtől származó záró
strófa nem az elhalálozás, hanem a kát. 
hitbe való visszatérés dátumát adja meg 
1545-ben. Szövege a Bornemisza-énekes- 
könyvben (1582), továbbá a Lipcsey- 
kódexben és csonkán a Lugossy-kódex- 
ben maradt fönn.)

Kiad.: RMK.T X V I/2 , 1880; Balassi Bálint 
és a 16. század költői, k i a d .  V a r j a s  B éla , B p ., 
1979, 1.

A szerk.

B a r a n y a i D ecsi János (Johannes De
cius Barovius Csimor; Decs, 1560 u .-  
Marosvásárhely, 1601. máj. 15.)

Humanista történetíró, jogász, históri- 
ásének-szerző, költő, fordító. A 16. sz. 
egyik legműveltebb, legszélesebb látó
körű ref. magyarja. Tolnán, Debrecen
ben, Kolozsvárott tanult, majd európai 
tanulmányútra ment (Moldva, Kisorosz-

Poroszo., Pomeránia, Brandenburg, vé
gül Wittenberg), 1587-től Wittenbergben 
(ahol kiadta útirajzát: Hodoeporicon 
Itineris Transylvanici, Moldavici, Russi- 
ci etc. címmel, 1587), 1590-92 között 
Strassburgban (itt védte meg Synopsis 
Philosophiae c., a filozófiát rendszerbe 
foglaló disszertációját 1601-ben) képezte 
magát. 1592-ben tért haza, Báthory Zsig- 
mond hívéül szegődött, és a marosvásár
helyi iskola tanára ( 1595-től rektora) lett. 
írt még görög és latin verseket, magyar 
nyelvű —>históriás éneket (Török császá
rok krónikája, Nagyszeben 1599 e.), le
velet a hun-szkíta írásról —»Telegdi Já
noshoz, aki Rudimentajában az ekkor 
újrafelfedezett magyar —»rovásírást is
merteti. ~ szerint ez az írás tanítandó az 
iskolákban, továbbá minden magyar em
bernek el kellene sajátítania. Kolozsvá
rott 1593-ben jelent meg a Syntagma in
stitutionum iuris Imperialis ac Ungarici, 
amely a magyar és a római jogot állítja 
párhuzamba, s amely szerint a magyar 
jogot a rómaihoz kellene igazítani. En
nek a humanista gondolatnak a megvaló
sulása a magyar jogfejlődés szempontjá
ból korszakos jelentőségű lehetett volna. 
Műve elsőnek tekinti át a magyar —»tör
ténetírást. Fennmaradt példányai közül 
néhányban megtalálható a szerző famet
szetű arcképe. Lefordította Sallustius két 
munkáját (Catilina országárulásáról..., 
Jugurtha rómaiak ellen viselt hadáról, 
Nagyszeben, 1596), elsőként magyarítva 
szépen retorizált prózában ókori történet
írót. A szövegben több helyütt aktuali
zált, a magyar nyelvű előszóban pedig 
megfogalmazta oktatói, politikai prog
ramját. Megírta Erdély történetét (Com
mentarii de rebus Ungaricis, 1592—98), 
nyilvánvalóan Báthory Zsigmond török- 
ellenes politikájának híveként, ugyanak
kor levéltári és egyéb forrásokra támasz
kodva, a lehetőségek szerinti objektivi
tással. Utolsó nyomtatásban megjelent 
műve Erasmus közmondás-szólásgyűjte- 
ményének magyarra fordítása, ahol soha
sem szó szerint, hanem az értelemnek 
megfelelő magyar szólással-közmondás- 
sal magyarít, közölve a görög és latin 
eredetit is (Adagiorum..., Bártfa, 1598).
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VERA EFFIGIES ÍQANMlS DECII 
BARONII.

Baranyai Decsi János arcképe Syntagma c. könyvében

~ a prot.-humanista értelmiség olyan 
nagy hatású alakja, akinek nyelvművelő 
és történetíró kezdeményezései többek 
közt majd —»Szenei Molnár Albert szó
táríró programjában, —»Apácai Csere Já
nos törekvéseiben, —»Zrínyi Miklós had
tudományi munkáiban, -Alstvánffy Mik
lós történetírásában, —»Háportoni Forró 
Pál Curtius-fordításában élnek tovább.

Kiad.: Joannes Decius Barovius Joanni 
Telegdio [...] Exforo Siculorum, in Rudimen

ta priscae Hunnorum linguae, ed. Jo an n es  
T e l e g d i , L eid en , 1598; B a r a n y a i  D e c s i  Já 
n o s Magyar históriája, k iad . ToLDY F erenc , 
Pest, 1866; Hodoeporicon, in  Utazások a ré
gi Európában, szerk . B i n d e r  P ál, B ukares t, 
1976; B a r a n y a i  D e c s i  Ján o s  Magyar histó
riája, in  Humanista történetírók, k iad . K u l 

c s á r  Péter, B p., 1977 (M a g y ar R em ek író k ); 
B a r a n y a i  D e c s i  Já n o s , Adagiorum, h a so n 
m ás, k iad . M o l n á r  Jó zse f, B p ., 1978; B H A  
10, 1979 (h aso n m ás); Oratio ad Sigismun-
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dum [...] Transilvaniae [...] principem [...] 
De bello adversus Tuream fortiter et constan
ter persequendo, kiad. B a l á z s  Mihály, 
M o n o k  István, V a r g a  András, Lymbus, 
1990; Útleírás, in Magyar utazási irodalom. 
15-18. század, kiad. K o v á c s  Sándor Iván, 
Bp., 1990 (részletek).

írod.: K o n c z  József, A marosvásárhelyi 
ev. ref. kollégium története, Marosvásárhely, 
1896; B a r t s  Gyula, Mikor halt meg Baranyai 
Decsi János?, It, 1915; T a r d y  Lajos, Bara
nyai Decsi Czimor János Hodoeporiconja, 
FK, 1965; K u r c z  Ágnes, Baranyai Decsi Já
nos magyar Sallustiusa, ItK, 1966; János 
Z l i n s z k y , Ein Versuch zur Rezeption des 
römischen Rechts in Ungarn, in Festgabe Jur 
Arnold Herdlitczka zu seinem 75. Geburtstag, 
München-Salzburg, 1972; B a l á z s  Mihály, 
M o n o k  István, Történetírók Báthory Zsig- 
mond udvarában, in Magyar reneszánsz ud
vari kultúra, szerk. R. V á r k o n y i  Ágnes, Bp., 
1987; János Z l i n s z k y , Vita et opera Joannis 
Decsi Barovii, Publicationes Universitatis 
Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 
7(1992).

Lux Etelka

B a r a n y i László (Debrecen, 1729.jan. 
17.-Debrecen, 1796)

író, fordító. Debrecenben, majd Sáros
patakon tanult, 1747^J9-ben Halléban 
jogot, teológiát és bonctant hallgatott, ez
után Szász- és Poroszo.-ban járt egye
temre. Hazatérte után joggyakomok, majd 
debreceni tisztviselő. 1760-tól Bihar m. 
küldötteként a magyar királyi testőrség 
tagja Bécsben, 1763-ban alhadnagy. 
1764-től városi tanácsos Debrecenben. 
1774-től visszavonultan élt. Legjelentő
sebb munkái több kiadást is megélt ma
gyar nyelvű földrajzkönyvei.

Művei: A geographia tudományának első 
kezdete, Halle, 1749, 2Pest, 1787; Heverés 
párnája, Diószeg, 1789; Rövid magyar 
geographia, Pest, 1796, 21796; Mulatságos 
beszélgetések, Pozsony, 1797.

írod.: C s á s z á r  Elemér, A német költészet 
hatása a magyarra a 18. században, Bp., 
1913.

A szerk.

Baranyi Pál (László; Jászberény, 1657. 
jan. 25.-Nagyszombat, 1719. dec. 8.)

Jezsuita író, tanár. Erdélyben, Pesten, 
Nagyszombatban tevékenykedett.

Művei: Lelki paradicsom.... Nagyszombat, 
1700, 21720; Raphael archangelus peregri
nandum de terris fidus et custos animae, 
Nagyszombat, 1702; Imago vitae et mortis, 
Nagyszombat, 1712-19; Szentek lajstroma, 
Nagyszombat, 1713.

A szerk.

b a r b a k á n  (fr. barbacane ’elővár’)
A —»vár vagy —»város kapuja előtt lé

tesített, a bejárat védelmét erősítő, ki
sebb, önálló, kerek védmű. Az —»olasz 
rendszerű várépítészetet megelőző idő
szakban alkalmazták. A várkapuhoz az 
ún. nyakfalon és esetenként a felvonóhí
don keresztül kapcsolódott. Rendszerint 
saját vizesárokkal, felvonóhíddal, csapó
ráccsal látták el. Tetején —»gyilokjáró hú
zódott, kőledobó nyílásokkal és lőrések- 
kel (pl. Pécs).

Domokos György

B a r b i, Meir ben Saul (a Halberstadt 
melletti Barbi, 17297-Pozsony, 1789. 
júl. 28.)

Pozsonyi főrabbi. Frankfurtban tanult. 
Halberstadtban, majd Halléban rabbi, 
Pozsonyban 26 évig főrabbi. 1764-től 
haláláig az ottani jesíva (Talmud-iskola) 
vezetője. A sabbateánusok harcos el
lenfele. Kitűnt felvilágosult gondolkodá
sával és tanítási módszereivel. Jóllehet, 
századának egyik legélesebb eszű Tal- 
mud-tudósának ismerték, nem zárkózott 
el a világi tudományok elől sem (különö
sen az orvostudományban volt igen jára
tos), és kedvelte a zenét. Szőrszálhaso- 
gatástól mentes szövegértelmezésen és 
tiszta logikán alapuló Talmud-magyará- 
zatával egyedül állt kortársai között, akik 
őt „chárif” (’éleselméjű’) névvel tüntet
ték ki. Még életében megjelent műve 
Chiddusé Máháram Barbi címen (I, 
Dyrhenfurth, 1785, II, Prága, 1793).

írod.: MZsL, 1929, 87; Árim ve-Immahót 
be-Jiszráél, 7( 1960), 41-45.

Haraszti György
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Barczafalvi Szabó Dávid (Bodrogke- 
resztúr, 1752 k.-Sárospatak, 1828. márc. 
20. )

Ref. tanár, nyelvművelő, műfordító, 
szerkesztő. 1770-83 között Sárospata
kon tanult és az alsóbb osztályokban ta
nított, majd Pozsonyba költözött. 1784— 
86 közt a Magyar Hírmondó szerkesztő
je. Németo.-ban és Belgiumban járt egye
temre, 1790-ben tért haza. 1791-ben Sá
rospatakon lett a matematika és a fizika 
tanára. Még ebben az évben az egyházke
rület ösztöndíjával Göttingenben tanult 
tovább. Sárospataki tanári tevékenységét
1792-ben kezdte, a tantárgyakat magya
rul tanította. 1793-1803 közt háromszor 
volt rektor. Nyelvújító tevékenységének 
csúcspontjai tudományok magyarul (Po
zsony, 1792) c. munkája. Esetenként va
lóban túl merész nyelvi újításait a kollé
gium tanári kara s az egyházkerület elöl
járói nem mindig nézték jó szemmel. 
Egykori iskolatársa, —»Kazinczy Ferenc 
sem lelkesedett fura neologizmusaiért. 
1805-től visszavonultan élt Sárospata
kon. Híres-hírhedett neologizmusainak 
némelyike ma már a köznyelv része (eser
nyő, hímez, küllő, minta, ábra, cikk, mon
dat, naptár, szerep, tudat, zongora stb.) A 
tulajdonképpeni nyelvújítást tagadhatat
lanul ~ kezdeményezte. Jó zenei képes
ségekkel rendelkezett, ő vezette be Sá
rospatakon az összhangzatos éneklést.

Pozsonyban adta ki Szigvart, klastromi 
történet (1787) címmel Johann Martin 
Miller németből fordított művét, mely
hez az általa gyártott új szavak jegyzékét 
is csatolta. Páratlan az irodalom történe
tében, hogy rögtön egy mentegetődző le
velet is közzétett: ha tudja, hogy neolo- 
gizmusai ily visszatetszést szülnek, más
képp fogalmazott volna, de hát a szöveg 
már ki van nyomva... A kritika által éle
sen elutasított Szigvart a megjelenés után 
még vagy fél évszázadig népszerű olvas
mány volt.

Művei: Prosodia Latina, Pozsony-Pest, 
1793 (Molnár Gergely munkájának átdolg. 
kiad.).

A Z
ELSŐ SZAKASZHOZ

v a l ó

SZÓ TAR  : DICTION ARIVM.

I. K ü l ö n ö s e n  
Æ  Hónapoknak Neveik.

Zúzoros: Januarius.
Enyheges : Februarius.
Olvanos : Martius.
Nyílonos : Aprilis.
Zoídön'ös : Majus.
Termes r  : Junius.
Kaláfzonos : Julius.
Hévoenes : Augultus.
Gyümoltsönös : ' Septem ber.
Mtistnnos ■■ Odober.
Dúdoros, vagy Gémberes : Noveinbr.
Fagytáros : December.

Jegyzet. —• ( i )  U gyan nem könnyebb  é  ezen 
nevekből meg é r t e n i , hogy  m elly ik  hónap m iko r 
és hová esik az e iz tendöben , m int fém e z e k b ő l: 
Eóldog Afz/zony' Hava ; Kis Afzlzony' Hava. —  
( a )  E zek  a’ n e v e k , m ind S ub ltín tivum ok  ; úgy  
hogy  nem m ondhatni így : Zuzoros hónap , Eny
heges hónap , ’s a ’ t. heuern tsak tsu p in y o fa n  e ’ 
képpen : Zúzoros , Enyheges, ’s a’ t .  H a pedig  a’ 
hónap n evezete t is ki akarja valak i m ondani : te
h át , azon N evekből ad jektívum ot tsinálván , Így 
m ondja k i : Zúzás hónap ; Enyhes h. ; otvafztô b.y 
nyíló h. ; zöld b .;  termo h. . kaldfzus h.j heves 
h. i gyümvUsós b.y mujhs h. ; gémbes h.-} fagyos 
hónap,________________  _____________ _ _________

A Szigvart/ioz csatolt „Dictionarium", Pozsony, 
1787

írod .: Fáy András, S á ro sp a ta k  1794 tá j
ban, Nefelejcs, 1860; Zolnai Gyula, B a rcza 
fa lv i  ú j szava i, MNyr, 1892; Ellend József, 
B a rcza já lv i S za b ó  D á v id  esete, ProtSz, 1906; 
V áczy János, A n y e lvú jítá s  g yő ze lm e . Bp., 
1909; Harsányi István, A d a to k  B a rcza fa lv i  
S za b ó  D á v id  é le téh e z  és iro d a lm i m ű k ö d ésé 
hez, MNy, 1911; Tolnai Vilmos, A n y e lv ú jí

tás, Bp., 1929; Szilágyi Ferenc, A m a g y a r  
szó k in c s  regénye , 1974; MargÓCSY István, 
S z ig v á r t a p o ló g iá ja , ItK, 1998.

A szerk.

Barcsai Ákos, nagybarcsai (Barcsay; 
1619-Kozmatelke, 1661. júl. eleje)

Erdélyi fejedelem (1658. szept. 14. 
1661. jan. 7.). B. Sándor és Palatics An
na fia. I. Rákóczi György udvarában ne
velkedett, a fejedelem a „keleti vonal’’ 
szakértőjének képeztette ki. Gyakorlati 
tanulmányait a Portán kezdte, ahol 1632- 
37 között kisebb megszakításokkal öt 
évet töltött. Ezután a moldvai vajdaság-



211 Barcsay

ban folytatta pályafutását, a negyvenes 
években a fejedelem minden Moldvát 
érintő döntésben az ő véleményére tá
maszkodott. Részt vett az 1644. évi mo.-i 
hadjáratban, tevékenységéből az derült 
ki, hogy katonai téren nem emelkedik az 
átlag fölé. Diplomáciai sikerei viszont 
meghozták számára a társadalmi előrelé
pést: 1644 decemberében lugosi és 
karánsebesi bán, 1648-ban hunyadi főis
pán lett, majd II. Rákóczi György 1649
u. fejedelmi tanácsossá nevezte ki. Az 
1650-es években többször volt az ország- 
gyűlés és a fejedelmi tábla elnöke, és 
dolgozott az erdélyi törvénykönyvet, az 
Approbata Constitutionest megalkotó bi
zottságban. Mecénási tevékenységéből 
egyedül —»Apácai Csere János rövid ide
ig tartó támogatása érdemel említést. A 
lengyelo.-i háború idejére a fejedelem 
két társával együtt helytartóvá nevezte 
ki, de az irányítás hamarosan egyedül ~ 
kezében összpontosult. A kudarcba ful
ladt hadjárat után 1658 augusztusában a 
rendek újból ~t nevezték ki helytartónak, 
aki Köprülü Mehmed nagyvezír táborába 
ment, hogy Erdélynek békét szerezzen. A 
nagyvezír 1658. szept. 14-én Borosjenőn
II. Rákóczi György ellenében ~t nevezte 
ki fejedelemmé, amit a segesvári részor
szággyűlés okt. 7-én elfogadott. ~ és II. 
Rákóczi György ellentéte polgárháború
vá fajult, majd a Rákóczi-párt és a Porta 
újbóli fegyveres konfliktusába torkollott. 
1660. máj. 22-én a szászfenesi csatában a 
török csapatok győzedelmeskedtek, Rá
kóczi pedig két héttel később belehalt az 
ütközetben szerzett sebeibe. A porondon 
végül egyedül maradó ~ uralmát a ren
dek azonban nem fogadták el, mert a tö
rök táborban tartózkodva tétlenül nézte 
végig Várad ostromát és elfoglalását. A 
Rákóczi-párt élére -»Kemény János állt, 
aki november végén Örményesnél szét
verte a fejedelem öccsének, Barcsai Gás
párnak a seregét, majd 1661. jan. 7-én le
mondásra kényszerítette ~t. Kemény a 
volt fejedelmet sikkasztással vádolva 
Görgény várában tartotta fogva, majd jú
lius elején a biztonságosabb Kővárra 
akarta szállíttatni, ám útközben a rabot 
tisztázatlan körülmények között ismeret-

Barcsai Ákos arcképe. L. Cesare rézmetszete, 
1670 k„ MNM TKcs

len tettesek meggyilkolták. Uralkodásá
nak legmaradandóbb emléke, hogy Er
dély címerét 1659. máj. 24-én a szász- 
sebesi országgyűlésen határozta meg.

írod.: E rdélyi Alajos, Barcsay Ákos fe je
delemsége, Sz, 1906.

Horn Ildikó

Barcsai Mihály (1630 k.-Piski, 1713) 
Versszerző, Barcsay Ákos fejedelem 

öccse. 1680-ban Fejér m. főispánja. 
1682-ben azzal vádolják, hogy Thököly 
pártjára állt, ezért bebörtönzik. II. Rákó
czi Ferenc hive. Élete vége felé írta fenn
maradt három versét.

írod.: K elemen Lajos, Barcsay Mihály és 
három költeménye, ErdMúz, 1906.

A szerk.

Barcsay Ábrahám (Piski, 1742. febr.
2.-Csóra, 1806. márc. 3.)

Költő. Iskoláit Nagyenyeden végezte.
1762-ben Bécsbe került a testőrségbe. 
1766-ban katonának állt, részt vett a 
francia és török háborúban. Szabadkő
műves volt. 1790-ben ismét testőr. A 
Martinovics-perrel összefüggésben letar
tóztatják, de azután felmentik. 1796-ban 
ezredesként vonult nyugalomba. Az ún. 
rendi felvilágosodás első nemzedékének
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tagja, költészetének kibontakozása is e 
nemzedék idejére, az 1770-es évekre 
esik. Ezt az írócsoportot általában „Bes
senyei György társasága” néven emlege
ti az irodalomtörténet, noha a névadó 
egyáltalán nem minden szempontból volt 
vezetője e körnek, a társadalmi tekintélyt 
illetően például —»Orczy Lőrinc emelke
dett ki, ~ elfogulatlan és derűs személyi
sége pedig a központ volt, a társaság töb
bi tagja vele kereste a kapcsolatot a leg
szívesebben, a legtöbb költői levelet is 
őhozzá írták. Úgy látszik, barátai számá
ra ~ az élet valamely örömteli oldalának 
a képviselője volt. Életkörülményei eb
ből a szempontból sok lehetőséget terem
tettek számára, az előkelő, sőt fejedelmi 
őssel (Barcsai Ákos) is rendelkező erdé
lyi származású férfi életének felét, több 
mint 30 évet töltött katonai szolgálatban, 
sokat utazott, futárként nyugat-európai 
országokban is megfordult. Költői beállí
tottságának alapja az „érzékenység”, 
amely a kor nyelvén a „külső dolgokon” 
alapuló boldogság iránt való fogékony
ságot jelenti, de ő az egyik első és nyílt 
megszólaltatója egy udvarellenes nemesi 
politika érveinek. Orczy Lőrinccel is 
alighanem udvarellenes politikai érzel
mei fűzték össze. A „magyar szabadsá
got” „lassankinf ’ csorbító Bécs kritikájá
hoz az ideológiai alapot azonban az ő 
költeményeiből olvashatjuk ki. A „hív- 
ságok árjába” elmerült császárvárost egy 
olyan végzetes folyamatba állítja, ame
lyet bizonyos, elsősorban Montesquieu 
tanulmányozása által megszerezhető tör
ténelmi tapasztalatok igazolni látszanak: 
a hivalkodó gazdagság szükségképpen 
puhaságot szül, azaz: az erkölcsök ha
nyatlásához, következésképpen az erők 
gyengüléséhez vezet, majd következik az 
elkerülhetetlen bukás. A „hívságok” és 
az „érzékenységen” alapuló boldogság 
között azonban szoros kapcsolat van, s 
ez utóbbi az ő számára is vonzó. Innen 
származnak azok a konfliktusok, ame
lyeknek erőteljes nyomait ugyancsak ott 
találjuk költeményeiben: ezek építik és 
dúlják is szét szövegeit. Az egyik, de 
nem az egyetlen változat klasszikus érté
kű művet hozott létre: nem képzelhető el

olyan antológia a magyar költészet törté
netéről, amelyből hiányozhat A kávéra  c. 
költemény.

Kiad.: Barcsay Abrahám költeményei, ki
ad. Szira Béla, Bp., é. n. (Magyar Irodalmi 
Ritkaságok, 25).

írod.: JancsÓ Elemér, Barcsay Abrahám 
útja a jakobinus mozgalom felé, in UŐ, Iroda
lomtörténet és időszerűség, Bp„ 1972; B író 
Ferenc, A fiatal Bessenyei és íróbarátai, Bp., 
1976; Egyed Emese, „Leveszikfejemről mú
zsák sisakomat", Kolozsvár, 1999.

Bíró Ferenc

bárd —»ütő- és süjtófegyverek

barett —»fej viselet

barhend —»textil 2.

Barius, Nicolaus (Bánfalvi Miklós;
11459. febr. 10.)

Humanista főpap, jogtudós, szónok. 
Borsod m.-i nemesi családból szárma
zott. 1441-től kancelláriai jegyző, 1443- 
46-ban székesfehérvári őrkanonok. 1447- 
ben egri kanonokként és prépostként 
tanult jogot Bécsben, 1448-tól pedig Pa- 
dovában, ahol 1450-ben kánonjogi dok
torrá avatták. 1453-56-ban —»Vitéz Já
nos alkancellárja, 1455-től pécsi püspök, 
titkos kancellár. Beszédet mondott V. 
László Bécsbe érkezésekor (1452) és a 
frankfurti birodalmi gyűlésen (1454). 
Levelezett Enea Silvio —»Piccolominivel.

Művei: Nicolaus Barius, Reliquiae, ed. 
László Juhász, Lipsiae 1932.

írod.: Bónis György, A jogtudó értelmiség 
a Mohács előtti Magyarországon, Bp., 1971.

A szerk.

Bárkányi János (életéről adatok: 
1672 1708)

Ferences költő. 1672-ben Homonnán 
gvárdián, 1675-ben Léván, 1677-ben 
Veszprémben találjuk, 1681 -ben Homon
nán házfőnök. A közeli Munkács várában 
élő —»Zrínyi Ilona bizalmasa, házi káp
lánja, követe, a kis Rákóczi Ferenc neve
lője, ő oktatta betűvetésre a majdani feje
delmet. Munkács meghódolásával (1688. 
jan. 17.) Gyöngyösre kerül, majd a kö
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vetkező évben Szécsényben elöljáró. To
vábbi állomáshelyei: Szendrő, Szolnok, 
1705-ben Kecskemét.

1686. febr. 16-ára, Rákóczi Júlia név
napjára históriában verselte meg Szt. Ju
lianna legendáját. —»Gyöngyösi István 
utánzója, ám annak tehetsége nélkül, 
szinte csak ragrímeket használ. Művében 
sajátos tévedések vagy inkább a latin 
nyelvű jezsuita eposzokra jellemző túl- 
zások-érdekességek találhatók. Ez az 
egyetlen magyar kát. mártíreposz. Ki
adásában Varga Imre ~nak tulajdonítja a 
Rákóczi gyerekek nevében Zrínyi Ilonát 
köszöntő verset is (1686).

K iad.: RMKT XVII/11, 1986.
A szerk.

Barkóczy Borbála, gr. (1700-Sopron, 
1772. okt. 14.)

Költőnő, —»Barkóczy Ferenc húga. 
Egyetlen, nyomtatásban is kiadott verse 
maradt fent (Egy árva gerlicének sóhaj
tozó zokogási, h. n., 1743), melyben az 
előző évben meghalt férjét, gr. Cziráky 
Józsefet siratja. Nevét a versfőkbe rejtette.

Írod.: Ifj. Szinnyei József, Egy ismeretlen 
költőnő a múlt századból, Vasárnapi Újság, 
1876; FejÉrpataky László, Néhány írónő a 
múlt századból, Magyarország és a Nagyvi
lág, 1876.

A szerk.

Barkóczy Ferenc, gr. (Csicsva, 1710. 
okt. 30.-Pozsony, 1765.jún. 18.)

Esztergomi érsek, hercegprímás, me
cénás. Kassán, Egerben, Nagyszombat
ban tanult, majd 1729-33 között a római 
—»Collegium Pontificium Germanico- 
Hungaricumban. 1733-ban doktorált teo
lógiából. 1730-ban iváncai prépost, 1734- 
ben egri kanonok, 1735-ben egri plé
bános, 1740-ben szepesi prépost, majd 
tenegriai címzetes püspök, 1741-ben Má
ria Terézia titkos tanácsosa. 1745-től egri 
püspök, Heves és Külső-Szolnok m. főis
pánja, 1761-65-ben esztergomi érsek, 
1762-től pedig valamennyi mo.-i oktatási 
intézet „protector”-a, -  ezt a címet neki 
konstruálták, előtte nem létezett, s halálá
val megszűnt.

Koncepciózus, vasakaratú, erőszakos,

pompaszerető, művelt férfiú volt, a mo.-i 
—»barokk építészet és az irodalom nagy 
mecénása, aki alkalomadtán legfőbb 
pártfogójával, Mária Teréziával is meré
szen szembeszállt (pl. az 1764-65-ös or
szággyűlésen, ahol keményen védte a 
rendi és egyházi érdekeket, s nem ismer
te el a Kollár Adám hangoztatta uralko
dói apostoli jogokat).

Egri érseksége idején egyházmegyéjét 
Eszak-Mo. szellemi központjává tette. 
Eger arculatát barokk építkezési máig 
meghatározzák. Pompás díszkertjéről 
—»Bél Mátyás leírásából tudjuk, hogy 
trapéz alaprajzú, francia rendszerű kert 
volt (—»kertművészet). Felsőtárkányi ba
rokk palotáját, a nevezetes „Fuorcontras- 
ti” (’Viszályoktól távoli’) nevű nyaralót 
Giovanni Battista Ricca olasz építész ter
vezte. Ma sajnos csak ábrázolását ismer
jük, utóda, az aszkétikus hajlamú —»Esz- 
terházy Károly pusztulni hagyta, 1766- 
ban már bontani kezdték. Hasonló sorsra 
jutott ~ Harsányban állott kastélya is. ~ 
színvonalas püspöki magánénekkart-ze- 
nekart tartott fenn. Egyfelől szigorúan őr
zött egy konzervatív értékrendet, másfe
lől, ahol tudott, reformált, modernizált. A 
nevelést, kivált a -^papnevelést szívügyé
nek tartotta. A szemináriumi oktatást a 
—»jezsuiták helyett világi papokra bízta. 
Az intézményt saját irányítása alá vonva 
püspöki főiskolává fejlesztette, s Refor
matio Scholae Episcopalis Agriensis 
címmel új tantervet készített számára. 
Egyetem alapítását is tervbe vette, s 
1754-ben megkezdődött a bölcsészet és a 
hittudomány oktatása a püspöki főisko
lán, melyhez ~ hozzákapcsolta a Foglár 
György által 1740-ben alapított jogi aka
démiát is. Az egyetem építészeti tervezé
sével megbízta Gerl Józsefet. Támogatta 
az iskolai színjátszást. Számos kápolnát 
építtetett, oltárokat ajándékozott, bőke
zűen hozzájárult a minoriták templomá
nak építéséhez, Felsőtárkányban az el
pusztult kartauzi kolostor helyén felépít
tette a nazarénusok kolostorát. Egerben 
-^megyeházát építtetett, mert a püspöki 
palota szűkösnek bizonyult a megyegyű
lések számára. 1755-ben nyomdát alapí
tott (ez volt Eger városának első állandó
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Lucas Huetíer Noli me tangere c. olajképe, a háttérben Barkóczy érsek felsötárkányi nyaralókastélyával, 
1753, restaurálás előtti állapot. Eger, Megyei Kórház

nyomdája), és számos könyv megjelené
sét támogatta. Szervező szerepét jól mu
tatják a neki ajánlott könyvek. Ösztönzé
sére jelent meg többek között Haller 
László Telemachusa, számos fordítás, a 
tudományos és a prédikációirodalom 
több darabja, valamint keresztény sztoi
kus szövegek (Cato, Boethius). Pártfo- 
goltja volt kiváltképpen —»Orczy Lőrinc, 
azután Gusztinyi János, Ambrosovszky 
Mihály, Dévay András, Kovács József, 
Traxler Ferenc, Richwaldszky György és 
még sokan mások. E kör fontos jellem
zője -  mint ezt Bitskey István megállapí
totta -, hogy megjelentek benne a nyelv
pártoló törekvések és a világias elemek.

Pozsonyban külön érseki könyvtárat 
alapított. Mesterembereket hívott kül
földről, így pl. a würzburgi —»Fazola 
Henriket, aki azután Egerben letelepedve

idővel a diósgyőri vasgyártás megalapí
tója lett.

Esztergomi érsekként elérte, hogy 
1761-ben Mária Terézia az érsekségnek 
adja vissza a várat (—»Esztergom). Rög
vest terveket készíttetett a várhegyen fel
építendő barokk érseki rezidencia szá
mára. Ekkor bontották le a középkori 
épületmaradványokat, vár megmaradt 
erődítményeit, a palota és a középkori 
székesegyház falmaradványait. A Dunán 
űn. repülőhidat (1762) létesíttetett a két 
part között.

1766-ban az esztergomi érsekség pap
jaira bizta a bécsi —»Collegium Pazma- 
nianum vezetését. Címerének számos he
lyen való megörökítése mutatja hatalmát, 
tiszteletét (többek közt —»Binder János 
Fülöp rajzolta le, ott van a kassai, 1758- 
ban az oltáriszentség imádására alakult
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Barkóczy Ferenc címere

congregatio albumában, ~ térdeplő alak
jával együtt a nagyszőllősi templom fő
bejárati kapuja felett stb.)

Önálló írásai latin pásztorlevelek, en- 
ciklikák, többnyire egyházkormányzati 
művek; ismeretesek még országgyűlési 
beszédei (1764. júl. 3. és 5.). Néhány írá
sa kéziratban maradt.

írod.: h IÁSZ Gábor, Gr. Barkóczy Ferenc, 
in Bartakovics Béla Emlékkönyv, Eger, 1865; 
Szmrecsányi Miklós, Barkóczy Ferenc egri 
püspök, a barokk-rokokó kor mecénása, in 
Uő, Eger művészetéről, Bp., 1937; Entz Gé
za, Barkóczy Ferenc gró f a magyar barokk
kor nagy mecénása, Történetírás, 1939; 
M eszlÉnyi Antal, Egy barokk főpap, Bar
kóczy Ferenc érsekprímás, Vigilia, 1966; 
MMT, VII. 1969; Bitskey István. Barkóczy 
Ferenc és egri nyomdája, Hevesi Szemle, 
1973; Uő, Barkóczy Ferenc az irodalmi me
cénás, in Irodalom és felvilágosodás, szerk. 
Szauder József, Tárnái Andor, Bp., 1974; 
Sugár István, Barkóczy Ferenc, in Uő, Az eg
ri püspökök története, Eger, 1984; Lőkös Ist
ván, Eger és a felvilágosodás, It, 1986; Bits- 
KEY István, Püspökök, írók, könyvtárak, Eger, 
1997.

A szerk.

Barkóczy-kézirat (Esztergomi Főszé
kesegyházi Kvt., Mss I. 1315)

18. sz.-i kottás kézirat, borítóján

—»Barkóczy Ferenc prímás címere. Tar
talma: 19 egyszólamú dallam cím nélkül, 
majd üres oldalak után 43 menüett trió
val „ex D”. Az egykorú forrásokkal való 
összehasonlítás alapján az első rész ma
gyar táncok sorozata, ugyanis a 19 dal
lam szoros kapcsolatban áll a Lányi-, 
Zayugróci, Szirmay-Keczer-kéziratok 
(—»Lányi Zsuzsanna Eleonóra-féle kéz
irat, —»Zayugróci kézirat, —»Szirmay- 
Keczer Anna gyűjteménye) magyar tán
caival.

írod.: Domokos Pál Péter, Magyar tánc
dallamok a 18. századból, in ZtT, IX, szerk. 
Szabolcsi Bence, Bartha Dénes, Bp., 1961; 
UŐ, Hangszeres magyar tánczene a 18. szá
zadban, Bp., 1978; Mária Domokos, Die 
Tänze der Barkóczy-Handschrift (18. Jh.), 
StudMus, 17(1975).'

Domokos Mária

Barlám és Jozafát legendája
Az indiai Buddha-legendát a hagyo

mány szerint Damaszkuszi Szt. János 
dolgozta át keresztény szellemben, görög 
nyelven a 8. sz. elején a Jeruzsálem kö
zelében fekvő Mar Saba kolostorban. 
Jozafát királyfit a pogány király a világ
tól elzárva nevelte, nehogy beteljesedjék 
egy csillagjós jövendölése, és fia keresz
tény hitre térjen. Jozafát azonban találko
zott egy leprással, egy vakkal, egy öreg
emberrel és egy halottal, s az emberi 
nyomorúságtól megrendültén, a szent 
életű Barlám remete tanítása nyomán 
megtért. Miután atyját is megtérítette, 
maga is remete lett. A történetet dialógu
sok, —»példázatok, rövid prédikációk és 
fabulák színesítik. A 12. sz.-ban lefordí
tották latinra, ez a változat belekerült a 
—»Legenda aureába, s így vált ismertté 
Európa-szerte. A teljes legenda igen jó 
fordításban a -^Kazinczy-kódexben ol
vasható, a példák egy része a -ALobko- 
witz-kóde:eben és a Bőd-kódexben is
fentmaradt.

Kiad.: Kazinczy Codex, kiad. V olf 
György, Bp.. 1877 (Nyelvemléktár, 6); Bar
lám és Jozafát legendája és a Bod-kódex egy 
példája, kiad. Katona Lajos, Bp., 1905; Az 
Szent Barlám és Szent Jozafát királfi életéről 
való igön szép legenda, kiad. K irály György,
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B p., 1922; Szöveggyűjtemény a régi magyar 
irodalom történetéhez. Középkor, szerk . M a - 
d a s  E dit, B p ., 1992; Kazinczy-kódex, kiad . 
K o v á c s  Z su z sa n n a , B p., sa jtó  a la tt (R ég i M a
g y a r K ódexek).

írod.: T ím á r  K álm án , Barlám és Jozafát 
legendájának egy példázata, E thn , 1910.

Madas Edit

Báróczi Sándor (Bárótzi; Ispánlaka, 
1735. ápr. 11,-Becs, 1809. dec. 24.)

Műfordító, író, a -»Bessenyei testvé
rek és —»Barcsay Abrahám barátja. Erdé
lyi birtokos nemescsaládból származott. 
A nagyenyedi kollégiumban tanult, majd 
Nagyszebenben, az erdélyi kancellárián 
dolgozott. Előnytelen külseje, alacsony 
termete ellenére sikerült elérnie, hogy 
1761-ben felvegyék a —»bécsi magyar 
testőrség tagjai közé. Apjával nézetelté
résbe került (költekezései miatt), lemon
dott örökségéről, és soha többé nem 
ment vissza Erdélybe, írásait azonban az 
enyedi kollégiumra hagyta. Ellentétben 
írótársaival, mindvégig a testőrségnél 
szolgált: 1783-tól kapitány, 1790-től őr
nagy, 1802-től ezredes, 1806-ban vonult 
nyugalomba.

Franciából és németből készített fordí
tásokat, kortársai közül a legjobb és leg- 
tudatosabb stiliszta volt. O ültetett át elő
ször magyarra francia heroikus regényt: 
Calprenéde Kasszandra]^ (Bécs, 1774; 
Pest, 1793-94). Munkája inkább átdol
gozás, mintsem fordítás. Marmontel Er
kölcsi meséinek (Bécs, 1775; Pest, 1785) 
és J. J. Dusch Erkölcsi leveleinek (Bécs, 
1775; Pest, 1786) választékos modorú 
tolmácsolásával új, majd Kazinczyék 
által méltányolt stíluseszményt teremtett. 
Névtelenül megjelent röpirata, A védel
meztetek magyar nyelv (Bécs, 1790, 
21984) —»Révai Miklós, —»Verseghy Fe
renc nyelvészeti munkáinak, Kazinczy 
nyelvújító mozgalmának egyik katalizá
tora volt, fontos állomás azon törekvések 
sorában, melyek a nyelvművelést állítot
ták a nemzetté válás, mégpedig a „csino
sabb nemzetekkel” egyenjogú nemzetté 
válás szolgálatába.

Bécsben ismerkedett meg az —»alkí
miával és a (Mária Terézia által tiltott)

Báróezy Sándor arcképe, Czetter Sámuel pontozó 
modorú rézmetszete, 1797. MNM TKcs

szabadkőműves-rózsakeresztes tanokkal. 
A mostani Adeptus, vagyis a szabadkőmí- 
vesek valóságos titka (Bécs, 1810) c. mű
vének előszava számtalan forrást idéző, 
valóságos alkímiai szaktanulmány. (Kör
nyezetében szabadkőműves volt Besse
nyei, hg. —»Esterházy Miklós, a Gárda 
parancsnoka és Kazinczy is.) Barátja volt 
a szintén szabadkőműves —»Bőm Ignác, 
a —»Selmecbányái bányászati-kohászati 
akadémia európai hírű tanára.

Életét fegyelmezetten élte, a magya
rok közül a legelsők egyike volt, aki az 
egészséges életmódot hirdette: mérték
letes étkezés és ivás, mézkúra -  talán en
nek is köszönhette, hogy számtalan be
tegsége ellenére szép kort ért meg.



217 barokk

Kiad.: Amália történetei (fo rd , n ém e tb ő l). 
B ecs, 1810; Minden munkája, I—V III, k iad . 
K a z i n c z y  F eren c , P est, 1 8 1 3 -1 4 ; Báróczi 
Sándor feljegyzései a Magyar Nemesi Test- 
őrség életéből, ford . K . L á s z l ó  Jó zse f, B p., 
1936; Érzelmes históriák (M a rm o n te l-fo rd .) , 
k iad . L ö k ö s  István, B p., 1982.

írod.: K a z i n c z y  F e re n c , Magyar
Pantheon, in U ő , Az én életem, B p .. 1987; 
B e ö t h y  Z so lt, Báróczi Sándor pályája, 
B u d ap esti S zem le , 1886; H o r v á t h  János, 
Báróczi Sándor, B u d ap es ti S zem le , 1901; 
E c k h a r d t  S ándor, Magyar rózsakeresztesek, 
M in e rv a , 1922; G y ö r g y  L ajo s, Báróczi Sán
dor ,, Amália" c. regényének forrása, E rdély i 
S zem le , 1929; V . S z e n d r e i  Jú lia , Báróczi 
Sándor stílusának főbb jegyei, N y K , 1964; 
C s i l l a g  Is tv án , Az egyetlen magyarnyelvű 
alkimista nyomtatvány, O rv o si H etilap , 1964; 
B ír ó  F eren c , A legérzékenyebb nemzedék. 
Báróczi Scindor és testőríró barátai, ItK , 
1978; S z il á g y i  F erenc , Báróczinál Bécsben, 
It, 1986; B a t a  Im re, Egy kitalált forma, É let 
és Iro d a lo m , 1998. febr. 20.

K . L .

barokk ( b a ro k k  k o r ,  b a r o k k  s t í lu s )
A  17. s z .  é s  r é s z b e n  a  18. sz . u r a lk o d ó  

e u r ó p a i  m ű v é s z e t i  s t í lu s á n a k  k o n v e n c io 
n á l i s  m e g n e v e z é s e .  E t im o ló g iá ja  m á ig  
s e m  m a r a d é k ta la n u l  t i s z tá z o t t ,  v a ló s z ín ű  
a z o n b a n ,  h o g y  a  p o r tu g á l ,  ill .  s p a n y o l  
’s z a b á l y ta l a n  a la k ú  g y ö n g y ’ j e l e n t é s ű  
s z ó b ó l  e r e d ,  é s  a z  o la s z  n y e lv b e n  m e g h o -  
n o s u l t  ( e g y s z e r s m in d  a  s z i l l o g i z m u s  e g y  
b o n y o lu l t a b b  f a j t á já t  is  j e l ö l ő )  a la k já b a n  
(barocco) s z o l g á l t  e lő s z ö r  e g y  s t í lu s  
m e g n e v e z é s é r e .  A  k ö v e tk e z e t e s s é g  f o k o 
z ó d ó  ig é n y é v e l  k l a s s z ic i s t a  s z e m lé le tű  
s z e r z ő k  k e z d ik  a lk a lm a z n i  a z  i r o d a lo m 
b a n ,  t e r m é s z e t e s e n  p e jo r a t í v  j e l l e g g e l .  
J e l e n t é s t a r to m á n y a  íg y  a z  e m l í te t t  s z e m 
lé le t  s z á m á r a  m e r ő b e n  n e g a t ív  k é p z e te k  
k ö rü l  a la k u l  k i: ’s z a b á l y ta l a n ’, ’r e n d h a 
g y ó ’ , ’m é r t é k t e l e n ’ s tb .  K e d v e z ő t l e n  
m e g í t é l é s é t  t a r tó s í t o t t a  ö n á l ló t l a n s á g á -  
n a k  f e l t é te le z é s e  is , a m i  ó h a ta t la n u l  h a 
n y a t lá s i  j e l e n s é g k é n t  t ü n te t t e  fe l.  E b b e n  
a  f e l f o g á s b a n  m in ő s í t e t t e  a  ~  é p í t é s z e te t  
„ a  r e n e s z á n s z  n y e lv  e lv a d u l t  d i a l e k tu s á 
n a k ”  J a k o b  B u r c k h a r d t  ( 1 8 5 5 ) ,  a k i a  ~ n a k  
a  s t í lu s  l é n y e g e k é n t  f e l i s m e r t  m in d e n á ro n

h a tá s t  k e lte n i  k ív á n ó  t e r m é s z e té t  a  k im e 
rü l t  é r z é k e k  fo k o z o t t  im p u lz u s ig é n y é re ,  
ill. a z  u tó b b i  k ie lé g í t é s e  n y o m á n  j á r ó ,  a  
f o r m a k é p z é s b e n  is  m e g m u ta tk o z ó  to v á b 
b i  to m p u lá s á r a  v e z e t i  v is s z a .  A  n o rm a t ív  
s z e m lé le t  v i s s z a s z o ru lá s á v a l ,  a  h a n y a t 
l á s - k o n c e p c ió  f e lü lv iz s g á la tá v a l  a  s z á 
z a d v é g  m e g n y i to t t a  a z  u ta t  a  ~  ö n á l ló  s t í 
lu s k é n t  v a ló  e g y r e  e l f o g u la t l a n a b b  é r té 
k e l é s é h e z  ( H e in r i c h  W ö l f f l i n ,  A u g u s t  
S c h m a r s o w , A lo i s  R ie g l ,  C o r n e l iu s  G u r 
l i t t ) .  A  s t í lu s tö r té n e t i  i r o d a lo m  h a g y o -  
m á n y s z e r ű e n  a  —r e n e s z á n s s z a l  s z e m b e 
á l l í tv a ,  t ö b b n y i r e  a  m ű v é s z e t i  á g a k r a  
e g y a r á n t  é r v é n y e s e n  a lk a lm a z h a tó  festői, 
nyitott, egységes é s  mozgalmas i s m é r 
v e k k e l  j e l l e m z i .  A z  u t ó b b ia k  k ö z ü l  
k ü lö n ö s e n  a z  egységesülés b iz o n y u l t  a l 
k a lm a s n a k  a r ra ,  h o g y  a  k u l tú r a tö r té n e t i ,  
ill .  s z e l l e m tö r té n e t i  in d í t t a tá s ú  m ű v é s z e t 
tö r té n e t - í r á s  k o n k r é t  tö r té n e t i  f e j l e m é 
n y e k k e l ,  s z e l le m i  m o z g a lm a k k a l  v a g y  
á l t a lá n o s a b b  s z e l le m i  te n d e n c iá k k a l  h o z 
z a  a n a ló g iá s  v a g y  tö b b é - k e v é s b é  k ö z v e t 
le n  k a u z á l i s  k a p c s o la tb a :  a  r é s z  f o k o z o t t  
a lá r e n d e lé s e  a z  e g é s z n e k ,  a  ( m in d e n e k 
e lő t t  l i tu r g ik u s )  t é r  f ó k u s z á lá s a ,  a  f ö ld i  é s  
a  f ö ld ö n tú l i  s z f é r a  é r z é k i  e g y n e m ű s í té s e  
íg y  e g y s z e r s m in d  a  h ív ő ,  a  g y ü le k e z e t ,  a  
k lé r u s  é s  a  h i t  t á r g y a  k ö z ö t t i  ú j s z e r ű  k a p 
c s o la t ,  e g y  á l t a lá n o s  s p i r i tu á l i s  m e n ta l i 
t á s  k ü lö n ö s  m e g n y i l a tk o z á s a k é n t  v á l t  é r 
t e lm e z h e tő v é .  A  m e g h a tá r o z á s  k é n y s z e r e  
o ly k o r  v a ló s  ö s s z e f ü g g é s e k  j e l e n tő s é g é 
n e k  k i e m e lé s é r e  é s  a b s z o lu t i z á lá s á r a  v e 
z e te t t ,  íg y  a  k á t.  m e g ú ju lá s i  m o z g a lo m  
v a g y  a z  e l l e n re f o r m á c ió  a d e k v á t  m ű v é 
sz e ti  s t í lu s a k é n t  m e g je le n í t e t t  ~  (W e rn e r  
W e is b a c h ,  1 9 2 4 )  a  f o g a lo m  le s z ű k í té s é v e l  
o ly a n  ö s s z e f ü g g é s e k e t  r e k e s z t  k i ,  m e 
ly e k n e k  f e l t á r á s á t  a  s t í lu s tö r t é n e t  t e t te  
le h e tő v é .  E z  u t ó b b ia k  á t f o g ó  é r te lm e z é 
s é n e k  l e g s z é le s e b b  k e r e t é t  m in d m á ig  a z  
a  k o n c e p c ió  n y ú j t j a ,  m e ly  a  ~  l e g v á l 
to z a to s a b b  s t í lu s je l e n s é g e i t  a z  e m b e r  é s  a  
v i lá g  k a p c s o la tá b a n  a z  o p t ik a i  k ö z v e t í té s  
d o m in a n c iá já h o z ,  a  s z u b je k t iv iz á ló d á s i  
f o ly a m a t  r a d ik á l i s  e lő r e h a la d á s i  s t á d iu 
m á h o z  k ö t i  (A . R ie g l ) .

A  -  u n iv e r z á l i s  s t í lu s ;  j e l e n l é t e  m in 
d e n  m ű v é s z e t i  á g b a n  k im u ta th a tó .  B iz o 
n y o s  fö ld r a jz i  h a tá r o k  k ö z ö t t  v i s z o n y la g
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könnyen talált utat az ún. népi kultúrába 
is, melyben hatása a tárgyi néprajz 
kutatásai szerint rendkívül1 tartósnak bi
zonyult. Elterjedtsége minden előző stí
lust felülmúl: Európán kívül mindenek
előtt Latin-Amerikában, ill. a dél-ázsiai 
és távol-keleti kolóniákon mutatható ki 
(Amerikában sajátos, az emlékeknek 
mind mennyiségét, mind színvonalát te
kintve is jelentős helyi stílusváltozatot 
hozott létre), érvényesülését ugyanakkor 
Európában is korlátozzák a politikai, kul
turális és döntően -  a vallási határok: 
így Kelet-Európábán a görögkeleti kö
zegbe ágyazott lengyel és litván izolá- 
tumokon túl már csak kivételesen, udvari 
környezetben jelentkezik (Szentpétervár 
és környéke), a Fekete-tenger környékén 
és a Balkánon pedig a szintén görögkele
ti közegen kívül a török uralom is akadá
lyozza terjedését.

Mint stíluskorszak merőben elvont: 
mind abszolút kronológiáját, mind tar
talmát és belső tagoltságát tekintve -  már 
eleve az elterjedési folyamat természe
ténél fogva -  az adott földrajzi határok 
között is csak regionális differenciált
ságában lehet értelmezni. A ~ belső tago
lásának modelljét az irodalom a kezde
ményező szerepében vitathatatlan itáliai 
(római) művészet konkrét történeti ala
kulásának leírására alapozta, ennek alap
ján különböztetett meg a ~on belül vi
szonylagosan elkülöníthető szakaszokat 
— a ~ „fázisait” - , olyan jelzők alkal
mazásával, melyek hol pusztán a szuk- 
cesszivitásra, hol minőségi fejlődésre 
vagy egy meghatározó tényezőként ki
emelhető stiláris igazodásra utalnak: ko
ra ~, érett ~ (Flochbarock, High Baroque), 
—>késő barokk, ill. —>klasszicizáló késő 
barokk. Szükségszerű jelenségként kell 
kezelnünk a fáziskéséseket: pl. érett 
barokk Itáliában 1625-75 (Rudolf Witt
kower, 1958), Ausztriában 1680-1740 
(Wagner-Rieger, 1965), semmiképpen 
sem szabad azonban egy állandó cent
rum-periféria viszonylatban működő 
mechanizmus eredményeként felfog
nunk őket. A francia udvar volt a centru
ma az Európa-szerte terjedő ^rokokó
nak. mely a művészettörténeti irodalom

ban változatos értelmezésben, hol önálló 
stílusként, hol a ~ kései fázisaként, kü
lönös stílusváltozataként, ill. korlátozott 
stílusjelenségként tűnik fel. A regionális 
vagy „nemzeti” stílusváltozatok a több
ször meghatározó jellegűnek bizonyuló 
itáliai mellett más irányból érkező impul
zusokat is felvesznek és szintetizálnak, s 
közvetítő szerepükön túllépve, változó 
hatókörben gyakran maguk is stílusalakí
tó tényezőkként működnek. Ekként gya
korolhatott jelentős hatást pl. Közép-Eu- 
rópában az osztrák, ill. cseh ~ („dunai ~ 
építőiskola”, Dientzenhofer család stb.).

A nemzeti hagyományokhoz való kö
tődés és az aktuális itáliai impulzusokkal 
szembeni fokozott ellenállás okán kü
lönösen a franciao.-i stílusváltozat eseté
ben mutatkozik mindmáig erős késztetés, 
hogy egy különutas fejlődést feltételezve 
a ~ról mintegy leválasszák -  így lehetett 
építészetét is Franciao. klasszikus építé
szete történetének keretében tárgyalni 
(Louis Hautecoeur, 1948) - ,  jóllehet 
ehhez érveket inkább a kiemelkedő 
jelentőségük alapján, mintsem statiszti
kai értelemben reprezentatív emlékek 
szolgáltatnak (pl. a Louvre keleti hom
lokzata).

A mo.-i -  bizonyos kiemelkedő mű
alkotásokon, emlékcsoportokon, élet
művön túlterjedő, extenzív és átfogó 
kutatását számos körülmény akadályoz
ta, köztük olyan is, mely ezt nemcsak 
késleltette, hanem elemi feltételeiben is 
korlátozta. így kell több mint kedvezőt
len, szinte tragikus körülményként érté
kelünk, hogy a kiegyezést követő általá
nos fellendülés időszakában a közízlés 
határozottan idegenkedett a -tói, ami saj
nálatos módon nem merült ki az érdekte
lenségben, hanem a szóban forgó emlékek 
pusztítását is megengedte, sőt bátorította. 
Különös felelősség illeti e tekintetben a 
„hőskorszakát” élő, időközben vélemény- 
formáló erőre is szert tett hazai művé
szettörténet-tudomány képviselőit, akik 
az egyoldalú, amúgy Európa-szerte do
mináns kor-arányos régiségkultusz igé
zetében készek voltak legitimálni, támo
gatni, olykor szorgalmazni a 19. sz.-ban 
egyenesen népszerűséget élvező purista
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törekvéseket. A differenciált, (a tudatos 
historizálástól a trivializmusig) megala
pozott korszerűsítés áldozatává elsősor
ban a kastélyok, ill. templomok beren
dezése vált, de adott esetben még nyil
vánvaló fő művek sem számíthattak 
kíméletre (a —»pozsonyi Szent Márton- 
templom főoltárának lebontása, 1867). A 
fokozódó, majd egyenest megállíthatat
lan pusztulás -  mindenekelőtt a bel
sőépítészet és az iparművészet területén 
-  egyre nehezebb, utóbb csaknem lehe
tetlen rekonstrukciós feladatokat rótt a 
történészekre (Radvánszky Béla, 1874— 
95; Voit Pál, 1943).

Tartósan problematikusnak mutatko
zott a 17. sz.-i kora ~ bevonása, részint 
az emlékek viszonylagos csekélysége, 
feltűnően szerénynek látott színvonala, 
de -  kimondatlanul -  a művészettörténe- 
tileg releváns összefüggéseknek már az 
ország politikai és kulturális széttagolt
ságában is adottnak vélt bonyolultsága, 
különösen pedig a —»késő reneszánsz és 
a ~ elhatárolásának, együttélési formái, 
ill. érintkezései felismerésének és meg
határozásának nehézségei miatt is.

A ~ tartósan negatív megítélését azon
ban sem a közízlés, sem a történészeknek 
részint az előbbivel cinkos, részint meg- 
győződéses hozzáállása, ill. inerciája 
nem indokolja kellőképpen: szolid, ré
szint politikai rendszerekkel szemben is 
immunis ideológiák táplálják. Ha cáfol
hatatlan kapcsolata a rekatolizációval és 
refeudalizációval már eleve alkalmas 
volt arra, hogy virtuális közönségét meg
ossza, Mo.-on elementáris ellenérzéssel 
kellett megküzdenie, melyet a felekezeti, 
ill. osztályellentéteket is áthidaló Habs- 
burg-uralom idegensége keltett. A dua
lizmus korának függetlenségi mozgalmai
hoz tapadó egyoldalú „kuruc” szemléletet 
csak fokozatosan tudta visszaszorítani a 
Habsburgok, a Habsburg-párti magyar 
főnemesség, ill. az egyház tevékenységé
nek árnyaltabb megítélése. (Úttörő szere
pe volt ebben Szekfíí Gyula fellépésének, 
ugyanakkor semmiféle ösztönző szerepet 
nem tulajdoníthatunk az ún. „neobarokk” 
jelenségének, melyben imént megneve
zett első észlelője, leírója és névadója

sem a történelmi ~ megújulását, hanem 
egyenesen travesztiáját látta.)

A -kutatás kiterjesztését és elmé
lyítését paradox módon nemcsak akadá
lyozta, hanem elő is segítette a trianoni 
békét követő területvesztés: a szóban for
gó emlékek tömegének határon kívülre 
szorulását követően a tudományos ér
deklődés -  és ezen keresztül a közfi
gyelem -  kiterjesztését addig elhanya
golt területekre szinte szükségszerűen 
motiválta a kulturális patrimonium utóla
gos, immár maradéktalan, bár merőben 
virtuális birtokbavételének szándéka. 
Számolni kellett az utódállamok között 
óhatatlanul fellépő rivalizálással is. mely
nek közegében az előbbiek ugyancsak 
saját nemzeti kulturális örökségük maxi
malizálására törekedtek.

A korszak -kutatásában kulcsszerepet 
töltött be a bp.-i tudományegyetem ún. 
második művészettörténeti tanszékét 
vezető Hekler Antal. Tudományos kon
cepciójának stratégiai megalapozottságát 
bizonyítja annak a forráskiadvány-soro
zatnak a megindítása, amely szándék 
szerint a források rendszeres feldolgozá
sával minden további kutatásnak vetett 
volna szolid alapot, az első kötet megje
lenése után azonban sajnálatos módon 
folytatás nélkül maradt. Az építészettör
téneti kutatásban mindenekelőtt Kapossy 
János, Révhelyi (Réh) Elemér, Fleischer 
Gyula és Schoen Arnold tevékenysége 
érdemel figyelmet. A hazai kutatók ala
pos felkészültségük, széles látókörük 
révén érdemben tudtak hozzájárulni az 
egyetemes művészettörténeti kutatás 
eredményességéhez. Közülük is kiemel
kedik Pigler Andor, az első és mindmáig 
mérvadó Donner-monográfta, utóbb pe
dig a maga nemében ugyancsak első, va
lóban teljességre törő és rendszerezett 
barokk ikonográfiái lexikon (Barockthe
men,. 1956, 1974) szerzője. Ez az európai 
-  egyetemes -  látókör határozta meg tar
tósan Aggházy Mária és Garas Klára te
vékenységét is, akik a hiteles történeti 
összefüggésekhez ragaszkodva elemezték 
a régió emlékeit: tanulmányaik azóta is 
kikerülhetetlen tételei a nemzetközi 
szakirodalomnak.
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A történelmi materializmusra alapo
zott sematikus történetírás a „kuruc” 
szemlélet hagyományát élesztette fel és 
éltette huzamosan tovább, melynek 
aránytalanul hangsúlyozott antifeudális 
és antiklerikális mozzanatai mellett - az 
internacionalizmus eszményét végső so
ron nem tagadó taktikai megfontolások
ból -  nacionalista jellegét sem tagadta 
meg, mindazonáltal kedvező körülmény
ként hatott, hogy a kornak a „haladó ha
gyomány” részeként kezelt társadalmi 
mozgalmai már önmagukban is alkal
masnak bizonyultak a korszak átfogó 
kutatásának legitimálására. Paradox mó
don a — művészettel foglalkozó évtizedes 
szolid kutatásokra alapozott első terje
delmesebb összefoglalások -  ha rendkí
vül alacsony példányszámban is -  az öt
venes években láttak napvilágot: Garas 
kézikönyvei a kor festészetéről 1953- 
ban, ill. 1955-ben, Aggházy háromköte
tes szobrászattörténeti munkája pedig 
1959-ben. A művészeti ágak teljességére 
kiterjedő összefoglalás csak 1970-ben je
lent meg Voit Pál tollából, ez azonban 
címe ellenére éppen az említett művekre 
tekintettel szándékosan az építészetre 
összpontosított. A kutatások érdemi, ter
vezett terjedelmét tekintve is reprezen
tatív összegzésére a mo.-i művészet tör
ténetének az a kézikönyve lett volna 
hivatott, melynek munkálatai az MTA 
Művészettörténeti Kutató Csoportjának 
irányításával a hetvenes években indul
tak meg, kiadása viszont az első három 
kötet után sajnálatos módon abbamaradt, 
ennélfogva a —kötet kéziratos anyagának 
kutatási eredményei is csak résztanulmá
nyokban hasznosulhattak. Kivételes al
kalmat nyújtott erre a Közép-európai 
Kezdeményezés keretében megrendezett 
ún. —Év (1992-93), melynek kiállításai
hoz terjedelmes szakkatalógusok készül
tek (Barokk művészet Közép-Európában, 
1993; Zsánermetamorfózisok, 1993; át
tekintés a „barokk év” eseményeiről: Ló
véi Pál, Műemlékvédelem, 1993).

A ~ „nemzetietlenségének” kezdetben 
gyakori hangoztatása kézenfekvő módon 
magyarázható a nemzeti fogalmának még 
a viszonylag kései kor vonatkozásában is

erőszakolt historizálásával, idegen jelle
gének felvetése azonban több, művészet- 
történetileg is releváns problémát érint. 
A kérdés etnikai értelmezése persze nem
csak hogy nemkívánatos, de a soknemze
tiségű ország esetében bizonyos fokig 
eleve értelmetlen volt. Ebben az össze
függésben nem is az idegen hangzású ne
veknek az azonosítható vagy a források
ban pusztán megemlített művésznevek 
körében kimutatható közismert és gyak
ran idézett statisztikai fölénye érdemel 
figyelmet, hanem az a körülmény is, 
hogy a nevezett művészek jelentős 
arányban hungarusnak sem tekinthetők, s 
tevékenységük is többnyire csak időlege
sen kötötte őket az országhoz. Kézen
fekvő módon kínálkozik itt a honi ténye
zőknek a honosság fokozatai szerint ta
golt, „hierarchizáló” számbavétele, mely 
elsőként az országban csak egyszer vagy 
többször alkalmi, ill. rendszeresen meg
bízást vállaló, az ideiglenesen, majd 
tartósan letelepült, végül az egy vagy 
több nemzedék óta honos, ill. az eleve 
honinak tekintett művészeket csoportosí
taná egyfajta logikusnak látszó rendbe. 
Az említett szempont, bár sem kidolgo
zására, sem legalább többé-kevésbé kö
vetkezetes alkalmazására nem került 
még sor, mindmáig kimondatlanul is ér
vényesül: tipikusan oly formában, hogy 
bizonyos attribúciós problémák megol
dásának útját a külföldiekkel szembeállí
tott, akár első generációs, de „fokozott 
magyar illetőségű” művésznek kedvező 
irányba tereli (id. Mayerhoffer András, 
—»Fellner Jakab).

A ~ honosságának ösztönös apológiá
jához a legbiztosabb hátteret a kritikai 
szemlélet minimalizmusa adja, mely a 
„helyi tónusként” felfogott magyar spe
cifikumot elsősorban a kevésbé igényes 
feladatok megoldására hivatott helyi (re
gionális, ill. a szó szoros értelmében vett 
lokális) erők tevékenységi körében, az 
„átlagprodukcióban” keresi.

A mo.-i ~ magyar, ill. helyi jellegének 
kérdésében, melynek tisztázását Kapossy 
János már 1931-ben szorgalmazta, mind
máig nemcsak hogy alig mutatkozott elő
rehaladás, de úgy tetszik, időközben ma
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ga a kérdés is veszített jelentőségéből. A 
helyinél átfogóbb nemzeti stílusváltoza
tok legitimációjához szükséges általános 
konstans tényező kimutatását célzó ka- 
rakterológiai kísérletek (pl. Gerevich 
Tibor, 1939) nem találtak egyértelműen 
kedvező fogadtatásra, így ritkulásuk is 
érthető. A szkepszist erősíti a szélesebb 
régióban paradigmatikus jelentőségű 
Ausztria esete is: az ismétlődő, erőteljes 
itáliai és francia impulzusok kimutatása 
az „intemacionális barokk” korszakától 
megkülönböztetett 18. sz. folyamán az 
önálló „osztrák barokk”, egyszersmind 
egy Bécs központú „birodalmi barokk” 
(mindenekelőtt Hans Sedlmayr, 1930 és 
követői által kialakított és alkalmazott) 
fogalmának konstruált voltát bizonyítja 
(Hellmut Lorenz, Friedrich Polleross és 
mások).

Viszonylag korán jelentkezett a ku
tatásban az a felfogás, mely szerint a 
mo.-i ~ stílusjelenségeknek az építtetők, 
megbízók és mecénások -  az adott össze
függésben a művészek személye, szár
mazása és iskolázottsága által adotthoz 
képest kétségkívül külsődleges -  közös
sége biztosítja a koherenciát. Élesen bí
rálta ezt a felfogást Gerevich (1930), 
mindenekelőtt a művészek befolyásolá
sára irányuló ambíció és az ehhez szük
séges kompetencia korabeli -  főként a 
—»reneszánszhoz viszonyított -  állítóla
gos csekélysége okán, a feladatok kijelö
lésének és a megoldásokra alkalmasnak 
tartott művészek megválasztásának je
lentősége azonban cáfolhatatlan. Jelen
leg úgy tűnik, hogy az említett felfogás 
nem hogy veszített volna időszerűségé
ből, de az utóbbi években különösen ter
mékenynek bizonyult a kutatás számára.

Az építtetők között mindenekelőtt a 
mindenkori uralkodó lett volna hivatott a 
vezető szerepet betölteni, a Habsburgok 
azonban a királyi várak rendszerének a 
17. sz.-ban valóban rendkívüli terhekkel 

járó bővítésén és korszerűsítésén túl a 
fenti szerepből eredő feladatokat csak 
aránytalanul szerény mértékben vállal
tak, és a források tanúsága szerint azokat 
is vonakodva. (Az uralkodói —»reprezen
táció nagymérvű, monumentális kifejté

sének -  ha kritériumát nem is képező, de 
végső soron értelmét adó és legitimáló -  
a gyakori, rendszeres, netán tartós sze
mélyes jelenlét iránti igényét ugyanis 
sem nem tudták, sem nem akarták kielé
gíteni.) A csonka ország valóságos poli
tikai, világi és egyházi közigazgatási 
központjaként működő koronázóváros, 
Pozsony a politikailag motivált köztudat
ban mindig is megőrizte helyzetének ide
iglenes jellegét, az ország integritásának 
visszanyerését követően viszont egyre 
természetesebb módon kínálkozott a 
központi fekvésű, hagyományok által 
megszentelt -^>Buda kiépítése régi-új 
székvárossá. A Rákóczi-szabadságharc 
leverésével, majd a —»Pragmatica Sanc
tio megkötésével erősödő politikai kon
szolidáció nyújtotta lehetőségeken túl a 
kihívás élesedéséhez az a körülmény is 
hozzájárult, hogy Pozsonytól eltérően az 
egykori —»királyi palota nagyrészt el
pusztult, és így nem pusztán bővítésre, 
ill. átalakításra, hanem merőben új épület 
emelésére nyílott alkalom. A tervezés 
ilyetén kötetlensége azt sem zárta ki, 
hogy az új rezidencia immár korszerűnek 
is tekinthető monumentalitásával hathas
son, amiben a hazai nemesség egyszer
smind a nyomásgyakorlás egyik hatékony 
eszközét ismerte fel, amellyel az uralko
dót és udvarát gyakoribb és huzamosabb 
mo.-i tartózkodásra késztetheti.

A Buda visszafoglalását követő köz
ponti irányítású építőtevékenység meg
határozó mértékben katonai jellegű volt: 
a palota viszonylag épen fennmaradt 
szárnyát is eredetileg kőbányaként hasz
nosították volna, és utóbbi helyreállításá
nak közvetlen célja sem egy uralkodói 
rezidencia magvának kialakítása, hanem 
a várparancsnokság, majd egy katonai 
kórház elhelyezése volt. A feladattal járó 
terhekből a város és az arra kötelezett 
megyék csak kényszerből vették ki 
részüket.

Az érdemben Mária Terézia uralko
dása alatt, 1748-ban meginduló budai 
építkezés viszont már az építtetői funk
ciók észlelhető megoszlása okán is rend
hagyó: a vállalkozás költségeit nem 
egyedül a kincstár viseli, hanem jelentős,
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a korban szokatlan módon közadakozás
ból gyűjtött pénzösszeggel a megyék és 
városok, „az ország” is, melynek érde
keit az a Grassalkovich Antal kamarael
nök képviseli, aki az építkezés kezdemé
nyezője és huzamos időn keresztül irá
nyítója volt.

Bár a budai királyi várpalota építéstör
ténetének szóban forgó korszakát a 
folytonos kompromisszumkeresés je l
lemzi, a többnyire latens érdekellentétek 
meglétét látványosan bizonyítja, hogy az 
elhúzódó folyamatot korszakunk végén 
többszöri funkciómegosztás, utóbb pedig 
az épület összképét is radikálisan módo
sító funkcióváltás zárja le (az angolkis
asszonyok, majd a tudományegyetem 
beköltöztetése, csillagvizsgáló torony, 
1777; —»nagyszombati jezsuita egyetem).

Az udvar döntő szerepe mindazonáltal 
éppen művészettörténeti szempontból 
kétségbevonhatatlan: az épület kialakítá
sához, bővítéséhez és érdemi módosítá
sához a terveket mindenkor a hivatalát 
aktuálisan ellátó császári udvari főépí
tésszel (1749-53 között Jean Nicolas Ja- 
dot, 1760-tól Nicolaus Pacassi, 1772-től 
Franz Anton -»Hillebrandt) készíttették. 
Megbízatásuk a mo.-i kiemelt középítke
zési feladatok birodalmi jelentőségének 
elismerését is jelentette, amit Buda mel
lett természetesen a pozsonyi várpalota 
építéstörténete erősít meg a legnagyobb 
nyomatékkai (az első radikális átépítés 
tervei a tárgyalt időszakban: Giovanni 
Battista Carlone császári udvari építész, 
1653; majd Jadot, 1751; Pacassi, 1761; 
Hillcbrandt, 1767). Mo.-on szinte kivéte
les módon maga a császár, VI. Károly 
kezdeményezte a -^Csanádi püspökség 
temesvári székesegyházának felépítését, 
amit a közvetlenül Bécsből irányított bá
náti katonai kerület különleges közigaz
gatási állása indokol, ez a körülmény vi
szont egyszersmind azt a máskülönben 
csak közvetett forrás által alátámasztott 
feltételezést erősítené meg, miszerint a 
templom tervezője ez esetben is a hiva
talban lévő udvari főépítész, Josef Em
manuel Fischer von Erlach lett volna 
(1733-36; vö. Hans Diplich, 1970; Voit 
Pál, 1975; Adriana Buzila, 1978).

Ugyancsak az uralkodóház karolta fel a 
sassini pálos zarándoktemplom építésé
nek ügyét (a kezdeményező a néhai pálos 
Esterházy Imre esztergomi érsek volt), 
jóllehet az ifjabb Fischer von Erlach 
szerzőségét mindmáig nem fogadta el a 
kutatás (Hekler Antal, 1937; Voit Pál, 
1969; Jaroslav Bures, 1973; Voit, 1975; 
vö. Mojzer Miklós, 1972). Az utóbbi 
részvétele ugyanakkor egy másik biro
dalmi jelentőségű vállalkozás, a pesti In
validus-ház tervezésében nagymértékben 
valószínűsíthető: az okleveles bizonyíté
kok szerint egyértelműen Anton Erhard 
Martinelli tervezte épületkomplexumon 
belül a kápolna és baldachinos főoltára a 
bécsi Téli lovasiskolával, ill. az ugyan
csak bécsi ún. József-kúttal és a pozsonyi 
Szt. Márton-templom főoltárával áll szo
ros kapcsolatban. Megfontolandó az a 
felvetés (Thomas Zacharias, 1960), 
miszerint a főépítész a homlokzat kiala
kítását is befolyásolta: emellett szól en
nek szoros párhuzama a birodalmi kan
cellária homlokzatával, továbbá az a 
körülmény, hogy az általános ellenőrző 
funkció eleve tág teret nyitott a beavat
kozásra. A belső udvari körökhöz fűződő 
kapcsolatok tényét nyomatékosítja, hogy 
az épület szobrászati dekorációjának 
programját Conrad Adolph Albrecht ké
szítette, kivitelezésével pedig -  Johann 
Thenny mellett -  azt a Johann Christian 
Mádért bízták meg (1731), aki köz
vetlenül előtte készült el fő művével, a 
bécsi Károly-templom diadaloszlopainak 
reliefjeivel.

Az udvari főépítészek igénybevétele 
éppannyira természetesnek tekinthető az 
uralkodói család tulajdonába került vi
szonylag kevés, utóbb többnyire elha
nyagolt kastély bővítése vagy átalakítása 
(Holies, 1748-53 között, Jadot; Félto
rony, 1765, Hillebrandt stb.), mint az 
uralkodói kegy alkalom- és gesztusszerű 
megnyilvánulásai (pl. a pozsonyi város
háza tornya, 1733, J. E. Fischer von 
Erlach; a győri Oltáriszentség-emlék, 
1729-31, uő, szobrászként Antonio Cor- 
radini) esetében.

A sassini pálos zarándoktemplom
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Antonio Cotradini győri Frigyláda-szobra

Feltűnően ritkán észlelhetünk hasonló 
uralkodói kezdeményezést a festészet te
rületén: az egyetlen, mind léptékét, mind 
összetettségét tekintve monumentális mű 
a pozsonyi vár III. Ferdinánd által meg
rendelt és gyóntatója, Lamormaini prog
ramja alapján készített festményciklusa 
(1638-^13, Paul Juvenel). A II. Ferdinánd 
világi apoteózisát ábrázoló, birodalom- 
szerte páratlan sorozat elkészíttetését és 
helyének megválasztását nem a Magyar 
Királyság konszenzuson alapuló foko
zott reprezentációjának -  még kevésbé a 
művészetpártolásnak - , hanem a magyar 
rendek megfegyelmezésére irányuló ag
resszív aktuálpolitikai üzenet leghatéko
nyabb célbaj uttatásának szándéka moti
válta. A mű jelentősége miatt sajnálatos, 
hogy a nagyméretű panneau-k további 
sorsa mindmáig nem tisztázódott: nem

tudjuk, és a források hiányossága, ill. za
varossága folytán nehezen is dönthető el, 
hogy a palota Mária Terézia alatti átala
kításakor szándékos vagy gondatlanság
ból eredő pusztítás áldozataivá váltak-e, 
vagy csupán elkallódtak, és ha megkí
mélték őket, vajon valaha is komolyan 
szándékában állott-e az udvarnak, hogy 
egyszer -  akár politikai és művészeti 
korszerűtlenségük ellenére is -  a Buda 
vári palotát díszítsék velük (Garas Klára, 
1969; Rózsa György, 1973). Az említett
hez fogható igényű mű a továbbiakban 
sem készült, az a kevés számú, mind 
politikailag, mind művészi színvonalát 
tekintve jelentősebb magyar vonatkozású 
festmény pedig, amelyet Mária Terézia 
rendelt meg, figyelemreméltó módon 
nem Pozsonyban vagy Budán, hanem a 
bécsi Magyar Udvari Kancelláriában
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(—»kancellária) került elhelyezésre (Ga- 
lavics Géza, 1984).

Itt csupán utalunk a központi (birodal
mi, ill. országos hatáskörű) építési hiva
talok működésére, melyeknek feladata az 
állami építkezések irányítása volt (—»épí
tési szervezet). Teljesítményükből termé
szetesen -  a feladatok (kaszárnyák, vám
épületek, újtelepesek lakóházai, falusi 
templomok, paplakok, iskolák, raktár- 
épületek) igénytelenségéből következő
en -  nem a tervezőmunka művészi szín
vonala, hanem tömegessége, különösen 
pedig a típustervezésnek az utóbbi által 
mintegy diktált, újszerű gyakorlata ér
demel figyelmet. Ilyen szervként a Ma
gyar Királyi Udvari Kamara (—»kamara) 
keretein belül működő Építészeti Hivatal 
rendelkezett viszonylagosan önálló mo.-i 
hatáskörrel, mígnem II. József a Legfelső 
Udvari Építészeti Igazgatóság (Allge
meine Ober-Hofbau-Direction) felállítá
sával a hasonló funkciójú szerveket egy
séges irányítás alá vonta (1783).

Különálló, nehezen besorolható cso
portot alkotnak az építtetők, ill. műpár
tolók körén belül azok az udvarhoz szo
rosan kötődő, magukat a törökellenes 
felszabadító hadjáratban, ill. a kuruc- 
mozgalmak és a Rákóczi-szabadságharc 
leverésében kitüntető tábornokok és az 
Új szerzeményezési Bizottság felállítását 
követő birtokrendezések más, indigená- 
tust nyert, idegen származású kedvezmé
nyezettjei, akik országos léptékben is je
lentős birtokhoz jutottak. Közülük is el
sősorban Savoyai Jenőt kell említeni: a 
—»ráckevei Savoyai-kastély nemcsak a 
hazai emlékek közül emelkedik ki, ha
nem egyszersmind tervezője, Johann Lu
cas von Hildebrandt alkotói pályafutásá
nak is első jelentős állomása (1701-17
k.). Közvetlen és közvetett építtetői tevé
kenységének teljes körét mindmáig nem 
sikerült megnyugtatóan tisztázni, amit a 
legékesebben a promontori kastély datá- 
lására, léptékére és jelentőségére vonat
kozó források egyenesen szélsőséges ér
tékelései bizonyítanak (1717? -  Mojzer 
Miklós, 1962; 1727? -  Gerevich László, 
1975; vö. Tóth Zsuzsa, 1988). Savoyai 
Jenő formális -  és szinte mérhetetlen in

formális -  befolyásának pontos kimutatá
sát az is nehezíti, hogy a vele kapcsolatba 
hozható alkotások esetében a birodalmi 
és a személyes reprezentáció gyakorta 
szinte összeolvad (lásd a pesti Invalidus
palota építéstörténetét, ill. a főhomlokzat 
szupraportáinak domborműveit, továbbá 
a gyulafehérvári Károly-kapu szobrásza
ti dekorációját, 1717-20, Johann König).

Már földrajzi értelemben is határesetet 
jelent a féltoronyi Harrach-kastély, mely 
ugyancsak Hildebrandt tervei alapján 
épült 1711-től. Ebbe a kategóriába tarto
zik THuillier tábornok edelényi kastélya 
(1727-30) is, jóllehet ennek esetében 
mind a tervező kiléte, mind a stiláris elő
kép vitatott (Joó Tibor, ill. Szentkirályi 
Zoltán, 1968), továbbá számos olyan 
nagyszabású, esetenként rangos építész 
által tervezett épület, mint pl. a rárói 
Kaunitz- (1702 k., Domenico Martinel- 
li) vagy a Csáktornyái Althan-kastély 
(1711-26, A. E. Martinelli) stb., mely 
időközben vagy elpusztult, vagy gyö
keres átépítésen ment keresztül.

A kutatás jelenlegi állása azt a felfo
gást erősíti meg, mely a mo.-i ~ művé
szet viszonylagos koherenciájának és 
megkülönböztethető „honi” jellegének is

Dombormű a pesti Invalidus-palota főhomlokzatán
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netán egyedül biztos alapját az építtetők, 
megrendelők és mecénások szociológiai
lag jól körülhatárolható, azonosítható 
köreiben, döntő mértékben a főnemes
ségben és a -  származása révén zömében 
az utóbbihoz kötődő -  főpapságban is
merte fel. E csoportot nemcsak a meg
megújuló szoros genetikai kapcsolatok 
és a gyakorta a felekezeti megoszlás által 
súlyosbított, de a konfliktusok ellenére is 
hosszú távon érvényesülő érdekközösség 
tartotta össze, hanem a rendi tudat, a kö
zös hagyományok és eszmények is, me
lyek neveltetésük révén már korán tuda
tosultak. A társadalmi presztízs növelé
sének, de akár fenntartásának igénye is 
nyílt vagy leplezett versengésre vagy 
legalábbis lépéstartásra ösztönözte őket. 
A példamutatás (többnyire -közvetítés) 
és -követés mechanizmusa azonban nem 
feltétlenül egyirányú, a közjogi és rokon
sági hierarchia szerint tagolt pályákon 
működött. így, bár a mo.-i főúri építke
zések esetében kétségbevonhatatlanul 
meghatározó jelentőségű a bécsi udvar
hoz fűződő viszony, mégsem írható le 
pusztán a centrum-periféria viszonya
ként: pl. levéltári források alapján való
színűsíthető, hogy Filiberto —»Lucchese 
úgy kapta megbízását a bécsi Burg Li- 
pót-számya terveinek elkészítésére, hogy 
az architectura civilisben szerzett jártas
ságának bizonyításához a —»Batthyány 
(I.) Ádám kastélyépítkezésein végzett 
munkái is referenciaként szolgálhattak 
(Rohonc, Németújvár -  Garas Klára, 
1975; Koppány Tibor, 1984).

A főnemességet és a főpapságot a fel
adatok célszerű kitűzésében és a művé
szek megválasztásában, esetleg az utób
biak munkájának értő irányításában vagy 
akár csak szakszerű befolyásolásában 
több kedvező körülmény is segítette: ré
szint a kor kiemelkedő színvonalú okta
tási intézményeiben (mindenekelőtt a 
római —»Collegium pontificium Germa- 
nico-Hungaricumban) végzett tanulmá
nyaik, részint viszonylag gyakori külföl
di utazásaik, melyeknek során az antik
vitás mellett a közelmúlt példaszerűnek 
elismert fő műveit is autopszia révén is
merhették meg. Különös művészeti kép

zettséget aligha, elemi rajzolási és tervol
vasási képzettséget viszont indokoltan 
feltételezhetünk részükről. Kivételesnek 
számít az olyan folytonos tervezői gya
korlat, amilyet Haller Gábor folytatott 
(Détshy Mihály, 1971), vagy —»Szelep- 
csényi György (1666-tól esztergomi 
érsek) színvonalát tekintve is kiemelkedő 
rézmetszői teljesítménye. A rajzoktatás 
külföldi művészeti akadémiák példáját 
követő intézményesülése csak viszonylag 
későn, a 18. sz. második felében veszi 
kezdetét (Mojzer Miklós, 1957).

Tevékenységük áttekintését nehezíti, 
hogy befolyásukat egyidejűleg több sze
repben is érvényesíthették, így a közbe
ruházások esetében közjogi méltóság
ként (nádor, kamaraelnök stb.), ill. az 
egyházi építészet területén egyház-köz
igazgatási funkció híján is, kegyúrként.

A ~ művészet meghonosításában kez
deményező szerepet játszó főurak -  min
denekelőtt a Batthyány, Nádasdy, Pálffy 
és Esterházy család tagjai -  többé-kevés- 
bé szoros rokoni kapcsolatban álltak egy
mással, birtokaik zöme is egyetlen tá- 
gabb régión -  Nyugat-, ill. Eszak-Du- 
nántúl, Nyugat-Felvidék -  belül terült el, 
így a már szinte adott érdekkapcsolatok, 
továbbá a társadalmi tekintélyről és 
növelésének lehetőségeiről alkotott fel
fogásuk közössége is amellett szóltak, 
hogy a megbízni kívánt művészeket is 
ugyanazon körből, lehetőség szerint az 
udvar számára is dolgozó, egymással 
gyakorta nemcsak munka-, hanem roko
ni kapcsolatban is álló mesterek szűkebb 
köréből igyekezzenek kiválasztani (pl. 
Giovanni Battista Carlone, Simone Re- 
tacco, Giacomo Torre, Domenico Car
lone, Carlo Martino Carlone stb.). Az új 
stílus térfoglalása abban az értelemben is 
fokozatos volt, hogy az egységes kon
cepción alapuló épületek tervezését a 
már álló épületek részleges (többnyire 
belső) átalakítása, ill. bővítése előzte 
meg. A ~ elsőként többnyire az épület
belsők felületkiképzésén jelentkezett, a 
korban Közép-Európa-szerte kedvelt 
stukkóreliefek (—»stukkó) bőséges alkal
mazásának formájában. A korszerű bel
sők kialakításával az említett főúri kör
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A kismartoni Esterházy-kastély. Matthias Greischer rézmetszete, 1680-as évek, részlet. MNM TKcs

rendszerint a régióban legtekintélyesebb 
mestert, Filiberto Lucchesét bízta meg 
(Batthyány I. Adám: Rohonc, várkápol
na, 1640, lakóhelyiségek, 1642, Boros
tyánkő, díszterem, 1648; Pálffy Pál: 
Bajmóc, várkápolna és lakóhelyiségek, 
vöröskői vár). A környezetüktől viszony
lag függetlenül kialakított ~ belső terek 
közül a —»sárvári vár díszterme emelke
dik ki a tükörboltozatot borító történeti 
témájú festményciklusával, melyet —»Ná- 
dasdy Ferenc 1653-ban festetett Flans 
Rudolf Millerrel. Hasonló török-magyar 
csataképek díszítették többek között 
—»Zrínyi Miklós Csáktornyái várát, Bat
thyány Adám rohonci kastélyát és —>Lip- 
pay György esztergomi érsek pozsonyi 
rezidenciáját, ezekről azonban csak ide
vonatkozó források alapján tudunk. Az 
első mo.-i monumentális ~ épületnek a 
—»kismartoni Esterházy-kastélyt tekint
hetjük. Ez ugyan szintén egy középkori 
épületmag bővítése és átalakítása révén 
nyerte el aktuális formáját, mely azonban 
a homlokzatokon és a belsőkben egyaránt 
korszerű és egységes koncepció érvénye
süléséről tanúskodik. Az építettő —»Es
terházy Pál (—»Nádasdy Ferenc sógora) 
mind a tervezőt, mind a kivitelezőt az 
ismert körből választotta: az előbbi vagy 
Lucchese lehetett, vagy még inkább a 
mellette gyakran a kivitelező munkát

irányító mester, a Nádasdyak által is szí
vesen foglalkoztatott C. M. Carlone (a 
sopronkeresztúri kastély mellett önálló 
épületként állott díszterem építője). Va
lóban reprezentatív jellegét azonban a 
kastély a díszterem nagyszabású mitolo
gikus-allegorikus falfestményciklusa ré
vén kapta meg (1670-es évek), melynek 
elkészítését Esterházy arra a Carpoforo 
Tencalára bízta, akinek tehetségét hazai 
referenciaként már a vöröskői Pálffy- 
kastély —»sala terrenájának hasonló cik
lusa bizonyította (1655).

A ~ erdélyi térhódítása Bethlen Gábor 
fejedelemségéhez kötődik, gyulafehér
vári új rezidenciájának egykor közismert 
pompájáról azonban csak a források 
(mindenekelőtt —»Szalárdy János króni
kája, ill. a palota 1629-es leltára) alapján 
alakíthatunk ki megközelítő képet. A 
berendezés, a túlnyomórészt itáliai im
portból származó ingóságok a belsőnek 
minden bizonnyal ~ jelleget kölcsönöz
tek, a több ízben átépített (és funkciót 
váltott) épület homlokzatainak hangsú
lyozott elemei inkább manierista voná
sokat mutatnak. Alapvetően késő rene
szánsz jellegű a század második felének 
legigényesebb erdélyi emléke, —»Bethlen 
Miklós saját tervei alapján kivitelezett 
bethlenszentmiklósi kastélya (—»bethlen- 
szentmiklósi Bethlen-Brukenthal-kas-
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A nagytétényi Száraz—Rudnyánszky-kastély

tély) is. Az első nagyszabású, minden 
ízében ~ felfogásban emelt épület Bánffy 
Miklós bonchidai kastélyának ismeret
len, de vitathatatlanul bécsi, udvari kör
nyezetben keletkezett tervek alapján 
készült bővítménye: az udvart U alakban 
közrefogó szoborgalériás szárnyépületek 
(1748-53).

Jóllehet a korszakon belül a korszerű
ség igényének fokozódása észlelhető, a 
hazai ~ egyik legszembetűnőbb jelen
sége az a tartósan érvényesülő konzer
vatív vonás, amely a kastélyépítészetben 
figyelhető meg: nevezetesen a sarok- 
tornyok vagy származékaik megőrzése, 
ill. tervezése még máskülönben korsze
rű, nyitott, cour d’honncur-ös elrendezé
sű -^kastélyok esetében is, amelyek már 
nyilvánvalóan nem rendelkeznek erődít
ményfunkcióval. Ez leginkább azzal 
magyarázható, hogy az építtetők nyilvá
nosságnak szánt arculatuk alakításában 
mindenekelőtt hadi erényeiket kívánták 
hangsúlyozni (Körmend, Batthyány-kas- 
tély; Cseklész, Esterházy-kastély; Gács, 
Forgách-kastély; Magyarbél, Csáky- 
kastély; Hajós, érseki nyári rezidencia; 
Felsőtárkány, egykori Barkóczy-kastély 
stb.). Ugyancsak a kastélyépítészet kö
zegében különíthető el egy olyan, több
nyire 1740-70 között keletkezett em
lékcsoport, melynek -  az építtetők, ill.

tervezők közötti szoros kapcsolatok által 
is magyarázott -  formális koherenciája 
alapján egy viszonylagosan önálló hazai 
típus kialakulása feltételezhető: az ún. 
gödöllői (budai), avagy Grassalkovich- 
kastélytípusé (Pozsony, Hatvan, Aszód, 
Pécel, Nagytétény, Felsőtárkány, Geszt, 
Gcrnyeszeg stb.). Jóllehet a típus legjel
legzetesebb stíluseleme, a hagyományos 
kupolát kiváltó, csak a külsőn érvénye
sülő, mégis reprezentatív konvex-konkáv 
tetőkupola („Babilon-forma”, „pavilon”) 
ausztriai közvetítésű francia előképekre 
vezethető vissza, alkalmazásának gyors 
és széles körű mo.-i elterjedése során 
(melyet nem utolsósorban az alternatív 
kupolamegoldás költségessége és tech
nikai kockázata is indokolt) valóban jel
legzetes hazai típusalkotó megoldásokat 
eredményezett (Mojzer Miklós, 1971). 
Az 1760-as években jelennek meg na
gyobb számban a - többnyire ausztriai 
közvetítésű -  francia előképeket követő 
nyári rezidenciák, ill. „mulatókastélyok”. 
Elrendezésük nyitottabb, lazább, tömeg
alakításuk pedig tagoltabb, könnyedebb 
a korábbiaknál, ám hogy a szakirodalom 
rendszerint a hazai —»rokokó emlékei
ként különíti el őket a ~ tágabb közegén 
belül, az döntően belső kialakításukkal, 
berendezésükkel, a növekvő jelentőségű 
kertépítészetben (—»kertművészet) érvé
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nyesülő egyre gazdagabb változatosság
gal indokolható. Sorukból kiemelkedik a 
„magyar Versailles”: a —»fertődi Ester- 
házy-kastély, melyet —»Esterházy Miklós 
hg. a süttöri vadászkastély részleges fel- 
használásával (maradéktalanul máig sem 
tisztázott szerzőségű tervek alapján) 
1762-től csaknem két évtizeden át tartó, 
szinte folytonos munkával építtetett ki 
táj formáló léptékű, egységes hatást keltő 
épület- és kertegyüttessé. Több hasonló, 
bár jóval szerényebb emlékről is tudunk 
(pl. Királyfa, Pálffy-kastély; Illésfalva, 
Csáky-kastély; Püspöki, Batthyány- 
kastély; Felsőtárkány, Barkóczy-kastély 
stb.), jóllehet többnyire csak források 
alapján, mivel az említett emlékcsoport 
egy-két kivételtől (Cseklész, Esterházy- 
kastély; Ivánka, Grassalkovich-kastély) 
eltekintve elpusztult.

A nagyobb, összefüggő birtokokon 
folyó építési tevékenység fokozódása 
szükségszerűen keltette fel a munkaszer
vezési folyamatok racionalizálásának 
igényét: ennek kielégítésére állították fel 
a 18. sz. folyamán egymás után az ura
dalmi építési hivatalokat (irodákat). Mű
ködésük, ha kisebb léptékben is, de az 
országos hatáskörű Építési Hivatalhoz 
hasonlóan az egységesítés irányában ha
tott, mindenekelőtt a típusfeladatok meg
oldását szolgáló típustervek nagymérvű 
felhasználása révén.

Főpapi tisztséget betöltő tagjai révén 
meghatározó szerepet játszott az arisz
tokrácia a kor egyházi művészetében is. 
Körükből is kiemelkedik Esterházy Imre 
esztergomi érsek (1725^15), aki számos 
rendi építkezésnek is kezdeményezője és 
támogatója volt. Ő hívta meg és alkal
mazta „udvari építészként” (tkp. szob
rászként) 1729-39 között Georg Raffael 
—»Donnert, aki nemcsak a pozsonyi Szt. 
Márton-dóm számára készült, egyetemes 
viszonylatban is jelentős szobrászati 
együttes (Alamizsnás Szt. János-kápolna 
és főoltár), hanem a maga körül kialakí
tott műhely, tanítványai és követői (mű
hely: Pozsony, Szt. Márton-dóm stallum- 
szobrai, ugyanott a Szt. Erzsébet-temp- 
lom főoltárának szobrai, a máriavölgyi 
pálos zarándoktemplom egykori főoltá

rának szobrai, továbbá —»Gode Lajos, 
Andreas Hütter, Sartory József, Krail 
János Péter, Franz Xaver Seegen, Jakob 
Christian Schletterer, Jacob Gabriel 
Müller [„Mollinarolo”], Johann Joseph 
—»Ressler és mások művei) révén is 
tartós hatást gyakorolt a hazai szobrászat
ra. Esterházy Imre környezetéből kerül
tek ki azok a főpapok is, akik székestemp
lomaik ~ berendezésének kialakítása 
során elsőként követték a pozsonyi bal- 
dachinos főoltár és díszes stallum min
táját (pécsi püspökként Berényi Zsig- 
mond, 1741 ; gyulafehérvári püspökként, 
majd kalocsai érsekként Klobusiczky 
Ferenc, 1755, ill. 1757; a pécsi stallu- 
mokat Berényi utódja, Klimó György 
1762-ben, a gyulafehérváriakat Klobu
siczky 1744-ben készítteti). Ő hívta, 
még veszprémi püspökként, Bécsből 
Mo.-ra Antonio Galli Bibienát, hogy szé
kesegyháza belsejét illuzionisztikus fal
festményekkel díszítse (1726), és ő adott, 
már esztergomi érsekként, megbízást a 
művésznek előbb a nagyszombati plé
bániatemplom Szűz Mária-kápolnája 
(1739), a pozsonyi érseki nyári palota 
kápolnája (1740), majd a —»trinitáriusok 
ugyancsak pozsonyi temploma belse
jének kifestésére (1744-45). Bibiena 
tanítványát, Franz Anton Palkót udvari 
festőként foglalkoztatta a prímás, s oltár
képeken kívül portrékat is készíttetett 
vele, többek közt saját képmását (1743). 
Ugyancsak tőle kapott megbízást első 
önálló pozsonyi munkáira (Erzsébet-ren- 
di templom, 1738; Vörös Csillagkeresz
tes apácák temploma, 1743, lebontva) 
Franz Anton -»Pilgram is, aki ezt meg
előzően a prímás unokatestvére, Ester
házy József majkpusztai birtokán letele- 
piteni kívánt —»kamalduliak részére ter
vezett remeteséget (1733), utóbb pedig, 
1752-től Eszterházy Ferenc pápai kasté
lyának tervein dolgozott. Pápán ismerte 
meg az építtető fia, Eszterházy Károly, 
aki váci püspöki kinevezését követően 
1761-ben vele készíttetett terveket a 
—»váci székesegyház és püspöki reziden
cia monumentális, városépítészeti lépté
kű komplexumához. A székesegyházat 
azonban már nem eszerint, hanem az
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Eszterházy utódja, Christoph Anton 
—>Migazzi által felkért francia építész, 
Isidor —>Ganneval határozottan klasszi- 
cizáló, a francia ún. forradalmi építészet 
szellemét előrevetítő tervei alapján 
kivitelezik (1762-77). Eszterházy Ká
roly utóbb egri püspökként (1762-99) 
páratlan intenzitással folytatta elődje, 
—>Barkóczy Ferenc építtetői tevékeny
ségét. Míg Barkóczy a korszerűség által 
is kívánt minőség feltételeit általában 
idegen munkaerő alkalmazásával vélte 
biztosíthatni, rendszeresen konfliktusba 
kerülve a helyi kézművesekkel, a patrió
ta (ellenzéki) beállítottságú, de egyszer
smind a várossal is inkább megegyezésre 
hajló Eszterházy inkább vett igénybe he
lyi vagy legalábbis hazai mestereket, az 
általa meghívott tekintélyesebb idegen 
művészeket pedig igyekezett letelepíteni, 
így többek között Johann Lucas —>Kra- 
ckert, aki cseh- és morvao.-i munkás
ságát és első mo.-i megbízatásait (Sassin,

Varannó, pálos templomok; —»jászói pre
montrei kolostor és apátsági templom) 
követően Egerben és környékén is szá
mos jelentős alkotással bővítette életmű
vét (többek között az egykori jezsuita 
templom, a régi székesegyház és a püs
pöki nyári rezidencia azóta elpusztult, 
ill. a kispréposti palota és a líceum 
könyvtárának ma is látható falfestmé
nyei, 1778, továbbá számos oltárkép). Az 
egyházi és világi építtetői, ill. megbízói 
tevékenység személyes összefonódását 
szemléletesen példázza, hogy Eszterházy 
előszeretettel foglalkoztatta egyházme
gyéjében a saját dunántúli uradalmában 
bevált mestereket (és viszont); ebben az 
összefüggésben mintegy gesztus értékű, 
hogy a líceum terveit, melyeket az előd
je által foglalkoztatott és tehetségét a 
püspöki rezidencia terveivel is bizonyító 
bécsi Joseph Ignaz Gerl készített, a 
„tatai” Fellner Jakabbal dolgoztatta át.

A hazai főpapság korszerűségigényét
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azonban mindenekelőtt azok a törekvé
sek bizonyítják, melyek nemcsak álla
gukban leromlott, hanem egyszersmind 
avultnak is látott székestemplomaik le
hetőség szerint teljes külső és belső át
alakítására irányultak. A kevés sikeres 
kezdeményezés közé tartozik a —veszp
rémi székesegyház korszerűsítése, mely
nek sürgető helyreállítása alkalmával Es
terházy Imre a homlokzatot 1723-ban 
Martin —»Wittwer tervei nyomán alakít
tatta át, a belsőt pedig az általa Bécsből 
meghívott Antonio Galli Bibiena illu- 
zionisztikus falfestményeivel díszíttette 
(1726; az 1910-es neoromán restaurálás 
alkalmával mindkettő elpusztult). ^ P é 
csi székesegyházának helyreállítását Kli- 
mó püspök az 1760-as években ugyan
csak a külső nagymérvű átalakításával 
kívánta összekötni, melynek tervezésére 
Pacassi udvari főépítészt akarta meg
nyerni, szándéka azonban meghiúsult. 
Teljességében újonnan tervezett temp

lomként (bár alaprajzában bizonyos 
mértékig a középkorihoz igazodva) a 
—»kalocsai székesegyház épül fel, mely
hez a terveket 1728-ban Csáky Imre ér
sek rendelte meg mindmáig ismeretlen 
építésztől. Az épület külső összképe 
azonban csak 1757-ben alakul ki, az új 
templomhoz méltó új érseki rezidencia 
építése pedig csak —»Batthyány József 
érseksége alatt indul meg Oswald Gáspár 
piarista építészfráter tervei alapján. Mo.- 
on ritka esetnek számít, amikor többé- 
kevésbé egységes tervkoncepció megva
lósítása révén székesegyház és rezi
dencia valóban együttest alkot: ilyen a 
Patachich Ádám püspök által építtetett 
nagyváradi komplexum: jóllehet a szé
kesegyház építése az elődje által megbí
zott Giovanni Battista Ricca tervei alap
ján már előrehaladott stádiumban volt, az 
e szempontból döntő homlokzat megter
vezése a püspöki palota terveivel már el
készült (1761) Franz Anton Hillebrandt-
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ra maradt. Maradéktalanul egységes kon
cepció megvalósítására azonban egyedül 
az újonnan felállított —»szombathelyi 
püspökség székvárosában nyílt mód, 
ahol Szily János püspök mind a —szom 
bathelyi püspöki palota, mind a székes- 
egyház tervezésével ugyanazon mestert, 
Melchior —»Hefelét bízta meg (1778, ill. 
1791). Hogy a korszak lehetőségei a fő
papok intenzív tevékenysége ellenére is 
mennyire korlátozottak voltak, legszem
léletesebben az mutatja, hogy -  Eszter- 
házy Károly, ill. Barkóczy Ferenc meg
újuló kísérletei ellenére is -  mind Eger
ben, mind pedig Esztergomban csak a 
következő században épült méltó székes- 
egyház.

A Mo.-on működő —szerzetesrendek 
építtetői, ill. művészeti tevékenysége sok 
szálon kapcsolódik a világi egyházéhoz, 
ill. a főúri családokéhoz, ugyanakkor 
bizonyos körülmények el is választják az

A szombathelyi székesegyház

előbbiektől. Ilyen a —»rendtartományok 
határainak eltérése a világi, ill. világi 
egyházi közigazgatási határoktól, ami
nek következményeként egyes rendháza
kat, apátságokat vagy prépostságokat 
nemcsak országos viszonylatban távol 
eső, hanem az országhatárokon túl elhe
lyezkedő központokból irányítottak. A 
függelmi viszonyok alakulásának nyo
mon követését tovább nehezíti, hogy 
egyes rendek esetében az előbbieknek a 
birtokviszonyok különösen gyakori vál
tozásához kellett szükségszerűen igazod
niuk (így pl. a 18. sz. folyamán a —»cisz
terciek mo.-i monostorai közül a zirci a 
lilienfeldi, majd a heinrichaui, a pásztói a 
velehradi, a szentgotthárdi pedig a heili- 
genkreuzi főapátság irányítása alá tarto
zott, míg a hazai premontrei prépostsá- 
gok a pemeggi prépostság birtokában 
voltak, mely utóbb részint a loukai, ré
szint a gradici prépostságnak engedte át 
őket; —»premontreiek). A rendtartomá
nyok országhatárokhoz igazítását csak II. 
József rendelte el, aki azonban hamaro
san -  1786-87 folyamán -  a rendek több
ségét fel is oszlatta.

A ~ művészet, sőt a teljes ~ kultúra 
mo.-i meghonosításában közismerten a 
-»jezsuiták játszottak kulcsszerepet. A 
Jézus Társaság erősen központosított fel
építése, működésének szervezettsége 
ugyan többé-kevésbé a művészet terén is 
érvényesült, mindazonáltal a köztudat
ban élő önálló és megkülönböztethető 
„jezsuita stílus” a római tervjóváhagya
tás kötelezettsége ellenére is csupán fik
ció: a rend tevékenységét legtekintélye
sebb kutatója, Joseph Braun SJ szerint e 
tekintetben is a hatékonyságot maximáló 
konformizmus jellemezte, ami ebben az 
összefüggésben a helyi hatalmi tényezők 
és a hívőközösség sokrétű -  többek kö
zött esztétikai -  igényeihez való messze
menő alkalmazkodást jelent. A jezsuiták 
gyakorta foglalás útján jutottak temp
lomépülethez, melyet olykor csak új be
rendezéssel láttak el (pl. a Selmecbányái 
és a pozsonyi volt ev. templomok, 1669, 
ill. 1672), olykor radikálisan átalakí
tottak (Sopron, Szt. György-templom, 
1674, 1677-től kétoldali kápolnasor be
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építése, majd 1714-ben homlokzatát
alakítás). 1687-ben Kollonich Lipót prí
más rendelkezése nyomán az ő birto
kukba jutott a —»ferencesektől a —»budai 
Nagyboldogasszony-templom is, mely
nek struktúrája azonban továbbra is érin
tetlen maradt, csupán homlokzata módo
sult a Pálffy Miklós adományából emelt 
portikusszal (1696).

Az újonnan tervezett templomépüle
tek sorát a nagyszombati Keresztelő Szt. 
János-templom nyitja meg (1629-től). 
Monumentális kialakítását több tényező 
is indokolta: Nagyszombat országos egy
házközpont volta, az aktuális egyházfő, 
—»Pázmány Péter jezsuita múltja mellett 
az a körülmény is, hogy az alapító —»Es
terházy Miklós nádor egyszersmind csa
ládi temetkezőhelynek szánta. A tekin
télyteremtés fokozott igénye kívánta 
meg az udvari művészek alkalmazását is: 
a tervező (az irodalomban gyakran ek
ként kezelt kivitelező mester, Pietro 
Spazzo helyett) visz. Giovanni Battista 
Carlone császári főépítész volt, a főoltár 
készítője pedig a pozsonyi királyi vár 
kápolnájának festője, a bécsi Christian 
Kner. A kéttornyos homlokzatú, kápol
nasoros, kupola és keresztház nélküli 
nagyszombati templom tipológiailag a 
jezsuita templomok ún. bécsi (tkp. 
müncheni) típusának variánsa. Az előkép 
megválasztásában döntő körülményként 
esett latba a bécsi „egyetemi” templom 
császári alapítása, ahhoz hasonlóan avat
hatta a nagyszombati templomot is épít
tetőinek és alkotóinak rangja hazai 
mintaképpé: mind elrendezésében, mind 
homlokzatkiképzésében alapvetően ezt 
követi a mo.-i jezsuita templomok hosz- 
szú sora, többek között a győri (1635- 
41), a trencséni (1653-57), a kassai 
( 1681 ), a kolozsvári (1718-24) és az egri 
(1717-34) is. A típus terjedését azonban 
nem akadályozták rendi korlátok, amit 
egyebek mellett az eperjesi ferences 
(1709-18) és a miskolci minorita temp
lom (1729) is tanúsít. Úttörő szerepet ját
szik a rend a korszerű monumentális fes
tészet meghonosításában is. Már elismert 
mesterként hívták meg a római S. Igna- 
zio, utóbb a bécsi jezsuita templom teljes

A soproni Szt. György-templom homlokzata és 
szószéke
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belső dekorációját készítő Andrea Pozzo 
tanítványát, Christoph Tauscht, aki a rend 
trencséni templomának illuzionisztikus 
falfestményein, ha mestere epigonjaként 
is, de mégis sikeresen, korszerű eszkö
zökkel oldotta meg korszerűnek vélt fel
adatát (belső és főoltárkép 1712- 15).

A rendi kapcsolatok érvényesülését, 
egyszersmind a rendi keretek viszony
lagosságát két jelentős építészszemélyi
ség: a már említett M. Wittwer és F. A. 
Pilgram mo.-i tevékenységén lehet szem
léltetni. A karmelita rendtagként aktív 
Wittwer legkorábbi mo.-i művének, a 
győri karmelita templomnak megterve
zésével (1714) a rend számára más he
lyeken (Prága, Linz) végzett munkáinak 
sorát folytatta, a továbbiakban viszont 
készséggel tervezett más rendek (pl. a 
-^pannonhalmi bencés apátság épület- 
komplexumának bővítése 1722 k.; a —»ti
hanyi bencés apátsági templom homlok
zata, 1720-as évek eleje; pápai pálos 
templom, 1737 e.), ill. a világi egyház 
számára is (a veszprémi székesegyház 
homlokzata, 1723). Míg minden bizony
nyal az ő tervei alapján kivitelezték a zir
ci ciszterci kolostort (1726) és talán a 
templomot is (1732-től), a ciszterciek 
legnagyobb (bár csak részlegesen kivi
telezett) kolostor-templom komplexumát, 
az ausztriai és dél-németo.-i ún. óriásko
lostorokra leginkább emlékeztető szent
gotthárdi apátság épületét az egyházi és 
világi épitészet szinte minden területén 
egyaránt foglalkoztatott Pilgram tervezte 
(1739-40). Szintén az ő tervei (1745) 
alapján építették meg a jászói premontrei 
apátság hazai viszonylatban monumen
tális léptékű épületét (1745-62).

A prot. egyházak közül az ev. egyház 
ugyan a korszakban is számottevő mű
vészeti tevékenységet folytatott, jelentős 
emlékekkel azonban csak a belsőépíté
szet területén találkozunk (oltárok, szó
székek, szószékoltárok, epitáfiumok stb.), 
a monumentális építészeti tevékenységre 
-  hasonlóan a ref. egyházhoz -  csak II. 
József —»Türelmi Rendeletét követően 
nyilt módja (számos most látható, nagy 
léptékű tornyos homlokzat is csak ekkor 
épült ki).

A városok nemcsak építtetőként, ill. 
megbízóként, hanem —»céheik tagságá
nak személyes teljesítménye révén köz
vetlenül is alakító tényezői voltak a mű
vészetnek. Tevékenységüket szinte foly
tonos, változó sikerű érdekvédelmi harc 
közepette kellett kifejteniük, mely hol a 
helyi nagybirtokosokkal, hol -  egyházi 
feladatok esetén -  a területileg illetékes 
püspökkel, esetleg a helyi vagy közeli 
szerzetesrenddel állította szembe őket. 
Az aktuális erőviszonyok többnyire meg
hátrálásra késztették őket, amit eseten
ként az ő rovásukra pártfogolt mestere
ken toroltak meg a polgárjog megadá
sának, ill. a céhbe való felvételnek a 
halogatásával vagy végleges megakadá
lyozásával. A céhtagság mesterségbeli 
színvonala a hagyomány megmerevedése 
vagy olykor egyenesen megszakadása 
okán különösen a Hódoltság területén 
süllyedt mélyre, így a céhek megújítása 
meg is kívánta a tájékozottabb és fel
készültebb idegen mesterek felvételét. A 
17. sz. végén az udvar elsőként a budai 
egyesült kőműves- és kőfaragócéh alap
okmányát hagyta jóvá (1691), majd köz
vetlenül utána a belőle kivált pesti céhét 
(1695). E két céh tekintélyét bizonyítja, 
hogy mestereiket egyedülálló privilégi
ummal ruházták fel: az ország egész te
rületén korlátozás nélkül vállalhattak 
mind egyházi, mind világi megbízásokat. 
E körülmény késztette és készteti a 
kutatást ma is arra, hogy számos jelentős 
vidéki emléknek ne csak kivitelezőit, 
hanem tervezőit is az előbbiek sorában 
keresse (pl. Pest, pálos templom; —»ka
locsai székesegyház; kecskeméti piarista 
templom stb.), jóllehet a tervezést mint 
a megelőző korszakokban is -  a kivi
telezés irányításához viszonyítva arány
talanul alacsony munkadíja miatt kevés
bé aggályosán tartották számon, és így 
gyakorta kell feltételeznünk, hogy „leve
lező” gyakorlat útján szerzett vagy némi 
módosítással másodlagosan felhasznált 
idegen tervek kerültek kivitelezésre. A 
pesti mesterek közül mindenekelőtt 
Mayerhoffer András (mester: 1729-től) 
emelkedik ki sokrétű és magas színvo
nalú munkásságával: bár tervezősége
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A pesti domonkos templom, később az angolkisasszonyok temploma
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csak a pesti Péterffy-palota (1756; ó v á 
rosi palota) esetében dokumentálható 
egyértelműen, azok a művek, melyekhez 
akár csak feltételezett tervezőként, akár 
kivitelezőként vagy részfeladatok megol
dójaként fűzte a nevét a szakirodalom, a 
legjelentősebbek közé tartoznak (pesti 
Grassalkovich-palota, 1730-35; a —»gö
döllői Grassalkovich-kastély II. építési 
periódusa, 1746^-9; az esztergomi ún. 
Török-palota, majd megyeháza, 1747; a 
pesti ún. epreskerti kálvária, 1747^9; a 
pesti domonkosok, utóbb angolkisasszo
nyok temploma, 1747-55 stb.). Tisztá
zatlan egy másik jelentős mester: Ora- 
csek (Oraschek) Ignác életműve is, akit 
Grassalkovich ajánlására vett fel (vona
kodva) tagjai közé a budai céh (1753). 
Kevés terve ismert (pl. váci székesegy
ház, 1755; esztergomi plébániatemplom, 
1757), kivitelezői részvétele azonban a 
korszak legfontosabb építkezésein mu
tatható ki (budai várpalota, gödöllői 
kastély stb.). Budai céhes mesterek épí
tették fel vitatott eredetű tervek alapján a 
jezsuiták által működtetett buda-vízi- 
városi Szt. Anna-plébániatemplomot is: 
Hamon Kristóf (1740-től), majd halála 
után az adott terveket módosító Nepauer 
Mátyás (1749-62).

A városi szobrászat többnyire a faszob
rászat területén hozott létre kiemelkedő 
alkotásokat, a 17. sz.-ban és a 18. sz. ele
jén mindenekelőtt az ország északi és 
keleti régióiban. A fafaragó műhelyek 
közül különösen a lőcsei érdemel figyel
met, melynek mesterei nem is városi, ha
nem rendi, ill. főúri megrendelésre ké
szítették fő műveiket, többek között a he
lyi jezsuita templom oltáregyüttesét 
(1699 k.), a sátoraljaújhelyi pálos, majd a 
nyírbátori minorita templom főoltárát 
(1716, ill. 1731, az utóbbiban álló ún. 
Krucsay-oltár eperjesi mester műve), a 
késmárki várkápolna oltárát (1657) és a 
sárospataki vártemplom egykori főoltá
rát (1701) is. Az emlékcsoport sajátos 
vonása, hogy a faszobrászatra általában 
jellemző német kapcsolatokon túl balti
kumi összefüggések is kimutathatók. A

városi mesterek nem ritkán versenyhely
zetben működtek az egyes rendek kere
tein belüli műhelyekkel, pl. a 18. sz.-ban 
különösen aktív pálos fafaragókkal (pl. 
Pest, Győr, Pápa, Székesfehérvár), bár a 
viszonyok bonyolultságára utal, hogy pl. 
a lőcsei műhelyt vezető Olof Engholm 
asztalosmester az oltáregyüttes készíté
sekor a jezsuiták alkalmazásában állott. 
A jelentősebb szobrászati megbízatások 
zömét azonban továbbra is a hazánkban 
csak alkalomszerűen tartózkodó, több
nyire a főúri, ill. főpapi udvarok által 
foglalkoztatott idegen művészek kapják, 
csak a 18. sz. második harmadában ala
kulnak ki számottevő műhelyek, melyek 
közül a vezető szerep ebben az összefüg
gésben is Budának, majd Pestnek jut.

A törvény szerint céhes keretben dol
gozó városi festők helyzete többszörösen 
hátrányos volt. Ajelentősebb megbízáso
kat eleve a főurak és főpapok számára al
kalomszerűen dolgozó, esetenként azok 
„udvari” festőiként tartós alkalmazásban 
álló művészek kapták meg, akikkel szem
ben ritkán tudták hatékonyan védeni 
érdekeiket. A névleg szigorú szabályozás 
ellenére a hatáskörök átlépésében meg
nyilvánuló kontárság gyakorlata a céhek 
között is szokásos volt (az igénytelenebb 
építményeket gyakran mesterjoggal nem 
rendelkező kőművesek, ill. kőfaragók, az 
oltárokat pedig az illetékes építész vagy 
asztalos helyett fafaragók vagy festők 
tervezték), amihez az egyes feladatkö
röknek és az általuk megkövetelt szak
mai képzettségnek a modem szemlélet 
számára meglepő differenciálatlansága is 
hozzájárult. A festők a legközönségesebb 
feladatok mellett készségesen vállalták a 
díszítőfestő és márványozó, de -  hason
lóan a szobrászokhoz, asztalosokhoz és 
fafaragókhoz -  legszívesebben az aranyo
zó munkáját, amely a legjövedelmezőbb
nek bizonyult. (A munkamegosztás irá
nyított, ill. spontán alakulásáról lásd 
mindenekelőtt: Voit Pál, Tervek, meste
rek és a mű, ME, 1960.) Viszonylag ké
sőn, csak a 18. sz. második felében válik 
gyakoribbá a feladatok közötti váloga
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tásban megnyilvánuló fokozott öntudatot 
kifejező „művész-festő” (Kunstmaler), 
majd a magasabb rangot a speciális kép
zettséggel legitimáló „akadémiai festő” 
megnevezés. A korszakban és még hosz- 
szú évtizedeken át a honi festők szinte 
kivétel nélkül a bécsi akadémiát látogat
ták (F leischer  Gyula, M agyarok a bécsi 
Képzőm űvészeti Akadémián, Bp., 1935), 
bár tudunk egy mo.-i akadémia felál
lítása érdekében tett kísérletről is (Dániel 
Gran tervezete 1755-ből).

Lásd még: —»barokk építészet; -^fes
tészet a 17-18. században; —»szobrászat 
a 17-18. században; —»a katolikus meg
újulás művészete.
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Széphelyi F. György

barokk építészet
A ~ Mo.-on nem a helyi hagyomá

nyokra támaszkodva s azokból kifejlőd
ve jelent meg, hanem tudatos „import
ként”, az ellenreformációs törekvések 
keretében, azokat szolgáló stílusként 
(—»a katolikus megújulás művészete). A 
-»jezsuiták nagyszombati templomát
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(1629-37, tervező: Antonio mester, kivi
telező: Pietro Spazzo) —»Esterházy Mik
lós nádor, a királyhű kát. párt vezetője 
alapította, a rend bécsi templomának 
(1627-31) mintájára, feltehetőleg az ott 
dolgozó mestereket szerződtetve. Az or
szágban az 1610-es években megtelepe
dő s intenzív pasztorációs és missziós te
vékenységet végző jezsuiták céljainak, 
igényeinek messzemenően megfelelő 
templomtípust a római Gesű valósította 
meg először (1568-84, tervező: Vigno
la). A Gesű latin kereszt alaprajzú; egyet
len hajóját kétoldalt 4-4 kápolna kíséri. 
Négyezete felett kupola emelkedik, és 
laternáján át fénnyel árasztja el a szen
tély előtti, hangsúlyos teret. A belső egy
séges; a viszonylag rövid és széles hajó
ban a gyülekezet úgy helyezkedhet el, 
hogy a szertartást mindenki jól látja, a 
prédikációt jól hallja. Ezáltal a tér hozzá

járul az ellenreformáció fontos céljainak 
- az igehirdetés hatásosságának és a 
—»mise lelki élménnyé válásának -  meg
valósulásához. A —»kápolnák mellékoltá
rai a magánáhítatot biztosítják. A temp
lomtér gazdag díszítése segít a hívőkben 
azt az érzetet kelteni, hogy a rendkívüli, a 
transzcendens jelen van e környezetben.

A Gesú típusa az Alpoktól északra ki- 
sebb-nagyobb módosításokkal, de alap
vető vonásait megőrizve terjedt el. A 
homlokzatok, eltérve a római minta to
rony nélküli alakításától, rendszerint két- 
tomyosak, feltehetőleg azért, mert e tér
ségben a templom fogalmához hozzátar
toztak a tornyok. A templomalaprajzból 
általában -  így Nagyszombatban is -  el
maradt a kereszthajó és a kupola. Az 
épületet ezáltal olcsóbban, kevesebb 
technikai nehézséggel megküzdve lehe
tett felépíteni.

A nagyszombati jezsuita 
templom
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A nagyszombati templomon még sok 
régies, a felső-itáliai —»manierizmusból 
eredő vonás is megfigyelhető, így a hom
lokzatok mozgás nélküli alakítása, a sáv
szerű pilaszterekkel és alig kiemelkedő 
párkányokkal hálózatszerűén, erőtlenül 
tagolt falfelület, valamint a merev, dina
mizmus nélküli voluták alkalmazása. A 
—»barokk stílus felé mutat viszont az 
egységbe fogott tér, a belsőt egyetlen tér
ré foglaló fiókos dongaboltozat, amely a 
bejárattól a főoltárig, az eszmei közép
pontig egyetlen lendülettel viszi előre a 
tekintetet. Az egységes, mozgalmas 
kompozíció mellett a gazdag, plasztikus
ra formált ornamentika, a festett, szobrá- 
szi és stukkótechnikával készült díszít
mények együttese jelzi a barokk stílustö
rekvéseket.

A nagyszombati templomtípus olyan 
sikeresen fogalmazta meg az új egyházi 
építészet alapelveit, hogy több mint száz 
éven át népszerű maradt a magyar építé
szetben. A rend, amely dinamikusan fej
lődve egymás után alapította az ország
ban rendházait és építette fel templomait, 
többnyire ezt a templomformát alkal
mazta. A jezsuiták ugyan nem írtak elő 
állandóan követendő alaprajzi és felépí
tési sémákat, de engedélyezési gyakorla
tukból következett a formák ismétlődése. 
Az építendő templomok terveit ugyanis 
jóváhagyás végett Rómába kellett külde
ni a rend generálisához, s a központból 
érkezett kifogásokat, amelyeket a típus
tól való eltérés is indokolhatott, figye
lembe vették az építkezések helyszínén.

A következő évtizedekben épített mo.-i 
jezsuita templomok alaprajza, belső 
rendszere szinte nem változott a nagy- 
szombatihoz képest, a homlokzatok pe
dig csak abban térnek el tőle, hogy nem 
osztópárkánnyal vannak szintekre bont
va s azokon belül önálló pilaszterekkel 
tagolva, hanem egyetlen magas pilaszter- 
sor fogja át az egész falfelületet, dinami
kus, felfelé törő külsőt biztosítva az épü
leteknek. A 17. sz. művészileg legjelentő
sebb jezsuita templomai a győri (1635- 
41) és a trencséni (1653-57); a monu
mentális kassai (1671-81) viszont a típus 
nehézkesebb, kevésbé sikerült változata.

A hosszhajós, kápolnasoros, kereszt
hajó nélküli alaprajzi forma népszerű
ségét jól mutatja a középkori eredetű 
soproni Szt. György-templomnak a je
zsuiták által történt átépítése (1677). Az 
egyetlen, megnyúlt térből álló hajó oldal
falait a külső támpillérek között áttörték, 
és a nyílásokban kápolnákat alakítottak 
ki, hogy az elrendezés kövesse a népsze
rű templomtípust.

A 17. sz. 3CM10-es éveiben a jezsuiták 
nagy sikereket értek el a magyar főurak 
rekatolizációjában, s míg az előző század 
végére a főnemesség többsége valame
lyik prot. felekezet híve lett, most meg
fordult a helyzet. A kát. hitre visszatért 
főurak ezután bőkezűen támogatták a 
szerzetesrendeket, és segítették újabbak 
megtelepedését. Az új alapítások közül a 
lorettomi szervita templom (1651-59, 
alapította; -»Nádasdy Ferenc) és a bol- 
dogasszonyi ferences templom (1695- 
1702, alapította: -»Esterházy Pál, építet
te: Francesco Martinelli) emelkedik ki. 
Mindkettő a jól bevált jezsuita templom
sémát követte, s belső terét messze 
földön híres —»kegyképéhez és az ide lá
togató zarándokok tömegéhez méltó, 
magas színvonalú stukkó- és freskódíszí
téssel gazdagította. Nádasdy Ferenc lékai 
ferences temploma (1655-66) különle
ges alkotás, mert -  más, feltehetőleg itá
liai mintákhoz igazodva -  centrális alap
rajzon épült.

A 17. sz.-i építészet barokk vonásai el
sősorban a főúri pártfogással emelt -  s az 
újat, a korszerűséget magas művészi 
színvonalon megvalósító -  templomo
kon mutatkoztak meg, amelyek a hitter
jesztéshez a pompát, a meglepetéskel
tést, a művészeti ágak együttes hatásából 
fakadó meggyőző erőt választották. Más 
képet mutattak viszont ekkor a vidéki 
-»plébániatemplomok. Külső-belső for
májukban tovább éltek a középkori ha
gyományok, a régi alaprajzi és felépítési 
megoldások. Rendszerint hosszanti el
rendezésű, egyterű csamoktemplomok, 
amelyekhez poligonális, kívül támpillé- 
rekkel megerősített szentély járult. Ki
sebb közösségek, kevésbé tehetős patró- 
nusok építették őket, akiknek számára a



barokk építészet 242

hagyományos, közérthető forma fonto
sabb volt, mint a barokk újszerű, ekkor
tájt csak az elit számára érthető-élvezhe
tő világa (Oszlip, Vulkapordány).

A barokk a világi művészetben is meg
honosodott, s megjelenésében, elterjedé
sében nagy szerepe volt a pozsonyi kirá
lyi építkezéseknek (—»királyi palota). 
Buda török kézre kerülése után a Bécs- 
hez közel fekvő Pozsony lett az ország 
tényleges fővárosa, az országgyűlések 
színhelye. A középkori eredetű, a 16. sz.- 
ban továbbépített —»vár, amely eredetileg 
nem a királyság központjának, hanem 
határ menti erősségnek készült, már nem 
felelt meg a reprezentatív feladatnak. 
Korszerűsítése, kiépítése a század elején 
elengedhetetlenné vált. 1635-46 között 
Pálffy Pál kamaraelnök felügyelete alatt, 
Giovanni Battista Carlone császári épí
tész tervei szerint lezajlott az újjáépítés 
(építésvezető: Johann Alberthal). Az épü
let szabályos külsőt nyert; négyszögű, 
belső udvaros tömegéhez a korábbi két 
tornyon kívül még két saroktorony épült,

falaira új emeletet húztak, az udvari szár
nyakban folytatták a lakótraktusok kiépí
tését, s a belsőkben reprezentatív tereket, 
gazdag stukkó- és freskódíszű enteriőrö
ket alakítottak ki. A —»palota szabályos 
alapformája, szimmetrikus homlokzata, 
reprezentatív termeinek gazdagsága, a 
díszítés pompája, a fényűző berendezés 
új építészeti elvekről, újfajta lakóigény
ről tanúskodott, mely hamarosan éreztet
te hatását a mo.-i építészetben. A főurak 
megváltozott ízlésének megfelelően egy
más után épülnek át a —»kastélyok. Sop- 
ronkeresztúr (1625-43), Németújvár 
(1635-51), Kistapolcsány (1656-61) és 
Vöröskő (1660-70-es évek) e korszak
ban válik barokk várkastéllyá. Mivel a 
törökveszély még nem múlt cl, s tartani 
lehetett nagyobb támadásoktól is, a külső 
falak, a védművek továbbra is megma
radtak, és a homlokzatok sem nyílhattak 
meg. A barokk elemek így a külsőn né
hány részletre -  kapuzatra, ablakokra -  
korlátozódtak, és csak a belsőkben jelen
hettek meg teljes gazdagságukban. Min-

A vöröskői vár sala terrenája
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A kismartoni Esterházy-kastély

denekelőtt a dísztermeket és a kápolná
kat építették át új szellemben. Új tértípus 
is megjelent: az épület és a kert között át
menetet képező —»sala terrena. Díszítése 
nélkülözte a hagyományos építészeti lo
gikát, s így kötetlenség, szabadság érvé
nyesülhetett benne. Ma már csak a vö
röskői vár ún. hűtőzőtcime ( 1660 70-es 
évek) tanúskodik a 17. sz.-i megoldások
ról. Falait, boltozatát stukkók, freskók, 
tufa és kagylók borítják; olyan az összha
tás, mintha természetes és nem épített 
barlang lenne.

A mo.-i építészet jelentős emléke a 
—»kismartoni Esterházy-kastély. Négy- 
szögletes, négy sarokbástyás középkori 
fonnájának megújítása 1663-72 között 
(tervező: Carlo Martino Carlone) jól jel
zi, miként váltotta fel a középkori építé
szeti felfogást az új, kora barokk szemlé
let. A komor, kívül alig tagolt várépületet 
az építkezés során körülburkolták, s új 
homlokzatokkal látták el. A tornyok kö
zött futó korábbi masszív fal oldalai 
mentén lakótraktusokat alakítottak ki. A 
négyszögű saroktomyokból rizalitok let
tek, azaz erődítésszerű elemekből a lakó
épület részeivé váltak. A homlokzatok a 
bécsi palotákéhoz hasonló kialakítást 
nyertek. Különvált a földszint mint a pa
lota talapzata, s a felső szinteket a ki
emelten kezelt fő emeletet, azaz piano 
nobilét és a mezzanint (félemeletet) -

óriás pilasztersor fogja össze. A belsőben 
különösen a freskókkal ékesített díszte
rem érdemel figyelmet; az egykori sala 
terrena már nincs meg.

A kismartoni kastély általános formá
ja, alaprajza még sokat megőrzött a késő 
középkori előzményekből. Építésével 
egy időben megjelent a jellegzetesebb 
barokk kastélyalaprajz is Mo.-on: a köp- 
csényi kastély (1668 e.). Kívül ugyan 
négyszögletes, sarokbástyás védmű veszi 
körül, de maga a főépület U alakú: az el
ső cour d’honneurös mű a magyar építé
szetben. A főbejárathoz előtetős, hagy
masisakos lépcső vezet, s e motívum a 
Bécs környéki kastélyokra emlékeztet. A 
petronelli Abensberg-Traun-kastély ha
sonló motívuma jelzi a szoros kapcsola
tot ezzel az emlékkörrel, s arra is rávilá
gít, hogy a királyhű főurak ugyanazokkal 
a művészekkel dolgoztattak, mint az 
uralkodó, s az udvari ízlést követték épít
kezéseiken.

Míg az ország viszonylag védettebb 
nyugati felében a barokk szabadabb el
rendezésű kastélytípusa is megjelenhe
tett, a Felvidéken és Erdélyben tovább 
élnek a zárt formájú építmények. Ezek
ben a térségekben kevesebb volt az olyan 
nagy földbirtok, mint nyugaton az Ester- 
házyaké, a Batthyányaké vagy a Nádas- 
dyaké, s így a nagyméretű, gazdagon dí
szített kastélyok száma is kevesebb. Ki
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alakul egy kisebb, tömbszerű —»udvarház 
típus, egy vagy több saroktoronnyal, sza
bályos belső terekkel. A szabályos hom
lokzatokon és az újfajta nyíláskereteken 
kívül magas pártázat, alatta pedig sgraf- 
fitóval (—»falfestészeti és faldíszítő tech
nikák) díszített törpegaléria oldja az erő
dített külső komor hatását: Pácin (1581), 
Frics (1623), Márkusfalva (17. sz. első 
fele). Erdélyben a század egyik legjelen
tősebb világi épülete, a bethlenszent- 
miklósi kastély (1667-83) Bethlen Mik
lósnak, a későbbi kancellárnak a tervei 
szerint épült. Kerti homlokzatának leg
hatásosabb része a kétszintes, nyitott log
giasor, amely szinte itáliai jelleget köl
csönöz az épületnek (—»bethlenszent- 
miklósi Bethlen-Brukenthal-kastély).

1688-ban, a török kiűzésének évében 
új korszak kezdődött a magyar építészet- 
történetben is. Korábban az ország jelen
tős részén megszűnt vagy erősen vissza
esett az építőtevékenység. Hatalmas te
rületek néptelenedtek el, váltak pusztává, 
mocsaras „őstermészetté”. A 18. sz. fel
adata az újjáépítés, az egyházi szervezet 
újjáteremtése, a mindennapi élet keretei
nek kiépítése lett. Az építési feladatok 
száma megnövekedett tehát, de a fejlő
dés anyagiak, mesteremberek és -»építé
si szervezet híján csak nagyon szerény 
keretek között indult meg. Az új korszak 
építészeti stílusa már a barokk lett, s a 
részletek a barokk formakészletéből 
származtak.

A török kiűzése után gyors ütemben 
zajlott a lerombolt —»székesegyházak és 
plébániatemplomok újjáépítése. Általá
ban azonban csak Mária Terézia idejére 
sikerült az egyházmegyék székhelyéhez 
méltó, új alkotásokat létrehozni, a koráb
bi igénytelen templomokat átépíteni. A 
középkori várban álló, romos, gótikus 
katedrális helyett gyakran lent a város
ban, sík terepen állítottak helyre egy-egy 
szerényebb plébániatemplomot, majd azt 
később lebontották, és helyére a barokk 
korban, esetleg még később, a klassziciz
mus időszakában építettek székesegyhá
zat. A török időkben elpusztult —»váci 
székesegyház helyett 1699-ben először a 
Szt. Mihály-templomot alakították át,

majd Franz Anton Pilgram tervei (1760 
és 1761) szerint kezdődött az új épület 
alapjainak kiásása. Rövidesen félbema
radtak a munkák, majd Isidor —»Ganne- 
val tervei alapján végül is klasszicizáló, 
geometrikus, díszítetlen, a barokktól eltá
volodó székesegyház épült fel (1763-77). 
Első formájában az —»egri székesegyház 
sem a régi helyén, hanem lent, a vár alatt, 
a városban épült (1712-27, tervezte: G. 
B. Carlone). A század második felében 
ezt a kisméretű, egyszerű, kéttornyú 
templomot lebontották. Egymás után szü
lettek tervek az új székesegyház felépíté
sére, de a 19. sz. első feléig egyik sem 
valósult meg.

A legkorábi barokk építkezések egyike 
volt a —»veszprémi székesegyház: 1723- 
ban épült fel a török időkben elpusztult 
régi helyén. A régebbi részek felhaszná
lásával háromhajós templomot emeltek, 
fiókos dongaboltozattal. A megújitott 
homlokzat sima, alig tagolt, háromszögű 
oromzattal lezárt falfelületének egyes 
részletei a Győrben dolgozó Martin Witt- 
wer karmelita szerzetes-építész formavi
lágával rokoníthatók. Az épület mai, neo- 
román alakja a 19. sz. végén végzett ún. 
stílszerű helyreállítás eredménye.

A 18. sz. első felének legjelentősebb 
egyházi építkezése a —»kalocsai székes- 
egyház újjáépítése volt (1735-54). Az 
egyhajós, kétoldalt négy-négy kápolná
val kísért, kereszthajó nélküli, fiókos 
dongával fedett, kéttomyos templom a 
17. sz.-ban kialakult jezsuita építészeti 
rendszert követi. Átvétele azt mutatja, 
hogy a 18. sz. első harmadában még min
dig ez számított a legkorszerűbbnek, ill. 
hogy a gazdagabb (kereszthajós, négye- 
zeti kupolás) változat túl költséges volt. 
Az épület tervezőjének személyéről vita 
folyik a szakirodalomban. Egyes szerzők 
Mayerhoffer András pesti mester művé
nek tekintik, és stílusbeli kapcsolatot lát
nak az épület és Mayerhoffernek tulajdo
nított más művek (Pest, pálos templom; 
Gödöllő, Grassalkovich-kastély) között. 
A kutatók egy csoportja sem a stíluskap
csolatot, sem Mayerhoffernek az említett 
művek tervezésében játszott fontos sze
repét nem ismeri el, és úgy vélekedik,
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hogy a kalocsai székesegyház kiemelke
dő művészi színvonala külföldi mester 
tervének felhasználására vall.

Az újjáépítés, az egyházszervezet újjá
terem tésének kezdeti fázisába tartozik a 
temesvári dóm is (1736-65). A terveket 
Josef Emanuel Fischer von Erlach csá
szári építész készítette. A latin kereszt 
alaprajzú, de négyezeti kupola nélküli 
dóm széles, kétszakaszos hajóját kétol
dalt lapos kápolnasor kíséri. A keskeny 
főhomlokzat két toronnyal szegélyezett 
fala konkáv vonalban meghajlik. Ezt 
részben ellensúlyozza az oszlopos, kis 
előépítmény, amelyet önálló manzárdku
pola fed. E struktúra bécsi előképeket 
(pl. Peterskirche) követ.

A török hódoltság során a magyar 
szerzetességet is súlyos veszteségek ér
ték: létszámban megfogyatkozott, épüle
teit, birtokait nagyrészt elveszítette. Az 
újabb alapítású vagy nálunk később meg
telepedő, dinamikus rendek (kapucinu
sok, szerviták, —»kamalduliak, —>tri n i tá
rs usok , —»irgalmasok, —»piaristák) nagy 
szerepet játszottak az egyházszervezet 
kiépítésében; jelentős munkát végeztek a 
pasztorációban, a tanításban, a betegápo
lásban, s támogatóik segítségével ország
szerte hozzáláttak kolostoraik, templo
maik felépítéséhez (—»kolostorépítészet).

A —»bencések legkorábbi építkezései 
közé tartozott a korábban várrá alakított, 
romos tihanyi apátság átépítése. Az új 
templom és monostor 1740-54 között 
épült fel; nyilván a megmaradt régi falak 
felhasználásával. Az új homlokzat (Tiet- 
hart József, esetleg Martin Wittwer mű
ve) helyi színét, sajátos karakterét az 
igen karcsú pilaszterek nem klasszikus 
arányai, az oromzat vonalvezetése, a mű 
kissé nehézkes formálása teremti meg 
(—»tihanyi bencés apátsági templom).

A trinitárius rend fő tevékenysége a 
pogány fogságba került keresztény rabok 
kiváltása volt. Első hazai kolostoruk ala
pítását (1693) követően az udvar és a fő
nemesség pártfogásával egymás után 
épültek fel rendázaik és templomaik, pl. 
Sárospatakon, Pozsonyban, Egerben és 
Óbudán. A Szentháromság tiszteletére 
1715-25 között épített pozsonyi templo

muk elrendezése meglehetősen ritka a 
hazai építészetben: ovális forma, de kí
vülről a hozzáillesztett mellékterek révén 
kereszthajósnak látszik. Központi teréhez 
a kereszttengelyben egy-egy szélesebb, 
az átlós tengelyekben pedig egy-egy kes
kenyebb kápolna járul. Legközelebbi 
analógiái bécsi művek: a Peterskirche és 
a piaristák temploma. Homlokzata vi
szont egyéni: az ovális tér elé konkáv 
felülettel hajlik, két, átlósan elhelyezett 
toronnyal szegélyezve. Tervezője visz. 
Franz Jänggl bécsi építész volt.

Egerben a trinitáriusok temploma 
(1748-70-es évek, de a rend 1784-i fel
oszlatásakor még befejezetlen) eredeti 
állapotához képest csonkán áll. Alaprajza 
szokatlan a magyar emlékek között; csak 
az egri minorita templommal mutat ha
sonlóságot. A hajó közepén két apszis 
kereszthajószerűen járul a térhez. A szen
télyt is apszis zárja le, s így az alaprajz
ban a háromkaréjos megoldás is feltűnik. 
A hármas szám, az elemek meghárom- 
szorozása a trinitáriusok Szentháromság
tiszteletére utal. Mind a belső, mind pe
dig a külső Kilian Ignaz Dientzenhofer 
építészetével áll rokonságban -  visz. 
metszetek, esetleg a rend által megszer
zett eredeti tervek révén.

A hazai trinitárius kolostorok közül 
alapítási évét tekintve az óbudai (kis- 
celli) volt az utolsó (tervezője a bécsi 
Johann Entzenhoffer, 1743-44 között, a 
kolostort 1747-ben, a templomot 1749- 
58 között fejezték be). 1784-ben, a fel
oszlatást követően az épületegyüttest át
alakították: a tornyokat visszabontották, 
a templom belső terét födémekkel szin
tekre osztották, és falába újabb ablakokat 
vágtak. A templom tornyai eredetileg 
kétoldalt előreugrottak, a homlokzat hát- 
rahajlott, mint pl. a tatai plébániatemp
lom (1751) vagy a budai ferences (egy
kor Ágoston-rendi) templom (1753-70). 
A minta visz. a bécsi Alserstrassén álló 
trinitárius (ma minorita) templom volt. 
Az alaprajz egyhajós teret mutatott, 
amelynek három, csehboltozattal lefedett 
boltszakaszát széles fülkék bővítették.

A —»ciszterciek nemcsak Zircen, ha
nem az apátság egész területén plébánia-
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A buda-vízivárosi Szt. Anna-lemplom
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templomok sorát építették fel. Zirci 
templomuk (1738-53) terveit visz. az a 
Martin —»Wittwer készítette, aki a mo
nostort (1726) és korábban a győri kar
melita templomot is tervezte. A homlok
zat és az alaprajz a felső-ausztriai Spittal 
am Phymn (1714-36) hatását mutatja. 
Mindkét művön az egyhajós, három
három kápolnával kísért hajóhoz keske
nyebb, hosszú, kétszakaszos szentély já
rul. Az alaprajzban még a méretek is 
egyeznek. A két homlokzat szintén sok 
egyezést mutat: a hatalmas toronypár kö
zött beszorítva s ezért kissé előretolva je
lenik meg a középrész. A belsőben azon
ban a zirci templom nem követi az oszt
rák mintát: annak golyvázott párkánya, 
gazdag, hullámzó mozgása nem felelt 
meg a megrendelő ízlésének.

A 18. sz.-i jezsuita templomok (Eger, 
1731-33, Kolozsvár, 1718-24) fő voná
saikban továbbra is az előző században 
kialakított templomsémát (—szerzetesi 
templom) követték. Az esztergomi vízi
városi jezsuita templomot (1728-38) 
egyéni felfogású homlokzata különböz
teti meg a korszak többi alkotásától. A 
falfelület a két torony között erőteljesen 
előreível, még osztópárkánya is megtörik 
és dinamikusan felhajlik. Előzményének 
Johann Lucas von Hildebrandt bécsi pia
rista templomát tekintjük, amelynek lát
képei széles körben ismertek voltak. A 
két templom közötti rokonság azonban 
csak a homlokzatra terjed ki; a bécsi 
centrális alaprajzától eltérően az eszter
gomi a szokásos hosszanti terű jezsuita 
elrendezést követi.

Szintén egyedi alkotás a jezsuiták bu
dai Szt. Anna-temploma (Hamon Kristóf 
és Nepauer Mátyás műve, 1740-62). 
Homlokzata ugyan hagyományos, s a 
—»pálosok pesti templomát követi, de a 
falakon belül ovális fő tér látható, ke
reszt-, ill. hossztengelyében bővítmé
nyekkel, fülkékkel. Az elliptikus közép
rész felett csegelyes kupola emelkedik, 
de nem lép ki a tetőidomból, nem jelenik 
meg a külsőn. A belső térben -  miként a 
külsőben is -  feltűnik a falfalületek vi
szonylagos megbontatlansága, nyugalma.

Szintén az egyéni, mozgalmas barokk

stílusáramlathoz tartozik az egri minorita 
templom (1757-73, Kilian Ignaz Dien- 
tzenhofer). Homlokzata mintha belső 
erőtől feszülve hajlana előre, s oszlopai 
benyomódnának a falazatba.

A pesti —»ferencesek templomának 
(1727-43) torony nélküli homlokzata a 
római Gesü típusát követi, mert a rendi 
szokásoknak megfelelően a torony a 
szentély déli oldala mellé került. Ez a 
forma Mo.-on csak ritkán fordul elő (pl. 
Vác, domonkosok temploma, 1699— 
1755). A homlokzat szélesebb alsó és 
keskenyebb felső szintjét volutás, több
ször megtörő oromfal hidalja át. Művészi 
szempontból elsősorban a kapuzat hívja 
fel magára a figyelmet, korinthoszi osz
lopos pilaszterével, felhajló párkányával. 
Az alaprajz a hazai jezsuita templomtí
pust követi, a térlefedés viszont fiókos 
donga helyett csehboltozat. A kápolnák 
fölé nyitott galériák kerültek.

A pálosok Pesten 1725^12 között épí
tettek új templomot. Alaprajza a jezsuita 
rendszert mutatja: kereszthajó nélküli 
hosszanti tér, kétoldalt három-három ká
polnával, íves szentéllyel s csehboltoza- 
tos térlefedéssel. A belső hatását a goly
vázott párkányok szelíden hullámzó 
mozgása teremti meg. A kéttornyú hom
lokzaton is enyhén hullámzó mozgású 
osztó- és a koronázópárkány fut végig. A 
faltagolás nem erőteljes: a pilaszterek 
alig emelkednek ki a falsíkból. A hom
lokzat legdíszesebb eleme a kapuzat: fal- 
pilléres keretét szabadon álló oszlop is 
szegélyezi, s a támaszok felett erkélysze
rű mellvéd látható, igen dekoratív kőfo
nattal. Az erkéllyel összekapcsolt kapu
zat motívuma ezután elterjedt a pesti 
templomokon, sőt paloták, kastélyok, 
középületek diszévé vált (pl. Esztergom, 
vármegyeháza; Pest, Péterfiy-palota). A 
tervező személyéről vita folyik a szakiro
dalomban. Az egyik elképzelés szerint 
Mayerhoffer András pesti építőmester le
hetett a tervező, mert a templom hasonló 
stílussajátságokat és rokon részletformá
kat mutat több, Pesthez közeli épülettel, 
ahol ő dolgozott. Nem vethetjük el azon
ban a másik feltevést sem, hogy -  tekin
tettel a rend főrangú pártfogóira -  a terv-
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A pesti Péterffy-palota erkélye

rajzot nem helyi mester, hanem kitűnő 
képességű, külföldi (feltehetőleg bécsi) 
építész készítette.

A 18. sz.-ban az országban működő 
szerzetes-építészek közül a karmelita 
Martin Wittwert (1667-1732) tekintjük 
a legjelentősebb művésznek. Első mun
kájaként a rend győri kolostorát (1714- 
32) és templomát (1722-28) tervezte, ill. 
kivitelezte. A templom ovális alaprajzú 
teréhez a diagonális tengelyek mentén 
két-két kápolna csatlakozik. Torony nél
küli, volutás homlokzata nem követi az 
alaprajz vonalát, hanem sík felületével 
kívülről leplezi, hosszhajósnak mutatja a 
belsőt.

A század 30-as éveitől a magyar -ben 
már tevékenykednek olyan jelentős mes
terek -  az országban élők vagy több meg
bízásra ide érkezett külföldiek -  akiknek 
nemcsak a munkásságuk gazdag, hanem 
művészi egyéniségük is figyelemre méltó 
s önálló tanulmányozásra érdemes. Franz 
Anton —»Pilgram, Melchior —»Hefele és 
Franz Anton —»Hillebrandt csak itteni 
műveivel kötődik építészetünkhöz, de

Mayerhoffer András (1690-1771) és 
—»Fellner Jakab egész életműve az or
szágban bontakozott ki.

A székesegyházak, városi plébánia- 
templomok és szerzetesi templomok 
csak kisebb részét képezték az újjáalaku
ló egyházi szervezet templomépítészeté
nek. A művek döntő többségét a —»falusi 
templomok alkotják, amelyeket egyes 
közösségek vagy a —»kegyúri jogokat 
gyakorlók építtettek uradalmaikban. Esz- 
terházy Károly egri püspök mintegy 200 
templomot építtetett. E munkában sok 
helyütt az újonnan alakított uradalmi épí
tési irodák végeztek hatalmas munkát. A 
tervek viszonylagos egyöntetűsége elle
nére ezek a középtornyos, kisebb méretű 
templomok nagyszerűen betöltik felada
tukat, s jó átlagszínvonalat alkotva hoz
zájárulnak a barokk stílus teljes megho
nosodásához.

A magyar barokk egyházi építészetben 
külön feladatot jelentett a prot. (ref., ev.) 
templom, amelynek a kat.-tól eltérő litur
giái kívánalmai vannak (—»a reformáció 
művészete). A prot. templomok többnyi
re egyszerű külsőt mutatnak. Tornyokat a 
közösségek csak a 18. sz. végétől, a 
—»Türelmi Rendelet után csatolhattak az 
épülethez; addig az imaháznak rejtve, 
nagyobb hangsúly nélkül kellett meg
épülnie.

A belsők kialakítása a prot. templom 
sajátos szerepének megfelelő: liturgikus 
tér, amelynek az egész gyülekezetei be 
kell fogadnia, hogy mindenki részesüljön 
az igehirdetés és az úrvacsora szentségé
ben. A fő követelmény tehát az, hogy a 
hívek jól hallják a pap szavait, s minden
honnan lássák a szertartást. Ez a padok 
elhelyezését is meghatározza; az ülőhe
lyek -  bármilyen elrendezésű is a temp
lom -  a kultikus centrum irányába for
dulnak. A kát. templomoktól eltérően az 
oltárasztal és a szószék nem kerül távol 
egymástól, az apszisba, ill. a hajóba, ha
nem egyetlen egységet alkot; az —»úrasz
tala közvetlenül a szószék előtt áll a 
templom hosszanti falának közepe táján. 
A falak mentén karzatok húzódnak, vagy 
U alakban, vagy a tér két végén, nagyobb 
templomokban esetleg két szinten is,
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egymás felett. A templomok négyzet 
vagy téglalap alakúak, belül tagolatla
nok, mellékhajók, mellékterek nem bőví
tik az épületet.

A 18. sz. a világi építészet terén is ki
emelkedő korszak a magyar művészet
ben. A század legkorábbi kastélyépülete, 
a ráckevei Savoyai-kastély (1702- 10 k.) 
az egyetemes építészettörténetben is fon
tos helyet foglal el. Társtalan mű; nem a 
helyi hagyományokból fejlődött, s nincs 
is igazi követője. Építtetője, Savoyai Je
nő hg., a híres császári hadvezér, bécsi 
építésszel, J. L. von Hildebrandttal ter
veztette, a Bécs környéki kastélyok min
tájára. U alakú, földszintes, nyitott kas
tély, védművek nélkül, már nem kíván 
elkülönülni környezetétől, hanem tágas 
kertjével összekapcsolódik a természet
tel. Az építtetőnek elegáns palotája volt a 
császárvárosban; Ráckevén nyilván nem 
kívánt huzamosabb ideig tartózkodni, 
csupán egy reprezentatív uradalmi kas
tély építésére gondolt. Az épület magja 
kettős teremsorával (appartement double) 
a francia kastélyépítészetet idézi; az itá
liai jellegű ablakformák, a diadalívszerű 
homlokzat, a monumentális kupola, a 
megmozgatott falfelület is idegen a kora
beli magyar építészetben.

A század első felében a hazai főurak 
egymás után építik barokk kastélyaikat. 
A magyarbéli Csáky-kastély (1719-25), 
a cseklészi Esterházy-kastély (1714-22) 
U alakú alaprajzával, rizalitos homlokza
tával, nagy dísztermével már egy kiérlelt 
barokk épülettípust képvisel. Ezek az 
alapvető sajátosságok jellemzik az ede- 
lényi L’Huillier-kastélyt (1720-30-as 
évek, G. B. Carlone) is, noha részletei, 
szemöldökdíszei az egyetemes építészeti 
minták szabadabb kezelését sejtetik. To
vább él az előző században is kedvelt, 
tömbszerű, díszudvar nélküli, saroktor
nyos kastélyforma is, amely kisebb mé
retével, kevésbé reprezentatív voltával 
nem a főurak, hanem a vidéken élő ne
messég lakóigényeit elégíti ki: Ácsa 
( 1735—40, G. B. Carlone?), Pilis (1748). 
A barokk formában kialakított nemesi 
kúriák mint kisebb uradalmi központok 
és köznemesi lakhelyek ettől az időtől

kezdve hozzátartoznak a vidéki települé
sek képéhez.

A század első felének legnagyobb ud
vari megbízása, a pesti Invalidus-palota 
(ma: Városháza; 1727-35, Anton Erhard 
Martinelli) még töredékesen megvalósult 
formájában is impozáns alkotás. Az ere
deti elképzelés szerint épületszámyai ha
talmas, négyszögű, kereszt alakban is 
traktusokra osztott udvart vettek volna 
körül. Komor architektúrája a bécsi palo
taépítészet elveit követte, s elemeinek 
„végtelen” ismétlésével, monumentális 
formájával hatott a század elején fejlő
désnek indult kisvárosias környezetében.

A korszak kastélyépítészetének legna
gyobb hatású műve a budai királyi palo
ta. A romossá vált középkori épület újjá
építésével a török kiűzése óta foglalko
zott az ország közvéleménye, de a vár 
katonai szerepe, valamint a Habsburg- 
udvar érdektelensége miatt nagyobb -  s 
az ország fővárosához méltó -  építkezés
re Mária Terézia koráig nem került sor. A 
rendek sürgetésére végül a királynő hoz
zájárult az új budai rezidencia felépítésé
hez (1749-69). A terveket udvari és ka
marai építészek készítették (Jean Nicolas 
Jadot, F. A. Hillebrandt), s a költségeket 
az ország adakozásából begyült összegek 
felett a kincstár viselte. A kastély U ala
kú alaprajza annyiban mutat túl a hazai 
előzményeken, hogy az oldalszárnyak 
nem egy traktus szélességűek, hanem 
belső udvart körülíró tömbök. Az is új 
elem, hogy a törzsépület felett kettős ku
pola épült (az egyiket 1777-ben, amikor 
az épületbe a Budára áthelyezett egykori 
-^nagyszombati jezsuita egyetemet köl
töztették, lebontották, és helyére csillag- 
vizsgáló tornyot építettek). A két, egy
más mögött álló kupola biztosította, hogy 
a mély épületrész mindkét oldal felől 
kedvező látványt nyújtson. Az esztétikai 
feladaton túl azonban jelképes szerepe is 
fontos: a palota rangját, az uralkodó je
lenlétét jelzi. Alatta nincs is megfelelő tér, 
amelyet koronázna: csupán ácsolt szerke
zet, felségjelvény az épület külső képé
ben. A palota homlokzatainak földszintje 
talapzatszerű. Az első emelet, a piano 
nobile ablakai magasak, a többitől eltérő
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ek, míg a mezzaninszint kisebb, aláren- 
deltebb nyílásokkal tagolódik. A budai 
palota építkezéseit Grassalkovich Antal 
kamaraelnök hivatalból kísérte figyelem
mel. Saját gödöllői kastélyát (1744 k. 
1758, majd a század folyamán többször 
bővítették) a budai palota mintájára, de a 
főnemesség életmódjának, társasági éle
tének és reprezentatív igényeinek megfe
lelően építtette ki. Személyes kapcsola
tai, ill. a típus sikeres megfogalmazása 
révén ez a forma gyorsan népszerűvé vált 
az országban, és a század végéig megha
tározta a magyar kastélyépítészetet. Gács 
( 1735 k.), Nagytétény (1750-66 k.), 
Pécel (1756-77) és Gernyeszeg ( 1772— 
82) kastélyai ugyan számos részletben 
eltérnek egymástól, de alapvonásaik ré
vén egy egységes emlékkörhöz, az ún. 
Grassalkovich-stílusú kastélyok csoport
jához tartoznak.

Az épületek U alakúak; főhomlokza
tuk legtöbbször az utca felé néz. A töme
get három rizalit tagolja; közülük a kö
zépső erőteljesen hangsúlyozott. A kö
zéprész önálló, magasan kiemelkedő, 
manzárdtetős lefedést kap. A kapuzat fe
lett a piano nobilét erkély, lizénás tagolás

és a többinél magasabb, díszesebb ablak
sor (legtöbbször három ablak), fent pedig 
oromzat is kiemeli. A középrész tehát 
minőségileg más, lényegét tekintve elté
rő a többi tömegtől. Emeletén a díszte
rem kétszintes, azaz nagyobb belmagas
ságú, mint a többi terem. A belsőben te
remsor, az udvari oldalon pedig folyosó 
fut végig. A terek közül csak a díszterem 
hangsúlyos; a hivatalos, a társadalmi rep
rezentációval összefüggő terek (pl. lép
csőház, fogadóterem) nem jelentősek.

A korszak kastélyépületeinek többsé
gén -  még a század második felében is — 
szinte kötelezőnek számítanak a barokk 
kastélytípus alkotóelemei. Ezek a sajá
tosságok néha leegyszerűsítve a kismére
tű kastélyokon is feltűnnek, pl. Noszvaj, 
Szepessy Sámuel kastélya (építette: 
Povolni János, 1775-79). Egyes kasté
lyok viszont a korábbi építési periódusok 
megmaradt részletei miatt csak nagy vo
nalakban követhették a típust. A körmen
di Batthyány-kastély 15. sz.-i formáját 
előbb 1650 k. (Carlo della Torre), majd 
1730-45 között újították meg (tervező: 
Donato Felice d’Allio császári építész). 
Belső udvaros, négyszögletes, saroktor-

A gödöllői Grassalkovich-kastély
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A fertőéi Esterházy-kastély

nyos alaprajza ugyan változatlan maradt, 
de kerek saroktomyait csak a falak ma
gasságáig hagyták meg, s faltagolással 
sarokrizalitokká formálták. Az udvart 
körülfogó szárnyak közül a főhomlokzat 
magasabb, monumentálisabb a többinél. 
A kényszerű adaptáció ellenére a barokk 
kastélyok rizalitos tagolása és kiemelke
dő, manzárdtetős középrizalitja tehát nem 
hiányozhatott az üj formából. A keszthe
lyi Festetics-kastély változatos építéstör
ténete, újabb meg újabb átépítése ellené
re -  19. sz.-i végső átépítéséig -  barokk 
kastélyaink szokásos elrendezését követ
te (U alakú alaprajz, közép- és sarokriza- 
litokkal, épült: 1745-50, majd 1769-től 
több szakaszban 1800-ig).

Erdélyben sem volt más a kastélyépí
tészet helyzete, mint az ország többi ré
szén. Az építtetők viszonylag kisebb 
anyagi ereje, a Bécstől való nagyobb tá
volság -  s az ezzel járó elszigeteltség, a

jelentős mesterekkel való kapcsolat hiá
nya — sem akadályozta, hogy nagyszabá
sú kastélyegyüttesek szülessenek. Bánffy 
Dénes 1748-53 között bővítette bonchi- 
dai kastélyát. A 14. sz.-ban épült, majd 
1650 k. átalakított, négyszögletes, négy 
sarokbástyás épület új formája U alakú, 
cour d’honneurös lett. Ennek a formának 
általános érvényességét Wesselényi Mik
lós zsibói kastélya is mutatja (1778-tól a
19. sz. elejéig). Négyszögletű udvar há
rom oldalát veszi körül, de egyik oldalon 
a traktus helyett egy hosszan elnyúló 
dombot is bevonnak -  mintha az is épü- 
letszámy lenne - , s a végére manzárdte
tős pavilont illesztenek. A törzsépületen 
a hagyományos háromrizalitos tömegel
osztást alkalmazta az építész. Nem ma
radhatott el a középrésznek bábos korlá
tú erkéllyel, díszesebb ablakokkal és ma
gas tetőzettel való hangsúlyozása sem. A 
kastély hangulatos, öttengelyes, tomácos
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északi rizalitja a helyi reneszánsz tradíci
ók továbbélésére utal.

A század folyamán fennmaradt a ki
sebb, tömbszerű, belső udvar nélküli tí
pus is, amely az U alakú elrendezés nyi
tottságával szemben a kisebb mérethez 
illő zártságot mutatott. A sziráki kastély 
(1748) kis mérete ellenére sem igényte
len épület. Hagymasisakos tornyai és ki
emelkedő, oromzatos középrizalitja fes
tői, oldott összképet teremtenek.

18. sz.-i kastélyépítészetünk egyik leg
jelentősebb alkotása, a fertődi (Eszterhá- 
za) Esterházy-kastély, fejedelmi, szinte 
uralkodói nagyvonalúság szülötte. Csak 
uralkodókhoz mérhető az a költségeket 
nem kímélő természetátalakító munka is, 
amely az épület- és kertegyüttes (—»kert
építészet) létrejöttéhez szükséges volt. 
Építtetőjét, Esterházy Miklóst pompasze- 
retete alapján már a kortársak a „Fényes” 
jelzővel illették.

A kastély egy kisméretű vadászház he
lyén, több periódusban épült. Első for
máját 1720 k. nyerte, majd két mellék
épület hozzákapcsolásával patkó formá
júvá alakították. Nagyarányú kiépítése 
1762 u. indult meg, és 1784-ben fejező
dött be. Az épület négyszögletes közép
részből és az ahhoz csatlakozó, az udvart 
közrefogó szárnyépületekből áll. A fő
épület előtt kettős oszlopokra támaszko
dó erkély húzódik, amelyhez kétkarú, na
gyon dekoratív díszlépcső vezet. Terve
zője a schönbrunni császári rezidencia 
külső lépcsőjét választotta mintául.

A főépület tagolása, miként az oldal
szárnyaké is, a bécsi palotahomlokzatok 
sémáját mutatja: a földszint alárendelt, 
talapzatszerű, efölött hangsúlyos archi
tektúrájú piano nobile, majd egy mezza- 
ninszint következik. A főépület oromzata 
felett -  a többi homlokzattól eltérően -  új 
szint következik, az ún. belvedere: lapos 
tetejű kilátó, ahonnan messze a kerten túl 
a vadaskertre látni. Az épület additív jel
lege szembetűnő; a különféle épületré
szeket nem sikerült egységes megjelené
sű homlokzattá formálni. A részletkép
zésben mutatkozó hibák, furcsaságok 
ellenére azonban a kastély igen reprezen
tatív, különlegesen hatásos, nagyvonalú

alkotás. A rokokó részletek, a lant alakú 
ablakok, a hajlított lépcsőkarok olyan 
könnyedséget és ötletességet mutatnak, 
hogy a mű méltán vívhatta ki a kortársak 
és az utókor csodálatát, a „magyar Ver- 
szália” elnevezést.

A 18. sz. 70-es éveitől változás kezd 
mutatkozni a magyar építészetben. A 
—»klasszicizáló késő barokk a lehiggadás 
jeleit mutatja. A díszítések, tagolóelemek 
klasszicizáló jellege, a formálásban mu
tatkozó egyenesvonalúság, másrészről 
viszont a hajlékony, mozgalmas nyílás
záradékok, ornamensek és tömegkontú
rok elmaradása határozza meg a kor épí
tészeti összképét. A legjelentősebb dí
szítmény a feszion (füzér), amelyről a 
stílusáramlatot copfnak is nevezték. A 
klasszicizáló késő barokk stílusjegyei 
Fellner Jakab késői művein, valamint a 
hivatalos építészet területén működő s 
így nagy hatású F. A. Hillebrandt kama
rai, majd udvari építész alkotásain tűnnek 
fel a legszemléletesebben. A szerzetes- 
rendek feloszlatását és a kormányszékek 
Budára helyezését követő építkezések, át
alakító munkák során egyre inkább az 
egyszerűség tűnik fel, s a kevés dísszel, 
mozgás nélkül kialakított homlokzatfor
ma jelenik meg építészetünkben.

írod.: Balogh Jolán, A magyar reneszánsz 
építészet, Bp., 1953; H. Takács Mariann, 
Magyarországi udvarházak és kastélyok, 
Bp., 1970; Voit Pál, A barokk Magyarorszá
gon, Bp., 1970; Rados Jenő, Magyar építé
szettörténet, Bp., 1971; K e l é n y i  György, 
Kastélyok, kúriák, villák, Bp., \91A\ Magyar- 
ország építészetének története, szerk. Sisa Jó
zsef és Dora Wiebenson, Bp., 1998; Galavics 
Géza, Marosi Ernő, Mikó Árpád, Wehli 
Tünde, Magyar művészet a kezdetektől 1800- 
ig, h. é. n. [Bp., 2001], 263-264 (Egyetemi 
Könyvtár).

Kelényi György

b a r o k k  és ro k o k ó  b ú to r m ű v é sz e t
Az 1689-es, törökkel kötött békeszer

ződésig a három részre szakadt ország te
rületén a bútorművesség alakulása nem 
egységes, még kevésbé egyenletes. A ná
lunk sokáig továbbélő —»késő rene
szánsznak és a születő —»barokknak két
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provinciája alakul ki: a Habsburg-fenn- 
hatóság alatt álló Felvidéken és Dunántú
lon, ill. Erdélyben. A középső, hódoltsá
gi területről csak szórványemlékek ma
radtak fenn. A török kiűzése utáni, immár 
egységes Mo. művészeti fejlődését az 
1703-ban kitört Rákóczi-szabadságharc 
szakította meg, jóllehet a nemzeti művé
szet megteremtéséért is küzdő Rákóczi re
géd birtokain születtek olyan alkotások, 
amelyek egyedülállóak a hazai barokk 
történetében. Viszonylag a legegyenlete
sebb a fejlődés a mo.-i barokk csúcspont
ján, Mária Terézia uralkodása idején, 
noha az udvarnak az osztrák ipar támo
gatására és a magyar visszaszorítására 
irányuló rendelkezései a magyar rokokó 
bútorművesség fejlődésének is határt 
szabnak.

A 17. sz. végével valójában lezárul a 
magyar nemesi otthonkultúra ama fényes 
korszaka, amelyet Voit Pál joggal nevez 
magyar udvarházi pompának, s elkezdő
dik valami új, a barokk stílus, amelynek 
gyökerei a 17. sz. közepének magyar bú- 
torművességében keresendők. A barokk 
az ellenreformációval együtt diadalmas
kodó —»jezsuiták stílusa, amelyet Voit 
Pál úgy értékel, hogy „megzavarja a ne
mesi műveltség idilljét”, s bécsi irányult
sága miatt nehezen tud magyarrá válni. A 
korábbi időszakban a keleti hatások az 
európaiakkal ötvöződtek, s éppen ettől (a 
török —»szőnyegtől és a flamand —»-kár
pitoktól) vált otthonkultúránk sajátosan 
magyarrá. Most az intemacionális ba
rokk légkörében háttérbe szorulnak az 
egyedi sajátosságok, a magyar bútormű
vészet is beleolvad a bécsi udvar által tá
mogatott osztrák-délnémet irányba, és 
veszít egyedi jellegéből.

Az új művészet két eredője az egyházi 
kultusz és a Bécshez húzó magyar főurak 
mecénási tevékenysége.

A jezsuita rend fontos szerepet töltött 
be az itáliai barokk művészet közép-eu
rópai elterjesztésében. Andrea Pozzo 
(Trento, 1642-Bécs, 1709) építész, festő 
és oltárépítő a római II Gesú belső kiala
kításán is dolgozott. Rendtársa és tanít
ványa, több művének befejezője, Chris
toph Tausch (Innsbruck, 1673-Neisse,

1731) munkásságának egy részét Mo.-on 
fejtette ki. 1712-15 között a trencséni je
zsuita rendház építkezéseinek tervezője 
és vezetője volt. A trencséni rendházat 
jóval előbb, már 1645-ben megalapítot
ták, a Rákóczi-szabadságharc idején 
azonban a szerzetesek elhagyták ottho
nukat. A kiégett rendház újjáépítését 
1712 k. kezdték el. 1724-től vannak ada
tok rendi műhely kiépítésére, asztalos és 
faragó laikus fráterek tevékenységére, 
sőt tanulóképzésre. A laikus fráterek köz
ponti irányítás alatt álltak, mindig oda 
mentek dolgozni, ahová rendelték őket. 
Egyik helyről a másikra vándorolva hoz
ták létre a nagyszombati könyvtár, a tren
cséni refektórium, a kőszegi és a székes- 
fehérvári patika berendezését, Vánossi 
Antalnak, a ház rektorának vezetése alatt 
(—»gyógyszertári berendezés).

A -»nagyszombati jezsuita egyetem 
könyvtárának szekrényeit „a mindenki ál
tal csodált grázi mintájára készítették”.

Jelenleg a Nagytétényi Kastélymúze
umban látható a trencséni jezsuita ebédlő 
rekonstrukciója. A teremben az ablak 
magasságáig lambéria fut körbe, előtte 
esztergályozott lábú padsorral. A falborí- 
tásba 11 jezsuita szentet ábrázoló olajké
pet foglaltak be, az ajtók fölött —»Lippay 
György esztergomi érsek és Püski János 
nyitrai püspök portréja látható, akiket a 
rendház alapítóiként festett ide még ko
rábban, a 17. sz. végén Báder József lai
kus szerzetes-festő. A teremben étkezés
hez szolgáló hosszú, faragott ún. refektó- 
riumasztalok állnak, baloldalt a szószék 
kapott helyet. A belső kialakításból fény 
derül a helyiség rendeltetésére: egyaránt 
szolgált étkezésre, imádkozásra, a világi 
személyek fogadására, a társas élet szín
helyeként. A fenyőfa alapon dió-, dió
gyökér borítással, tiszafa, jávor- és körte
fa szalagberakással készült berendezés 
feltehetően a levéltári anyagból ismert, itt 
munkálkodó, ill. novíciuskodó Strassi- 
lovszky János asztalos, Baumgartner (Pa- 
umgartner) Bemát fafaragó és Vernie An
tal festő közös munkája, 1728-38 között.

Nem sokkal később, 1744-ben említe
nek először egy másik jelentős jezsuita 
berendezést, a kőszegi patikát, amelyet
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A kőszegi patika

eredetileg Szt. István vértanú emlékének 
szenteltek. —»Széchényi György püspök 
már 1675-ben betelepítette Kőszegre a 
jezsuitákat. Rendházuk az 1720-as tűz
vészben leégett. Felépítésére és a patika 
felállítására ezután került sor, az utóbbi
ra Vánossi Antal rendfőnök 400 aranyat 
utalt ki 1743-ban. A napjainkban is Kő
szegen (Patikamúzeum) található gyógy
szertári berendezés faragott tölgyfából 
való, részben dió furnérozással. Négyze
tes helyiség falait borítja, három oldalán 
ajtónyílással. Padokul szolgáló fedeles 
ládákból alkotott talapzaton nyugszik 
egy kisebb fiókos, majd egy nagyobb 
polcos rész. íves oromzat koronázza az 
állványzatot. A négy sarokba üveges 
szekrények vannak beépítve. A hátsó aj
tónyílás fölötti keretben Szt. István mell- 
képe látható, a jobb oldali ajtó fölött Má
ria a gyermek Jézussal, balra Szt. Kozma 
és Damján alakja. A patika berendezésé

hez táraasztal, pult is tartozik, amely 
nyolc állatkarmos lábon áll, mellső olda
lán fiókok közé komponált faragott kar
tussal.

A berendezés készítői Josephus 
Codelli irányításával Josephus Steidner 
és Josephus Untersinger (Undersinger, 
Huntersinger) voltak. Az asztalosműhely 
vezetője a patika készítésének évében, 
1744-ben frater Codelli volt, aki Ka- 
rintiából Bécsen keresztül jutott el Kő
szegre, majd innen Trencsént érintve 
Székesfehérvárra. Ott 1744-ben kilépett 
a rendből, polgárjogot nyert, és 1762-ig 
működött. Steidner megfordult Tren- 
csénben, Grazban és Bécsben, Unter- 
singer Nagyszebenben és Trencsénben.

Ugyancsak jezsuita laikus fráterek ké
szítették Egerben a Telekesi-patikát feke
tére színezett tölgyfából, faragott és ara
nyozott részletekkel. A berendezés kikép
zése, a kompozit oszlopfők kialakítása
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alapján feltételezhető, hogy az itt dolgo
zók Christoph Tausch köréhez kapcso
lódtak.

Tausch stílusának továbbfejlesztője 
Székesfehérvárott Baumgartner Bernât, 
akivel már Trencsénben is találkozhat
tunk. Az Arany Sas patika gazdagon fara
gott, tölgyfából való bútorzatát korábban 
egyedül az ő nevéhez kötötték. Kovács 
Péter feltevései szerint azonban Székesfe
hérvárott az első jezsuita patikaberende
zést az 1740-es években a kőszegi Jose
phus Codelli készíthette, neki tulajdonítja 
a zöldes márvány festésű szekrénysor tö
redéket. 1749-ben viszont Vánossi azért 
helyezte Baumgartnert Fehérvárra, hogy 
ott 1760-ig a templom és a rendház be
rendezésénél közreműködjék. A patika 
1758-ra készült el, minden bizonnyal az 
is az ő munkája. A templom szószékét vi
szont —»Bebo Károly, a Zichy család ud
vari szobrásza és építési felügyelője ké
szítette, a sekrestye berendezésénél pedig 
Baumgartner Bemát mellett Hingellér Já
nos neve is felmerült.

Flingellér János (Augsburg, 1712-Bán- 
falva, 1767) pálos szerzetes 1750-től 
1764-ig Tüskeváron működött, 1767-ben 
Sopronbánfalván halt meg, így 1764-67 
között feltételezhető közreműködése a 
fehérvári —»sekrestyeszekrényeknél. Fő 
műve a tüskevári pálos kolostor refektó- 
riumának szószéke, jelenleg az IM-ben. 
A szószékkosáron virágfüzérekkel hatá
rolt mezőben Remete Szt. Pál és Szt. An
tal életéből vett jeleneteket láthatunk. E 
két szentet a —»pálosok szellemi ősük
ként tisztelik.

A tüskevári pálos templom sekrestye
szekrénye -  szintén Hingellér műve -  a 
rend feloszlatása után Somlóvásárhelyre 
került. Az ajtókon a pálos szentek életé
ből vett jeleneteknél Fuhrmann Mátyás 
pálos szerzetes és rézmetsző mintalapjait 
használja fel Hingellér. Az egyébként 
augsburgi származású szobrász és kőfa
ragó közreműködése feltételezhető a 
pesti pálosok könyvtárának, a Papnövel
de bibliotékájának kialakításánál is 
—»Hebenstreit József és Weckner Péter 
mellett.

Az 1M egyik első emeleti helyiségé

ben rendezték be —»Padányi Bíró Márton 
püspök könyvtárszobáját, amely eredeti
leg sümegi nyaralókastélyában állott.

A barokk enteriőr alakításában a je
zsuitákon és a pálosokon kívül a -»feren
cesek és a -^kamalduliak jeleskedtek. Ki
emelkedő színvonalú a pécsi Ferenc-ren- 
di zárda sekrestyeszekrénye. A historia 
domus szerint „Anno 1745 in sacristia 
perifíciantur armaria opera religiosi 
fratris Lucae Jani arcularii laici”, azaz 
Jani Lukács asztalos, laikus fráter mun
kája 1745-ből. A szekrénysor L alakú, 
alul homorúan ívelő, fiókos, felül dom
ború, egyajtós. Homlokfala hullámos 
profilú, díszítése szalagfonatos, alul, a 
szekrény két oldalán a ferences szerzete
sek életéből vett jelenetek: a szerzetesek 
rokokó öltözetű hívőknek prédikálnak, 
de bemutatják a gyóntatás, áldoztatás 
szertartását és a munkás élet eseményeit 
is, Szt. József ácsként jelenik meg előt
tünk, Szt. Anna varr. Feltehetően Jani 
Lukács műve a szigetvári ferences temp
lom berendezése is.

A komáromi gör. kát. templom —»stal- 
lumai és padjai a majki kamalduli rend
házból kerültek ki. A majki rendház pat- 
rónusai az Esterházyak voltak, —»címe
rük az egyik pádon ma is fellelhető. A

Szt. Anna. Jani Lukács sekrestyeszekrénye



barokk és rokokó bútorművészet 256

stallumon Szt. Romuald életének törté
néseit kísérhetjük nyomon.

A szécsényi ferences zárda szekrénye
it Spiegel Márton és Oszter Liborus ké
szítette.

Az egri minorita templom padjait és 
orgonakarzatát Stöcherle (Stehele) Jó
zsef faragta rendtársaival. 1773-ban Stö
cherle Miskolcra ment, egy évvel később 
viszont onnan jött Egerbe Mönch Bene
dek, aki itt a kóruspadokat faragta.

Az IM egyik sekrestyeszekrénye az 
egri minorita rendházból származik. A 
tabernákulum nem Stöcherle munkája, 
készítési ideje 1770-78 közé tehető.

A mo.-i rendtartományok különböző 
konventj eiben működő laikus szerzetesek 
osztrák, német, bajor, svájci származású
ak voltak. Gyakorlott mesterként léptek a 
rendbe, mesterségüket hazájukban tanul
ták. Nemcsak asztalosok, hanem szobrá
szok és építőmesterek is voltak, akik 
—»oltárt, szószéket, gyóntatószéket, orgo
nát, sekrestyék és refektóriumok beren
dezését is elkészítették. Rendi stílus ott 
fejlődhetett ki, ahol saját műhelyükben 
nevelték a faragó testvéreket, pl. a pálo
soknál. A jezsuiták és a minoriták más
más örökséget hoztak új hazájukba.

A 18. sz.-i sekrestye-, könyvtár-, pati
ka- és refektóriumberendezések építé
szet, festészet, szobrászat és bútorműves- 
ség szerves egységei, a régi mo.-i enteri
őrművészet jeles alkotásai. Stílusirányító 
hatással voltak a világi bútorok fejlődésé
re is.

A barokk művészet mo.-i meghonoso
dása nem csak egyházi keretek között 
történt. Pártfogói között ott volt a bécsi 
udvar és a hozzá hű magyar főnemesség.

A legkorábbi barokk világi építkezés a 
pozsonyi vár (—»királyi palota) átalakítá
sa volt, feltehetően Giovanni Battista 
Carlone műve, a belső díszítést a nürn
bergi Paul Juvenel készítette. Mindebből 
csak Juvenel 1638-43 között készült, vá
szonra festett mennyezetképeinek met
szetmásolata maradt fenn.

E korai szakaszt bizonyos fajta befelé 
fordulás jellemezte, hiszen amíg a török 
veszély fennállt, a főúri rezidenciáknak 
és a nemesi —»udvarházaknak védelmi

szerepet kellett betölteniük. Ilyen volt az 
Esterházyak —»fraknói vára, a Pálffyak 
vöröskői és bajmóci kastélya, a Nádas- 
dyak -»sárvári vára, a Batthyányak ro- 
honci várkastélya.

A középkori —»várak nemigen voltak 
alkalmasak reprezentatív belső terek ki
alakítására, ezért —»Nádasdy Ferenc Sop- 
ronkeresztúron árkádos udvarú rene
szánsz kastélya mellé különálló díszter
met építtetett, alighanem ez volt az első 
reprezentatív céllal épült világi barokk 
épület (a II. világháború után lebontot
ták). A kastély építője ugyanaz a Carlo 
Martini Carlone volt, aki a —»kismartoni 
Esterházy-kastélyt is kiépítette „modell 
és rajz után” 1663-tól oly módon, hogy a 
középkori négy saroktornyos várhoz „kí
vülről” új teremsort épített, így az épület 
egységes barokk külsőt kapott, s belsejét 
is teljesen átalakitották.

A Habsburg-udvarhoz hű, kát. vagy 
rekatolizált magyar főurak, az Esterhá
zyak, Pálffyak, Nádasdyak, Batthyányak 
otthonaikban udvari művészeket, festő
ket, stukkóműveseket, szobrászokat fog
lalkoztattak, pl. a festő Carpoforo Tenca- 
lát Vöröskőn és Kismartonban, a bolo
gnai iskolázottságú Flans Rudolf Millert 
Sárváron, Filiberto —»Lucchesét a rohon- 
ci vár lakószobáinak stukkódíszítésénél 
vagy a borostyánkői vár dísztermének 
mennyezetkiképzésénél.

Máig fennmaradt, ha töredékesen is, 
az Esterházy, Nádasdy, Batthyány, Csáky 
és Zichy család —»ősgalériája. Benjamin 
Block magyar nemesi viseletben festette 
meg —»Nádasdy Ferenc és felesége, a 
szépséges Esterházy Anna Júlia és báty
ja, —»Esterházy Pál —»portréját, az augs- 
burgi Elias —»Widemann pedig Pozsony
ban, majd Bécsben adta ki sokszorosított 
grafikai sorozatát, benne a mo.-i neme
sekről készült portrémetszeteket. Nádas
dy Nümbergben megjelentetett —»Mau
soleuma a magyar királyokról (1663-64) 
azért volt nagyjelentőségű a maga korá
ban, mert az e metszetekről készült olaj- 
festmények és falképek mindenütt ott 
voltak a 17-18. sz.-i magyar kastélyok és 
udvarházak királygalériáiban.

A berendezés legfőbb eleme eleddig a
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láda (—»kelengyeláda) volt. A késő rene
szánsz ládák egy csoportjának már meg
változik először a díszítésmódja, majd a 
formája. Az 1692-es hunfalvi ládán meg
jelenik a fülkagyló s a késő manierista 
kisebbedő borsó motívumsor. A közel 
egykorú Csáky-címeres, márványos fes
tésű láda nemcsak márvány hatását keltő 
festési módjával, hanem magas, széles 
formájával, ívelt lábzsámolyával is elüt a 
korábbiaktól. A feltehetőleg Myskovszky 
Viktor hagyatékából származó szepessé- 
gi láda fúvós hangszeren játszó férfialak
jával, nyújtott szilvamag alakú motívum
ba komponált rozettáival, aranyozott ve
retéivel már egyértelműen barokk munka. 
A Szepességben ez idő tájt két ládát he
lyeztek egymásra.

A Szoyka-Krieger család egykori be
rendezési tárgya példázza, hogyan szorul 
ki a tárolóbútorok sorából a láda, s rész
ben a viselet változásának eredménye
képpen is hogyan sokasodnak meg a 
szekrények.

A hatalmas méretű, diófa furnéros bu
dai szekrény pogácsa alakú (lapított 
gömb) lábon áll, lecsapott élein és kö
zépső ütközőlécén faragott női hermák 
díszelegnek, az ajtókon még füles betét
mezőkre emlékeztető, valójában már 
nyújtott szilvamag alakú, profilált kere
tű, tört vonalú betétmezők jelennek meg.

Kétajtós szekrény Budáról, 18. sz. eleje. IM

Johann Gottfried Bindriehm kései mes
terremeke az ún. trapéz formájú, oromza- 
tos szekrények kimagaslóan szép példá
ja. Maga a forma az 1680 k. Danzigban 
megjelenő oromzatra vagy párkányzatra 
vezethető vissza, bár a Hanza-szövetség- 
hez tartozó más északnémet kikötőváro
sok, Hamburg és Lübeck asztalosai is él
tek vele. A 18. sz. első felében délebbre, 
Szászo.-ig eljutott, a 18. sz. második fe
létől pedig egész Ausztriában készítettek 
danzigi oromzattal ellátott szekrényeket, 
s Mo.-on is fennmaradtak ilyen példá
nyok (pl. az MNM Klobusiczky-szek- 
rénye vagy az IM több hasonló tárgya). 
Mivel a korabeli hazai rajzoktatásban 
használt mintalapokon nincs nyomuk, 
feltételezhető, hogy az asztaloslegények 
kötelező vándorlásuk során osztrák vagy 
német területen ismerkedhettek meg ve
le. A Bindriehm-szekrényen látható ma
gyar címer valószínűsíti hazai készítését 
(vagy legalábbis a megrendelő magyar 
voltát).

A mo.-i bútorok egyik sajátossága a 
szélesebb forma. Erre példa egy Felső- 
Mo.-on a 18. sz. legelején készült emele
tes —»írószekrény. A magasságához ké
pest szélesebb szekrénytest nemcsak for
májában, hanem díszítési módjában is 
egyéni alkotás, a mértéktartó, világos 
diófa és paliszanderberakást a feketére 
fényezett szélek kontúrozzák.

17. sz.-i forrásainkban gyakran talál
kozunk rakott művű, intarziás —»aszta
lokkal, de gyűjteményeinkben is előfor
dulnak lapjukon olykor évszámmal 
(1689), felirattal vagy címerrel ékes pél
dányok (—»intarziás bútorok). Egyiken 
gazdag szalagberakás közepén csont-, 
gyöngyház és rézberakásos, feloldatlan 
címer díszíti az asztallapot, amelynek 
dió- és topolyagyökérből készült intar
ziadísze mellett ékessége faragott és ara
nyozott akantuszleveles motívuma.

Az —»aranyozás nagyon fontos hazai 
díszítés bútorainkon, tölgyfából faragott, 
márványlapú —»konzolasztalainkon, fe
hér-arany berendezési tárgyainkon.

Az asztalhoz hasonlóan a mo.-i ülőbú
torok is szorosan követik a nemzetközi di
vatirányzatot. —»Támlásszékekről, -»ka
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rosszékekről egyformán megemlékeznek 
forrásaink. A karosszéket szokás volt fes
teni s a 16. sz.-tól kezdve kárpitozással 
ellátni. A leltárak bőrrel, selyemmel, bár
sonnyal, hímzett kárpittal, rojttal díszített 
példányokat emlegetnek.

Teleki Mihály bükkfából faragott ka
rosszékén (1652) nyoma sincs a párná
nak, Thököly Istvánnak a késmárki vár
ból származó, már fülkagylós stílusú 
támlásszékének fő értéke a görgős lábak 
mellett letűzött mintás, préselt bőrkárpit
ja. A Colbert Franciao.-ában is hongro- 
yeuröknek nevezett magyar tímárok bőr
munkái Európa-szerte ismertek voltak 
(—»bőrművesség). E finom bőrök meste
reit kordoványosoknak, kordovánkészí
tőknek nevezték. Főleg Pécs környékén 
virágzott a hódoltsági kordovánipar. 
1688-ban a török Pécsről való kiűzésekor 
a bécsi bőrkészítők három török rabot 
kaptak, hogy tőlük a szattyán- és karma
zsinbőr előállítását kitanulják. Ilyen pré
selt és festett bőrkárpit borítja az egyik 
ún. füles karosszéket, amelynek támlája 
ívesen zárul, kétoldalt egy-egy előrenyú
ló füllel, amelyről a szék a nevét kapta.

A 17-18. sz.-ra jellemzőek a kongré- 
alapra kis és nagy öltéssel hímzett (gros 
et petit point) székkárpitok. Ekkor a hím
zést varrásnak nevezték. Tudjuk, hogy 
Árva —»Bethlen Kata a 18. sz. elején var
róinasokat tartott, akik nála „székvarró 
bécsi szőrrel”, azaz gyapjúval dolgoztak. 
Ugyancsak ő írja fonalas munkáiról szól
va: „Az én sorostélyi székeim négyféle 
színnel vannak varrva, testszínnel, meggy
színnel, zölddel, krispán- [grünspan] 
színnel, kercesorai székeim pedig hatféle 
színnel vannak: testszínnel, zölddel, kar
mazsinszínnel, égszínkékkel, narancs
színnel, hamuszínnel [...] énnekem sehol 
faszékeim nincsenek, mivel mind posz
tós, varratos székeim vannak.” E kárpit- 
varrásos kora barokk bútorok már kana
péból, karosszékből és hátas székből álló 
-»ülőgarnitúrák. A barokk korai szaka
szában még esztergályozott lábúak, mint 
pl. az egykori Delmár-gyűjteményből az 
IM-be került ülőbútoregyüttes. Az 1700- 
as évektől a lábak csigás lábbá alakul
nak, az ilyeneket Rákóczi-székeknek is

szokták nevezni: pl. a hontszentantali 
Koháry-kastély vagy az IM ülőbútorai. A 
csigás lábak ezután patás lábbá alakul
nak, lábösszekötők nélkül, a francia 
Régence divatjának megfelelően. Ez 
utóbbira példa az MNM ülőbútor-együt
tese, amely feltehetőleg II. Rákóczi Fe
renc regéci birtokain készült. Kastélyait, 
pl. a nagysárosit, a fejedelem a híres egri 
asztalossal, Barát Péterrel rendeztette be, 
akiről köztudott volt, hogy díszes francia 
stílusban dolgozik.

Az MNM-ben őrzik II. Rákóczi Fe
renc karosszékét, amelyet a hagyomány 
szerint ő maga készített Rodostóban. A 
bőrrel kárpitozott karosszék négy hajlí
tott, patás lábon áll, ezeket kétoldalt és 
középen még ívelt vonalú lábösszekötők 
kapcsolják egymáshoz. Ülése alacsony, 
kartámlája csigavonalas. Áttört háttámlá
ját színesre festett szőlőfürtök, rózsák és 
cseresznyeszemek díszítik. A támla kö
zepét fent faragott rózsacsokor ékesíti. 
—»Mikes Kelemen rodostói száműzeté
sében írja Törökországi leveleiben Rákó
cziról: „[...] ebédig az olvasásban és az 
írásban tölté az időt, ebéd után pedig aki 
látná, azt mondhatná, hogy valamely 
mesterember, vagy fúr, vagy farag, vagy 
az esztergában dolgozik, és az ő gyönyö
rű szakálla sokszor tele forgáccsal, hogy 
maga is neveti magát, és úgy izzad, mint
ha munkája után kellene enni kenyerét.” 
(88. levél) Másutt: „[...] nem sok drága 
jószága maradott, mert ő szegény egy 
asztalt, vagy egy széket, amelyet ő maga 
talált ki, nem adta volna a köves portéká
ért.” (118. levél)

A mo.-i barokk bútorművészet Mária 
Terézia uralkodása idején jut el csúcs
pontjára. Az osztrák örökösödési háború 
(1740-48) során, Bécs esetleges ostro
mától tartva, felvetődik, hogy a királynő 
Budára tegye át székhelyét. Erre ugyan 
nem kerül sor, mindenesetre Mária Teré
zia engedélyt ad a budai királyi palotá
nak a régi helyén való kiépítésére. Az 
elzász-lotaringiai Jean Nicolas Jadot 
1749-53 között meg is tervezi a két épü
lettömb közé az összekötőszámyakat, ki
alakítva így a Duna felé egy U alakú 
díszudvart. Az épület középpontjába a
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Ülőgarnitúra, 1700 k. 1M

királyi pár hálószobája és a trónterem ke
rül, egy-egy álkupolával, jobbra-balra 
pedig a császári és a királynői lakosztá
lyokkal. Mária Terézia előszobájának, 
kihallgatási termének, nagy fogadójának, 
kis boudoire-jának, hálótermének és 
tróntermének belső kiképzése azonban 
már az új császári főépítésznek, a bécsi 
Burgban és Schönbrunnban is dolgozó 
Nicolaus Pacassinak (1716-1790) lett a 
feladata 1761-65 között. E termek falát 
fehérre festett, faragott és aranyozott 
kagylós fatáblákkal, festményekkel, pan- 
nókba foglalt vörös selyembrokáttal dí
szítették, mindez a stukkódíszes meny- 
nyezettel, a tölgyfa padlóval keretét ké
pezte a zömmel szintén fehér-arany 
berendezési tárgyaknak, konzolasztalok
nak, trumeau-knak, —»komódoknak, ma
hagóniasztaloknak, vörös damaszttal 
kárpitozott ülőgarnitúráknak.

A budai királyi palota építésére és be
rendezésére felügyelő udvari kamarás, 
Grassalkovich Antal ezzel párhuzamosan 
építi ki kastélyát Gödöllőn. Bár a

—»-gödöllői Grassalkovich-kastélyon ki
mutatható a budai palota hatása (pl. a 
kettős álkupolán), alapvetően új megol
dásokat kínál: alaprajzi és tagolási rend
szerével, U alakú udvarával olyan kas
télytípust teremtett, amely országszerte 
követőkre talált. Gödöllői Grassalko- 
vich-stílusban épült pl. a péceli Ráday- 
(1756), a gácsi Forgách- (1760), a ger- 
nyeszegi Teleki- (1772), a cseklészi Es
terházy- (1772), a magyarbéli Csáky- 
vagy a nagytétényi Száraz-Rudnyánsz- 
ky-kastély is (1766 e.).

Ezeknek a cour d ’honneurös rokokó 
kastélyoknak -  mint Szekfű Gyula meg
állapítja -  nem mintája, hanem legmaga
sabb fokú összegzése a fertődi kastély, 
amelyet —»Esterházy Miklós herceg épít
tetett 1764-67 között. „Pompakedvelő” 
Miklós számára új kastélya megteremté
sekor az eszménykép Versailles, a példa 
Schönbrunn volt. Nem véletlenül nevezik 
„magyar Verszáliának” már a kortárs uta
zók is e „Tündérországot”. Zorn de Bu
lach br. Louis de Rohan hg.-nek, strass-
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burgi érseknek, Ausztria francia nagykö
vetének, a Marie Antoinette-féle nyakék- 
botrány hősének kíséretében, a költő 
—»Bessenyei György gárdahadnaggyal 
személyesen is járt Mo.-on. Neki feltűnt, 
hogy „ide mindent Párizsból hozattak”. 
Valóban, Esterházy Miklós kétszer is járt 
Versailles-ban és Párizsban, s ott szemé
lyesen is megrendelhette a legismertebb 
párizsi bútorkereskedőknél, pl. Pierre 
Migeonnál és Leonard Boudinnél az IM- 
ben ma is fellelhető sarokszekrénykéket. 
A Meller Simon is publikálta Esterházy- 
forrásokból tudjuk, hogy Esterházy 1762- 
ben egy vörös bársony díszágyat és az Is
tenek triumfusait ábrázoló kárpitsorozatot 
vásárolt egyik külföldi útja során 2000 
forintért. Ezek a kárpitok a brüsszeli Van 
der Borght műhelyében készültek. Mária 
Terézia látogatásakor Flora, Diana és 
Neptunus szövött alakja díszítette eszter- 
házai szobájának falát.

Haunold Ágoston, a Bécsből Eszterhá- 
zára áttelepedett udvari asztalos készítet
te e falkárpitok keretét, a Mária Terézia- 
szoba faburkolatát, melynek terve ránk 
maradt az Esterházy-család hercegi ágá
nak levéltárában. Ugyancsak Haunold 
munkája a földszinten a hercegné és a 
herceg lakosztályának fatáblákkal való 
„béllete” is. A herceg előszobájában, 
Haunold lambériáiban kapott helyet pl. a 
Leonard Boudin párizsi asztalos jelezte 
három sarokszekrényke is, közülük egy 
őrződött meg napjainkig (IM). E fatáb
lákba Watteau-modorú képecskéket, 
nagyméretű, falusi életet bemutató olaj
képeket komponáltak, vagy a lyoni se
lyemszövő manufaktúrából vásárolt fali 
selymeket (gros de Tours) helyeztek. Un. 
„jappanoiai” vagy kínai lakktáblákat és 
bútorokat is hozattak. Az egyik ilyen 
lakktáblának -  a magát Rotensteinnek 
nevező egykori utazó, alias Pálffy János 
gróf útleírása szerint -  1000 gulden volt 
az ára, és egy terem falát tíz tábla borítot
ta. Az 1760-as években a legnagyobb di
vat a kínaizálás volt. Eszterházán az első 
emeleti ún. kínai szalonban vagy pompa
teremben Johann Ignaz Milldorfer Apol
ló diadala-mennyezetfreskója alá a bécsi 
Georg Stollenberger és Christoph Schön

laub faragta és festette, Bonaventura 
Corvetta aranyozta azokat a fatáblákat, 
amelyekre a bútorok körvonalát is „fel
rajzolták”. Anton Fengler bécsi szobrász 
ide szállította a jobbjukban csukott nap
ernyőt tartó, süveget viselő, nagy baju
szos, ülő kínai figurákat, akik az ülőbú
torok támláin trónolva remekül illesz
kedtek e chinoiserie térbe. Az arannyal 
átszőtt vörös selyem bútorkárpit a szin
tén bécsi Fladerer kárpitos műhelyéből 
való volt. A pompaterem fényét növelték 
a —»kandallókhoz és az ablakok, ajtók 
közeiben felállított konzolasztalokhoz 
rögzített nagyméretű —»tükrök, amelyek
ben káprázatosán verődtek vissza azok a 
sötétkék kalcedonvázák és -urnák is, 
amelyeket Mme Pompadour árverésén 
Párizsban vásárolt a herceg 1050 körmö- 
ci aranyért.

Mária Terézia, ha jó zenét akart hall
gatni, Joseph —»Haydn muzsikáját élvez
ni, Eszterházára látogatott (1773; —»főúri 
zenés színjátszás, —»zeneélet a nemesi és 
főnemesi udvarokban 3.), s ajándékot is 
vitt a házigazdának: egy 1936-os Ester- 
házy-inventárium szerint egy „Irószekre- 
tert, gazdagon berakott díszítéssel, ele
fántcsont lapján francia ajánlati felirattal: 
Esterházy Miklós hercegnek Mária Teré
zia, látogatása emlékéül”. Talán nem vé
letlen, hogy a magyar királynő éppen egy 
francia bútorral kedveskedett vendéglá
tójának.

Mint láttuk, a mo.-i kastélyba vásárlás 
vagy ajándékozás révén közvetlenül Pá
rizsból is kerülhettek a rokokó bútorok, 
amelyek követendő példaképül szolgál
hattak a helyi udvari vagy városi mű
helyben készülő szerényebb, mértéktar
tóbb, alkotásoknak. Már az eszterházai 
vendégszobák bútorai is részben a Hau- 
nold-műhelyből, részben a kismartoni 
műhelyből kerültek ki. E műhelyekben a 
francia Gergeon vagy az osztrák Haunold 
irányításával egyre inkább helyi mesterek 
is tevékenykedhettek.

Az új divathoz alkalmazkodik Teleki 
Sándor gr. is, aki Stephanoczki Péter 
nagyszebeni szerzetes-képíróhoz küldi 
házi asztalosát Gemyeszegről, hogy ott a 
bútorfestési eljárásokat kitanulja: „a leg-



261 barokk és rokokó bútorművészet

jobb féle laczfimnajsz-csinálást, amely- 
lyel az indiai módra festett és megara
nyozott munkákat meg szokták festeni.” 
Indiai módon a lakkozott chinoiserie bú
torokat érthették, amelyek a díszesen be
rakott bútorokkal együtt többnyire a fo
gadószobákban állottak. Az egyszerűb
ben faragottakat inkább a lakószobákban 
helyezték el, a parádésszobák ülőbútorai 
már jellegüknél fogva faragottak voltak.

A legfranciább bútor, a komód típusá
nak első megformálója XIV. Lajos udva
ri asztalosa, André Charles Boulle volt. A 
18. sz.-i közép-európai típus egyik vari
ánsa Erdélyből származik: fenyőfa ala
pon tiszafa borítású, magasabb, patás lá
bon áll, kétfiókos. Míg e kétfíókos ko
mód a francia Régence-típusra, a Mo.-on 
elterjedtebb, alacsonyabb lábú, háromfió
kos a francia Louis XV-típusra vezethető 
vissza.

Ez utóbbi képezi alapját a valójában 
délnémet eredetű osztrák és magyar eme
letes írószekrényeknek. Szabolcsi Hed
vig kutatásai szerint a 18. sz. első felében 
Augsburgban, Johann Rumpp (1702 
1755) bútortervei között találkozunk elő
ször ezzel az összetett bútortípussal. Há
romfiókos komódra helyezett íróládából 
alakult középső részen nyugszik a barokk 
formaalakításnak megfelelően fiókoktól 
közrefogott középajtós szekrényrész. 
„Mivel Rumpp metszetes bútortervei 
Bécsben is megjelentek, a barokk-roko
kó hagyományokban oly erősen bennélő 
délnémet-osztrák bútorművességben ez a 
minta talajra talált, s igen hamar tért hó
dított. Kifejezetten közép-európai jelle
gű.” (Szabolcsi, 1972)

Feltehetően a Pallavicini család egy
kori berendezési tárgyát képezte az az 
írószekrény, amelynek készítési évszá
mát az ajtó alatti fiók oldallapjára vésve 
találtuk meg. A lehajtható írólapot közre
fogó kis fiókokon kétszer is „özv. 
Pallavicini Edéné” ceruzafelirat olvasha
tó. A tabemákulumajtón a Szenthárom
ság rakott művű ábrázolása látható. En
nek a típusnak nemesen egyszerű, lakó
szobában álló példányán az egyetlen 
díszítőelem a faragott tölgyfa kagyló.

Az emeletes szekrény másik típusa az

Angliában már a 18. sz. elején ismert 
mintalapra utal. Lényeges vonása, hogy a 
felső szekrényrész nem tabernákulumos 
elrendezésű, hanem kétajtós, olykor üve
gezett, a keretet aranyozott kagyló díszíti.

Az írószekrények felső része 18. sz.-i 
bútorainkon olykor elmarad. Valójában a 
háromfiókos komódra helyezik az író
szekrény középrészét, a két oldalon elhe
lyezkedő kis fiókkal, s ezt a középrészt 
az oldalfalak díszítésével rokon rajzú 
lappal lezárják (—nrókomód).

Az —»ebédlőszekrény, edényszekrény 
vagy üveges almárium is emeletes szek
rénytípus. A már említett Johann Rumpp 
és a szintén augsburgi Johann Thomas 
Hauer (1748-1820) tervein lényegében 
megegyeznek. Mindketten megemelik a 
felső részt, és közbeiktatnak egy közép
tagot, amely elöl nyitott, két oldalán és 
hátul a fala tömör. A zárópárkány ívelt 
vonalát követik az ajtók is.

Miképpen Rumpp tervein, a szentki
rályszabadjai Rosos család 1750-es év-

Emeletes írószekrény, 1765. IM
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számot viselő ebédlőszekrényén is megta
lálható a felső, üveges rész alatti fióksor.

A korban divatos —»sarokszekrénynek 
is alapeleme a komód. Ez azonban nem a 
fiókos, hanem az ajtóval nyíló komódtí
pusból alakul ki. Példaképül itt is a fran
cia Louis XV-sarokszekrények szolgál
nak. A magyar polgári enteriőrben a tér- 
kihasználás szempontja kerül előtérbe, 
ezért a sarokszekrény csaknem ugyanak
kora felső részt kap, sokszor a kályha 
pandanjaként alkalmazzák. Az ebédlő
szekrény funkcióját is betöltő sarokszek
rény esetében a felső rész kétajtós, üve
gezett, benne remekül tárolhatták és mu
tathatták be az ekkortájt megsokasodó 
—»fajanszmanufaktúrák (Holies, Tata, Bu
da) edénykészleteit.

A berendezés legfontosabb bútora a 
szekrény. Francia és angol főúri enteriőr
ben nincs helye, hiszen ott erre a célra 
gardróbszobák állnak rendelkezésre.

Nálunk a barokkban kialakult nagy két
ajtós szekrény együtt él a rokokóban meg
kisebbedett, ornamentikájában rokokóvá 
lett változattal. A Hauemek tulajdonított 
levágott sarokmegoldás, a szekrénysar
kok, ill. élek lekerekítése, a domborodó 
ajtó, a csigás-leveles ívelő párkány jel
lemzi az egykori Delhaes-gyűjtemény 
diófa szekrényét. Kétajtós szekrényeink 
egy másik csoportján a Mária Terézia- 
stílusra általában jellemző lomb- és sza
lagberakást (Laub und Bandelwerk) fi
gyelhetjük meg.

A Mária Terézia-szalagintarzia mellett 
az egész felületet kitöltő kockamustra 
jellemzi azt a pozsonyi lábasórát, amely
nek réz számlapját Johann Georg Weind- 
le jelezte. A kockaberakás a rokokó asz
talok lapján is megtalálható. A patás lábú 
diófa asztalok könyv, gyertya elhelyezé
sére szolgáló egyszerű állványok. Felte
hetően a szabadbattyáni-polgárdi Bat- 
thyány-kastély egykori berendezésnek 
része egy konzolasztal, hullámos szélű, 
felhajtható lappal.

A belső terek legmozgathatóbb darab
jai a székek. A barokk korai periódusá
ban többnyire még a fal mellett álltak a 
nagy, nehézkes példányok. Rákóczi ko
rában a csigás, majd a patás lábú változa

tokat már kis asztal köré csoportosítják. 
A nagyszebeni Sigerus-gyűjteményből 
került az IM-be egy ülőbútoregyüttes. 
Minden valószínűség szerint valamelyik 
erdélyi rokokó kastély bútorzata volt. Két 
karosszék egyesítéséből alakított kanapé
ból (settee), karos- és hátas székekből áll. 
Az angol Queen Anne-kanapéforma, de a 
karos- és hátas székek áttört, hegedű ido
mú támlája is az angol bútorművészet ha
tásáról tanúskodik. Ez a hatás pedig csak 
Hollandia és Schleswig-Holstein közve
títésével, prot. kapcsolatok útján kerül
hetett Erdélybe. Különösen mozgalmas, 
virtuóz technikai tudást eláruló, kecses 
eleganciájú kartámlái teszik meghitté 
ezeket a bútorokat.

Bütykös lábú, ívelt kávájú, nádazott 
ülőlappal és kartus formájú, szintén ná
dazott támlával készült ülőbútoraink ar
ról tanúskodnak, hogy készítőjük ismerte 
Roubo 1772-ben kiadott L ’Art du menui
sier en meubles c. munkáját (II. fejezet,
3. rész), ill. a chaise à la Reine széktí
pust. A láb, a támla és a káva kerete álta
lában virágmotívummal van kiemelve.

A kartusforma, az áttört kagylós, csi
gás dísz hársfából faragott, aranyozott 
kép-, ill. tükörkereteinket is jellemzi.

A bemutatott magyar rokokó bútorok 
alapján tehát elmondhatjuk, hogy a leg
franciább stílus, a kagylóról, a rocaille- 
ról elkeresztelt —»rokokó, ez a túlfino- 
mult, dekoratív, arisztokratikus művészet 
nálunk mind formaalakításban, mind dí
szítési módban megszelídül. A szeszé
lyes, bonyolult, szándékosan aszimmet
rikus kompozíciók leegyszerűsödnek, de 
megmarad a formák kecses eleganciája, 
dekorativitása.

A magyar asztalosok a franciáktól el
térően nem egzotikus borításokat (rózsa
fa) és berakásokat (buxus, szaténfa), ha
nem fenyőfa alapon leggyakrabban diófa 
lemezeket alkalmaznak, a furnérba rakott 
díszt pedig többnyire jávorlemezből vág
ják ki. A tömörfából való bútorokat 
tölgyből, cseresznyéből faragják. Nálunk 
hiányzik a gazdag, sokszor a fiókhom- 
loklapokat is egybefogó tűzaranyozott 
bronz veretelés, helyette szerény, neme
sen egyszerű, a kulcslyukpajzsra és a hú
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zókra korlátozódó aranyozott sárgaréz 
verettel találkozunk. Nem alkalmazzák a 
márvány zárólapot sem, a bútorok jelzé
se pedig ez idő tájt nincs szokásban. 
Mégis, elmondhatjuk, hogy a magyar ro
kokó berendező művészet kialakította 
visszafogott, nemes formáját, kiszűrte az 
egyszerű formához igazodó díszítőele
meket, és átmentette a magyar bútormű- 
vesség kézművesanyagát a következő 
stíluskorszakra, a klasszicizmusra.

írod.: Bárányné, 1939; Bárányné O ber
schall Magda, Az iparművészet irányválto
zása, in Magyar Művelődéstörténet, IV, 
[1941]; Voit [1943], 2 1 9 9 3 ; Szabolcsi, 
1954; Sternegg Mária, 18. századbeli mino
rita szerzetes munkája az Iparművészeti Mú
zeumban, IMÉ, 2(1955-56); N ékám Lajosné, 
A kőszegi volt jezsuita patika, ÍME, 3- 
4(1959); Baranyai Béláné, A nyírbátori mi
norita templom berendezése, ME, 9(1960); 
Lívia N ékám , La réjéctoire de Trencsén, 
IMÉ, 5(1962); Péter Kovács, Der Meister 
der Holzschnitzereien in der Sakristei der 
Székesfehérvárer Jesuitenkirche aus dem 18. 
Jahrhundert, Alba Regia (Székesfehérvár), 
10(1969); B. Nagy, 1970; Szabolcsi, 1972; 
Gyéressy Béla, Pálos faragások mesterei, 
MÉ, 22(1973); Baranyai Béláné, Mesterek 
és műhelyek az északkelet-magyarországi ba
rokk szobrászatban, in Magyarországi rene
szánsz és barokk, szerk. Galavics Géza, Bp., 
1975; Kovács Péter, A Fekete Sas Patikamú
zeum, Székesfehérvár, 1979; Molnár Ernő, 
Tüskevár barokk kori emlékeinek története, 
MÉ, 30(1981); Vadászi Erzsébet, A bútor tör
ténete, Bp., 1987; Barokk és rokokó. Kiállítás 
az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeiből, 
rend. Szilágyi András, Maros Donka, kataló
gus, I—II, Bp., 1990 (Az európai iparművészet 
stíluskorszakai); Klára C silléry, Schranke 
mit trapezförmigen Giebeln. Gedanken zu 
einem Beispiel von Kulturwanderung, in Netz
werk Volkskunde. Idéen und Wege, Wien, 
1999; Batári Ferenc, Vadászi Erzsébet, Bú
torművészet a gótikától a biedermeierig. Eu
rópai bútorok a 15-19. századból, kiállítás a 
Nagytétényi Kastélymúzeumban, Bp., 2000.

Vadászi Erzsébet

barokk festészet —»festészet a 17-18. 
században

barokk irodalom
1. definíciós nehézségek
A barokk fogalmát a magyar irodalom 

történetére Riedl Frigyes alkalmazta el
sőként (1896), nem éppen hízelgő érte
lemben: visszaköszönő szavai a „termé
szetellenes”, a „cikomya”. A fogalom 
feltalálása előtt a 18-19. sz.-i irodalom
értelmezők már érzékelték, hogy volt 
egy korszak, amelynek ízlése különbö
zött mind a —»reneszánszétól, mind a 
klasszicizmusétól, —»Kazinczy pl. e kor 
alkotásait jellemzendő a „fesz és pöff cif- 
rái”-ról beszélt. A ~ a 20. sz. húszas-har
mincas éveitől vált közkeletűbb (Hor
váth János, 1924; Szekfű Gyula, 1935; 
Turóczi-Trostler József, 1935 stb.), majd 
Angyal Endre (1944) és kiváltképpen 
Klaniczay Tibor (1962, 1985), valamint 
Bán Imre (1962, 1964) munkásságának 
eredményeként széles körben elterjedt, 
az oktatásban is általánosan használt ka
tegóriájává a 16-17. sz. fordulójától a 
18. sz. hatvanas-hetvenes éveiig terjedő 
időszak egyfajta irodalmának. (Mind
azonáltal az irodalmi barokk definíciós 
nehézségeire Horváth János már 1924- 
ben felfigyelt.) Míg a fogalom elterjedé
sének korai időszakában a meghatáro
zásban elsősorban formai-stilisztikai, 
később, az ötvenes évektől mind a nem
zetközi szakirodalomban (Victor L. Ta- 
pié, 1957; Luciano Anceschi, 1958, 
1960), mind a már említett magyar iroda
lomtörténészeknél világnézeti (ideológi
ai, társadalmi igénybeli, ízlésbeli, gondo
latvilágbeli) szempontok érvényesültek, 
jelenleg is ez az irány az uralkodó (Bán, 
1976: „azokkal értünk egyet, akik a 
puszta stílusjegyek alapján a korszako
lást elutasítják”; Hauser Arnold, 1980: a 
barokk „minden formális sajátsága má
sodrendű”). Mind Klaniczay, mind Bán -  
a nemzetközi szakirodalom többségével 
egyetértve -  a barokkot egyetemes stílus
kategóriának tekinti, amely ugyan a mű
vészettörténetben (Jakob Burckhardt, 
1855) alakult ki, de egyetemes jellege a 
zenében, az irodalomban stb. egyaránt 
felismerhető. A stíluskategória megszű
nik, helyébe egyszerűen a kategória lép. 
Az irodalomtudomány a mélyebb vizs
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gálatokból nem azt a következtetést von
ta le, hogy számára a barokk fogalma 
használhatatlan, hanem az elnevezést 
megtartva, a fogalmat a maga számára 
használhatónak vélt tartalommal töltötte 
meg. Ebből legalább két probléma adó
dik: az egyik, hogy az így kialakított, 
meglehetősen parttalan fogalom valóban 
alkalmas-e az irodalmi folyamatok leírá
sára, a másik, hogy a korábbi formai 
megközelítés és a világnézet alá rendelő 
ravasz módon keveredik. Kiküszöbölték 
ugyan a kizárólagosan stilisztikai meg
közelítés esetlegességeit, s jól magyaráz
ták a barokk stílusjegyekkel nem rendel
kező barokkot (Klaniczay, 1961: „a régi 
formák [=nem barokk stílus] között is 
előretör már az új világnézet [=a barokk] 
és mondanivaló”), ám a zavarra mi sem 
jellemzőbb, mint hogy Klaniczay, holott 
tőle származik az idézet, s holott teóriája 
szerint nem ez volna a logikus, mégis 
úgy gondolja, hogy „A barokk megjele
néséről akkor beszélhetünk, amikor az új 
ideológia és tartalom a fokozatosan fel
halmozódó új formai-stiláris elemek 
együttesén átjut kifejezésre”. S ebben az 
apró logikátlanságban érhető tetten a kér
dés lényege. Formálisan és sarkítva: 
Klaniczay szerint mégsem elégséges is
mérv a világnézet: nem beszélhetünk ba
rokkról barokk stílus(=forma)jegyek nél
kül. Ezzel szemben Klaniczay-Bán (és 
az idevonatkozó, nem csekély nemzetkö
zi szakirodalom) álláspontjához látszó
lag csatlakozó Kecskeméti Gábor (1998) 
szerint a barokknak egyáltalán nem felté
tele a barokk stílus. Teljességgel elutasít
ja az elokúcióra épitő definíciókat: „a re
torika mesterfogásainak alkalmazásáról 
való lemondás magában véve még nem 
nem barokk.” Szerinte „a barokk szöve
get teljes retorikai rendszere [kiemelés 
tőlem -  K. R], invenciója, diszpozíciója 
és elokúciója együttesen teszi barokká”. 
Ez már nem stiláris-formai, de nem is vi
lágnézeti, hanem retorikus igényű meg
közelítés. Kecskeméti felfogásával a baj 
csak az (ha baj : konszenzus hitelesítheti), 
hogy ellentmondva saját meghatározásá
nak, a retorika egy elemét, az invenciót, 
fölérendeli a többinek -  így az kerül

olyan kitüntetett, kizárólagos jegyhordo
zó szerepbe, amilyenben korábban az 
elokúció volt.

Maga a terminus nyilván többfélét je
lent. Bán Imre (1976) jegyezte meg, 
hogy az akadémiai irodalomtörténet II. 
kötete ( 1964) a barokk fogalmát legalább 
három értelemben használja: mint kor
szakot, mint irodalmi irányt s mint stí
lust. Tegyük hozzá: nemcsak az akadé
miai irodalomtörténet, hanem a magyar 
és a nemzetközi szakirodalom jelentős 
hányada is, s ezek az értelmezések időn
ként átláthatatlan módon keverednek. És 
tegyük hozzá azt is: e lexikoncikk kereté
ben kénytelenek vagyunk egybemosni 
Klaniczay és Bán egyébként számos 
részletkérdésben különböző álláspontját.

Azt mondhatjuk tehát, hogy az iroda
lomtörténetben a barokk hiába veszítette 
el kizárólagosan formai meghatározott
ságát, egyfajta sajátos dialektika, ha tet
szik: kettős látás következtében a barokk 
szociológiai-világnézeti megközelítését 
vallók is ügyeltek a stílusjegyekre. Ez 
ugyan ellentmondott a formális logiká
nak, de hasznosnak bizonyult az iroda
lomtörténet-írás gyakorlatában. A nehéz
ségeket (amelyek a barokk=világnézet 
felfogásból adódtak) már Klaniczay Ti
bor is pontosan látta. „Az a tény, hogy a 
barokk egy egész művelődéstörténeti 
korszak fő jellemzője, nem jelenti azt, 
hogy jelenlétét automatikusan, a kor min
den egyes művészeti, irodalmi, eszmei 
megnyilvánulásában fel kell tételeznünk. 
A civilizáció nagy korszakai nem mono
litikus jellegűek” írja, majd kifejti, 
hogy a barokk országonként más és más 
változatokban, más és más időhatárok 
között alakult ki. „Elhibázott volna vala
melyiket ezek közül modellnek nyilvání
tani, s a barokknak a jegyeit pusztán ab
ból magyarázni, s a többi nemzet barokk 
kultúrájához viszonyítani.” Hasonlóan 
gondolja Bán Imre (1976) is. Mindezek a 
legmesszebbmenőkig érvényes megálla
pítások. A kérdés (és a magyar irodalom
történet-írásban Klaniczay-Bán nevével 
fémjelezhető ellentmondás) csak az, 
hogy ha nem a formai-stilisztikai jegye
ket tekintjük a barokk jellemzőjének, ak
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kor mit? Az általuk adott válasz, a ba
rokk világnézet (tkp. ki nem mondva, és 
a német szellemtörténetet természetesen 
megtagadva: „korszellem”), olyan iroda
lomfelfogás jegyében született, amely 
túlzottan egyszerűnek látja a világnézet 
és az irodalmi formák viszonyát. A világ
nézet önmagában és közvetlenül nem te
remt stílust, s noha Wellek-Warren azt ta
nítja, hogy „minden korszaknak megvan 
a maga jellegzetes metaforikus rendsze
re”, talán helyesebb azt mondani: „min
den korszaknak megvannak a maga jel
legzetes metaforikus rendszere/”. Sőt: a 
retorika összetevői, a szöveg különböző 
szervező elemei sincsenek egymással so
ha szükségszerű kauzális összefüggésben 
(invenció közvetlenül nem határoz meg 
diszpozíciót vagy elokúciót és viszont).

Ezért, hogy mind Klaniczay, mind 
Bán, a magyar irodalomtörténet-írás e 
két kiemelkedő képviselője, irodalomtör
ténet-írási gyakorlatában egyáltalán nem 
idegenkedik a megtagadott stilisztikai
formai szemponttól.

A retorikai (vagy egyéb, itt nem tár
gyalt) alapozottságú definíciós kísérletek 
elterjedését egyrészt az elokúciós eszkö
zök alárendeltsége és a barokk fogalom 
eredeti, éppen hogy az elokúciós eszkö
zökön alapuló fogalma közötti vállalt el
lentmondás, másrészt és leginkább a mi
ért éppen jogos kérdése akadályozza. 
Mondhatnánk ugyanis, hogy az újabb 
kutatások fényében korrigáljuk eddigi 
felfogásunkat, s elfogadjuk pl. Kecske
méti állítását a barokkról mint agitációs, 
voluntarista irodalomról. Miért éppen? S 
akkor, ha ez a legfőbb paraméter, minden 
ilyen típusú irodalom barokk? Igaza len
ne Ernst Robert Curtiusnak (1948), aki 
(egészen más megközelítésben) barok
kokról beszélt? Ez a nehézség minden, a 
barokk definícióját egy-két kiemelt szem
ponthoz kötő, éppen hogy a retorikának 
nem egész rendszerét figyelembe vevő 
gondolatmenetnél felmerül.

Egy csapásra rendet lehetne teremteni 
a fenti kérdésekben, ha kellő egzaktság
gal, világosan definiálnánk (az irodalmi) 
barokk fogalmát. Azonban csak leíró-kö- 
rülíró jellegű válaszok adhatók, ame

lyekről már Wellek-Warren óta tudjuk, 
hogy az irodalom természetének inkább 
megfelelnek, mint a definíciós törekvé
sek. A definíció vagy túl szűk (stilisztikai 
megközelítés), vagy túlontúl tág (világ
nézeti megközelítés), vagy túlontúl ön
kényes (egy retorikai szempont kitünte
tése). Nyilvánvalóan nem arról van szó, 
hogy a barokk egy fölérendelt kategória, 
amelybe az egyes irodalmi szövegek be
sorolhatók, hanem a szövegek azon cso
portjait nevezzük barokknak, amelyek
nek leírása során bizonyos közös retori
kai-poétikai jegyeket észlelünk. Ám ha 
több ilyen is van, ha a szövegek többfé
leképpen is csoportosíthatók, ezek közül 
melyiket (és miért) nevezzük barokk
nak? Irodalomtörténeti konvenció alap
ján, bevallottan keverve a retorika külön
böző összetevőibe sorolható jellegzetes
ségeket, a barokk műveket ekképpen 
írhatjuk körül: általában műfajuknál fog
va eleve erősen retorizáltak (ókori, mo
numentális formák, prédikáció, szónoki
politikai beszéd, a kegyességi irodalom 
többnyire középkori gyökerű, misztikus, 
érzelemorientált alkotásai), részletező 
szerkezetűek, mozgalmasak, dekora
tívak, meghökkentőek, lenyűgözőek, 
csudálatot kiváltó hatásra törekszenek, 
kedvelik a pátoszt, szenvedélyesek, ví- 
ziószerűek, „expresszionisták”, ^ e m b 
lémákat, —»allegóriákat kedvelőek, in
kább akarnak hatni az érzelemre, mint az 
értelemre, gyakorta propagandisztiku- 
sak. Tegyük hozzá: ez a körülírás meg 
jócskán bővíthető lenne, s egy-egy eleme 
vagy annak hiánya önmagában még nem 
tesz barokká vagy nem barokká egy mű
vet. Minden barokkról szóló írásnak be 
kell ismernie a fogalom rendkívül nehe
zen definiálható voltát, ám mindeközben 
a körülírásnak természetesen megfelel
tethető retorikai definíció: meghatározott 
invenciójú, meghatározott diszpozíciójú 
és meghatárott elokúciójú (stílusú) szö
veget értünk barokkon, s a körülírás nem 
más, mint ennek (sohasem elég részletes) 
leírása, a „meghatározott” részletezése. 
Nem eldöntött azonban az és/vagy kérdé
se: barokk az, aminek invenciója és disz
pozíciója és elokúciója barokk, vagy ba
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rokk az, aminek invenciója vagy diszpo
zíciója vagy elokúciója barokk. Amiért a 
leíró megközelítés a definíciónál hasz
nálhatóbb, az nyilvánvaló pontatlansága: 
ha elfogadjuk azt az irodalomtörténet 
gyakorlatán alapuló konvenciót, hogy 
számtalan típusú barokk létezik, kényte
lenek vagyunk a barokk alá sorolás 
szempontját hol az invencióban, hol a 
diszpozícióban, hol az elokúcióban föl
lelni, s ha ragaszkodunk is hozzá, hogy a 
szöveg teljes retorikája barokk legyen 
(az és alkalmazása a vagy helyett), szinte 
lehetetlen pontosan meghatározni, hogy 
egyes retorikai eszközökben milyen mér
vű barokkság elégséges a besoroláshoz. 
(Van-e egy barokk minimum?) Visz. erre 
az esetre vonatkozik és nagyon megfon
tolandónak tetszik Bán Imre figyelmezte
tése, amely, véleményünk szerint, egyben 
a legtisztességesebb kritikája-önkritikája 
is a barokk általa vallott felfogásának: 
„Annyi bizonyos, hogy a konkrét történe
ti stílusvizsgálat nem kevés buktatót tar
talmaz. [...] Szinte csalhatatlanul meg le
het állapítani egy-egy szöveg barokk vol
tát, annál bizonytalanabb az egyes 
stílusjegyek szabatos körülírása” (1976).

A barokk kort állandóként felfogva, a 
barokk mint irodalmi irány és a barokk 
mint stílus a következő változatokban lé
tezhet, az és kapcsolatot alkalmazva:

1. Barokk korban barokk mű barokk 
stílusban (^L épes Bálint -  teljes retori
kai rendszere barokk) = barokk.

2. Barokk korban nem barokk mű ba
rokk stílusban (-^Rimay János -  inven
ciója nem barokk) = nem barokk.

3. Barokk korban nem barokk mű nem 
barokk stílusban (legjellemzőbb példája 
számos közköltészeti alkotás) = nem ba
rokk.

4. Barokk korban barokk mű nem ba
rokk stílusban (—»Bethlen Miklós - 
elokúciója bizonyosan nem barokk) = 
nem barokk.

Míg az első három eset eldöntése szin
te problémamentes, a negyedikben az 
eredmény abszurd: barokk mű=nem ba
rokk mű. Ezt elkerülendő lesznek a nem 
barokk stílusú, de egyéb vonatkozásban 
a barokk jellemzőivel leírható művek is

barokkok, azaz a vagy alkalmazásával az 
és helyett.

Jegyezzük meg: a vagylagos kapcsolat 
esetén a 2. és 4. pont (Rimay, Bethlen 
Miklós) is barokká minősül át, ha pedig 
az invenciónak kitüntetett szerepet szá
nunk, a 2. pont (Rimay) a vagylagos fel
fogás esetén sem barokk.

A fentiek előnye és kétségtelen korláta 
ugyanaz: a csak (történeti) retorikus (már- 
már primitívnek tűnő) megközelítés. 
Egyrészt nem vesz tudomást fontos poli
tikai, társadalmi folyamatokról, mint a 
kor abszolutisztikus berendezkedése, az 
ellenreformáció, a jezsuiták szerepe, az új 
vallási intézmények kialakulása, a termé
szettudományos felfedezések hatása, az 
iskolarendszer átalakulása stb., másrészt, 
s ez a nagyobb probléma, kevéssé vagy 
nem veszi figyelembe a recepciós szem
pontokat, nem kellően vizsgálja a kom
munikátort (lett légyen az a szerző vagy a 
befogadó). Ugyanaz a szöveg, ha nem 
ugyanaz a szerzője, ha nem ugyanaz a be
fogadója, ha nem ugyanaz a befogadás 
kora: nem ugyanaz a szöveg. Más inten
cionális meghatározottsága, mások alap
vető kommunikácós tényezői.

Szót kell ejtenünk a barokk stílus sti
lisztikai (tkp. nyelvészeti) megközelíté
séről, ahol stilisztikán (amely a barokk 
korban önállóan nem létezett, a retorika, 
az elokúció része volt) immár a modem 
stilisztikát értjük, azt az interdiszcipliná
ris megközelítést, amely a szemiotika és 
a szemantika, a kommunikációelmélet, a 
kognitív nyelvészet, a hermeneutika stb. 
teljes vértezetében vizsgálja a szöveget. 
Ennek igényes magyar képviselője, Sza
bó Zoltán (1998) szerint a stílustörténet 
elsődlegesen formatörténet; mindazonál
tal a stílustörténet elmélete csak történe- 
ti-szövegtani alapon képzelhető el, her- 
meneutikai szempontok bevonásával. A 
„stílusirányzat” terminust az óvatosabb 
„stílusfejlődési tendencia” váltja fel. Ez: 
stmktúra, s mint ilyen, feltételez egy 
szervező elvet, ebből vezethetők le a sti- 
láris sajátosságok, az irányzat meghatá
rozói. Mivel koronként mások és mások, 
az összetételkülönbség írja le a változást, 
a két stílusfejlődési tendencia közötti kü
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lönbséget. A változások oka lehet külső 
(allogenetikus) és belső (idiogenetikus). 
Az előbbin lényegében a társadalomtör
téneti megközelítés eszközei, az utóbbin 
a retorikaiak értendők. E nagyon átgon
dolt és nagy nemzetközi apparátust meg
mozgató elmélet és vizsgálat abból az 
előfeltevésből indul ki, hogy vannak ún. 
barokk szövegek, amelyeknek barokk 
voltát - pl. Pázmány esetében -  konszen
zus hitelesíti. Voltaképpen nincs eszköze 
a barokk/nem barokk kérdés eldöntésére, 
hiszen mást tart feladatának: számára a 
barokk mű adott. Megállapítja, hogy e 
szövegek szorosan kötődnek az ellenre
formációhoz, annak művészi eszközei; a 
barokk stílust legnyilvánvalóbban a kát. 
próza alkalmazza, ám időnként a prot.-ok 
is, a díszítő formák a 18. sz.-ra egyre 
gyakoribbá válnak, jellemzőek a terje
delmes és elágazó szerkezetek.

A Bán Imre-féle „annál bizonytala
nabb” megszorítással igaz tehát, hogy a 
barokkba a továbbiakban csak a barokk 
korban keletkezett, barokk (invenciójú, 
diszpozíciójú), barokk stílusú (elokúció- 
jú) műveket soroljuk. Problematikusnak 
tartjuk a barokk formajegyeket feltűnően 
nélkülöző művek valamifajta szövegen 
kívüli (filozófiai, világnézeti, eszmei) 
szempontú vagy éppen egyetlen retorikai 
jegy (invenció) alapján történő barokk
nak minősítését.

A barokk, felfogásunk szerint, a korban 
egy -  meglehet: a korra legjellemzőbb -  
közlésmód a sok közül, egy (körülírható, 
retorikailag meghatározható jegyekkel 
rendelkező) klasszicizmus (az antik ha
gyomány egyik recepciója) a sok közül.

Amiért a barokknak a kor más irány
zataival szemben joggal lehet kitüntetett 
szerepet tulajdonítani, az az, hogy legfel
tűnőbben ez az irányzat jelentkezik adott 
időpontban mint új, s ezt tagadják majd 
meg leginkább mint régit: a párhuzamo
san létező többi közlésmódnál kezdete és 
vége nyilvánvalóbban mutat diszkonti
nuitást.

Praktikusan megtartható a barokk kor 
terminus, amelyen nem értünk mást, mint 
e hozzávetőleg másfél évszázadot (vö. 
barokk tudomány, barokk ételek stb.).

Ugyancsak praktikus szempontból azon
ban kellő óvatossággal kell használni, hi
szen a barokk jelző óhatatlanul besugá
roz, egyneműsíti a kort, a stílusirányt és a 
stílust. Maga a barokk kor a századnál fi
nomabb, a kultúra történetét jobban fi
gyelembe vevő osztályozás, ám -  mint 
ezt Klaniczay és mások is hangsúlyozták 
- semmiképpen sem egységes, s főkép
pen nem az az irodalom, még kevésbé a 
nyugat-európai országokénál archaiku- 
sabb szerkezetű magyar irodalom eseté
ben; születnek benne barokk és szép 
számmal nem barokk szövegek. Barokk 
szövegeken e korszak magyar irodalmá
nak mennyiségileg visz. kisebbik részét 
értjük.

A barokk kor (nem a barokk stílus!) 
értékelésében (hol nyíltan, hol latensen) 
a legfontosabb szempont, hogy legfőbb 
jellemzője a vallás és a vallásosság rend
kívüli erejű újrafeltörése. Egy olyan ideo
lógiai rendszerben, amely ezt eleve nega
tívumnak tekinti, amely ebben csak a 
„haladó” polgári eszméket időlegesen 
meggátló újrafeudalizáció támaszát látja, 
szükségszerű e kornak (s alkotásainak) 
negatív megítélése. Egy olyan irodalom- 
történetben (s általában művészetfelfo
gásban) is, amelynek számára a „világi” 
önmagában érték, s már azt is erénynek 
tekinti, ha a világi téma „vallásos köntös
ben” jelentkezik. Klaniczay, Bán s általá
ban a korábbi magyar irodalomtörténész
nemzedék hallatlan érdeme, hogy ezt a 
hibát soha nem követte el. De az is két
ségtelen, hogy a kutatás eddig jobban fi
gyelt a szépen retorizált propagandiszti- 
kus eszközökre, a hitvitakellékekre, s 
nem fordított kellő figyelmet e vallásos
ság eredményeire önmagukért: a kifino
mult lelkiség alkotásaira, az Istennel va
ló beszéd számtalan lehetőségére és esz
közére, továbbá az irodalomelmélet 
számára is rendkívüli mértékben megter
mékenyítő vallásos hermeneutikára. Még 
soha senki nem bizonyította be, hogy ép
pen a legmodernebb ún. világi irodalom 
(a 20. sz.-i „szépirodalom”) nem éppen e 
forrásokból (is) táplálkozik. Mintha nem 
hinnénk el a barokk kor emberének, 
hogy számára a hit nem ideológia, nem
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propagandaeszköz, nem szónoki gyakor
lat, hanem az egyetlen lételméleti alap
kérdés.

Az eddigiekből következően a ~ leírá
sa nem lehet azonos a barokk művek tár
gyalásával, ha így tennénk, azt a koordi
nátarendszert szüntetnénk meg, amely
ben a barokk egyáltalán értelmezhető.

2. irodalomtörténeti vázlat
A 17. sz. irodalmát nagymértékben ha

tározta meg az egyre sikeresebb rekatoli- 
záció, ill. ellenreformáció (e kettő nem 
ugyanaz) és az ugyan tért vesztő, de 
eközben hallatlan szellemi-lelki erőfeszi- 
téssel pozícióit védő protestantizmus ve
télkedése.

A század első negyede, prot. részről 
legalábbis, jórészt a 16. sz.-i előzmények 
közvetlen folytatása: az iskolamesterek, 
prédikátorok, egyházi írók (—»Magyari 
István, —»Kecskeméti Alexis János, 
—»Foktövi János) a latinul alkotók 
(—»Joannes Bocatius, -^Forgách Mi
hály), a prot. tudományosság jeles képvi
selői (—»Szenei Molnár Albert), a ma
gyar versek szerzői (—»Miskolci Csulyak 
István, —»Kanizsai Pálfí János, —»Debre
ceni S. János, —»Wathay Ferenc) a már 
kialakult irodalmi hagyományba illesz
kednek. A magyar nyelvű humanista pró
za, annak mind vallásos (kát. és prot. 
egyaránt), mind világi válfaja (—»Pécsi 
Lukács, —»Háportoni Forró Pál és külö
nösen —»Thordai János révén), élvezetes 
olvasmányokat hozott létre, ezek a ma
gyar nyelvű prózairodalom első, valóban 
jelentékeny alkotásai.

Feltűnő a —»szerzetesrendek (kivált a 
—»jezsuiták) kulturális és oktatási szere
pénekjelentős növekedése, a tanítás és a 
papi hivatal (lett légyen szó jezsuitáról 
vagy prot. prédikátorról) összefonódása, 
a világi irodalom háttérbe szorulása, 
ugyanakkor az írásbeliség gyors terjedése.

Ekkor szilárdul meg a peregrinációs 
gyakorlat: szinte kivétel nélkül minden 
prot. értelmiségi több-kevesebb ideig 
külföldi (többnyire német vagy németal
földi, később angliai) egyetemet látogat, 
s azután ezek szellemét igyekszik ki- 
sebb-nagyobb sikerrel hazájában is meg
honosítani. Ajezsuitáknál hasonló szere

pe van az oktatási rendnek és a rendsze
res áthelyezéseknek; a magyar jezsuiták 
Rómában, Bécsben, Grazban, Lengyelo.- 
ban vannak a leggyakrabban, s természe
tes az is, hogy külföldi származású atyák 
jönnek magyar rendházakba. A —»Páz
mány Péter alapította -^nagyszombati 
jezsuita egyetemen és a prot. főiskolák
ban immár itthon is magas szinten lehet 
tanulmányokat folytatni.

Az újra felvirágzó kát. vallásos iroda
lom fő sodrát, legalábbis a prózai mű
vekben, az iskolateremtő tehetség, a kitű
nő szervező, a magyar nyelvű próza 
egyik legnagyobb mestere, Pázmány és 
számos -  többnyire jezsuita -  társa 
(—»Vásárhelyi Gergely —»Balásfi Tamás, 
—»Dobokay Sándor, —»Forró György, 
-H>Káldi György) szabta meg, legalább a 
18. sz. közepéig. A szellemi élet egyéb 
területein is a jezsuiták léptek fel kezde
ményezőként, s rendkívül színvonalas, a 
rend nemzetközi tevékenységének része
ként működő iskoláik révén igen jó ha
tásfokkal közvetítették tanaikat.

Az iskolateremtő atyák 1630-as éve
kig írt műveinek stílusára még sokkal in
kább a reneszánsz és késő reneszánsz je
gyek jellemzőek, logikus építkezés, 
elsődlegesen értelmi s nem érzelmi érv
rendszer használata. A barokk retorikus 
fonnák ugyanakkor már ékesítik Lépes 
Bálint kancellár, nyitrai püspök, majd 
kalocsai érsek munkáját, a középkori 
előzmények után először Mária-éneket 
író —»Nyéki Vörös Mátyás kanonok és a 
jezsuita —»Hajnal Mátyás verseit, továb
bá az utóbbi prózáját. A Pázmány meg
határozta eszmei-teológiai irány és a 
Lépes által képviselt modor tehetséges 
folytatója -^Baranyi Pál László, -^Ber- 
talanfi Pál, -^Padányi Bíró Márton: 
mind kedvelik a szimbólumokat, a con- 
cettóra építő prédikációt, a pátoszt, a 
mozgalmasságot, a klasszikusok citálá- 
sát, a szójátékokat, antitéziseket (Koltay- 
Kastner, 1944; Bán, 1976), -»Csúzy 
Zsigmond pedig szinte tobzódik a „fodo- 
rított szók”-ban. A jeles prédikátor 
—»Landovics István és a latinul, magya
rul egyaránt publikáló, a személyes 
hangtól sem visszariadó —»Illyés András
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is a pázmányi örökséget folytatja, ám ke
vésbé díszített stílusban. Pázmány talán 
legközvetlenebb 18. sz.-i követője -^Ke
lemen Didák. A magyar verseket is író 
—>Gyalogi Jánost ragyogó szónoklatai 
qkán nevezték „magyar Cicerónak”.

Az ellenfelek közül a legjobb stilisz
ták, mint —>Alvinczi Péter (Querela 
Hungáriáé, 1619), a stílust, a vitamód
szert, az érveléstechnikát és a retorikát, 
ha ellenkező cél érdekében is, de Páz- 
mányékhoz igen hasonlóan művelik. Id. 
Verestói György ref. szuperintendens a 
18. sz.-i barokk próza mestere. Ugyanak
kor tény, hogy a prot. átlagtermés sokáig 
kerülte a barokk alakzatokat, mint ahogy 
a nem átlagtermés is: Szenei Molnár Al
bert szerteágazó, egyértelműen a késő 
humanizmusba tartozó munkássága sem
milyen szálon nem kapcsolódik a ba
rokkhoz, de a kiváló prédikátor —»Geleji 
Katona Istváné, -^Czeglédi Istváné vagy 
—»Nádudvari Péteré sem. Kecskeméti 
( 1998) megállapítása szerint, noha a prot. 
és kát. retorikák lényegileg nem külön
böztek, a halotti beszédek (a kor egyik 
legfontosabb műfaja) és általában a ref. 
prédikációk esetében nagyon más a gya
korlat: a ref.-oknál a szándék az értelem
re hatás, az invenció bizonyított állítá
sokból építkezik, a diszpozíció az állítá
sokkal koherens: száraz, érzelemmentes, 
tudományos stílus ez, éppenséggel az ér
zelemtől átitatott kát. barokk prédikációk 
ellenpólusa, a kivételek közé tartoznak 
pl. —»Köleséri Sámuel halotti prédikációi.

A 17. sz. első fele magyar irodalmának 
szépen retorizált -  késő humanista inven- 
ciójú -  alkotása Antonio de Guevara 
Reloxának fordítása, amely fikciós jelle
gű, és stílusa nagy írói-művészi tudatos
ságot tételez fel. Visz. nem hatástalan tö
rekvés volt e mű a magyar udvariság-ud- 
vari nyelv megteremtésére, egy eredeti 
szándéka szerint udvarellenes kézikönyv 
magyarításával (az 1. és 3. könyvet 
—»Prágai András, a 2. könyvet —̂Drasko
vic!) János fordította magyarra, az egész 
mű Fejedelmeknek serkentő órája cím
mel jelent meg Bártfán, 1628-ban).

Stilisztikai szempontból úttörő műve
ket alkotott a puritánus irányzat is:

—>Darholcz Kristóf a Novissima tuba 
fordításával (Itíletre serkentő utolsó 
trombitaszó, Kassa, 1639), —>Medgyesi 
Pál pedig mind fordításával (Praxis 
pietatis, Debrecen, 1636), mind prédiká
cióival. Ugyanakkor ő az, aki magyar 
nyelvű homiletikát írva (Doce nos orare, 
Bártfa, 1650) éppenséggel nem barokk 
elveket hangoztatott (Bartók, 1981). Ál
talában is megfigyelhető, hogy az elmé
leti igénnyel nyilatkozó szerzők óva inte
nek a fulgyönyörködtető, cicomás stí
lustól, miközben írói gyakorlatukban 
kevésbé idegenkednek ezen eszközöktől.

Mo.-on is jelen vannak, bár a nyugat
európaihoz viszonyítva sokkal kisebb 
számban, a barokk kor jellemző kiadvá
nyai, az emblémáskönyvek. Sopron tu
dós polgármestere Lackner Kristóf írta 
az első emblémákat, latinul és németül 
(Coronae Hungáriáé emblematica de
scriptio, Lavingen, 1615; Emblemati- 
scher Tugendspiegelben, Frankfurt, 
1618). Kiadott még emblémaszótárt 
(Florilegus Aegyptiacus, Keresztúr, 
1617) és a Maiestatis Hungáriáé Aquila 
(Keresztúr, 1617) c. hieroglifikus címer
magyarázatot. A magyar nyelvű kiad
ványok sorát Hajnal Mátyás barokkba 
hajló műve, a Szent Szív-kultuszt nép
szerűsítő A Jézus szívét szerető szívek
nek... (Bécs, 1629) nyitja meg; az emblé
máskönyvek vonulatába tartozik még az 
erkölcsfilozófiái kérdéseken töprengő 
—>Csáky István (Politica philosophiai 
okoskodás szerint való rendes életnek 
példája, Lőcse, 1674) és a 18-19 sz. for
dulóján alkotó, merőben felvilágosodás
ellenes piarista, —>Bielek László.

A Szűz Mária-kultusz jegyében fogant 
írásokat, legalábbis a 16. sz.-hoz képest, 
újfajta lelkiség jellemzi: a középkortól 
örökölt misztika és fájdalmas bűnbánat, 
nagyfokú érzékenység és érzelmesség. A 
lírai alkotások mellett (Mária-himnu- 
szok, —>Cantus catholici) —>Kopcsányi 
Márton A boldog Szűz Mária élete (Bécs, 
1631), —>Kéri Sámuel (Boldog Szűz Má
ria zsoltárkönyve, Bécs, 1660), ^ E ste r
házy Pál (Az egész világon levő csudála
tos Boldogságos Szűz képeinek rövide
den föltett eredeti, Nagyszombat, 1690,
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Mennyei korona, Nagyszombat, 1696, Az 
Boldogságos Szűz Mária szombatja, 
Nagyszombat, 1691), -^Telek József (Ti
zenkét csillagéi korona, Buda, 1769, Vác, 
1772) munkái szolgálták leginkább a 
Mária-tiszteletet. —»Bárkányi János fe
rences szerző Szent Julianna életét ver
selte meg. A századelő prot. verselőinek 
legjobbjai, —»Pécseli Király Imre, Kani
zsai Pálfi János a 17. sz. elején is a 16. 
sz.-i vershagyományt folytatták.

A 17. sz. utolsó évtizedéig meghatáro
zó tényező a török jelenléte, következés
képpen az ország három részre szakadá
sának mint befejezett ténynek és politikai 
realitásnak az egyre maradéktalanabb el
fogadása, egyfajta beletörődés a sanyarú 
állapotokba. A kordivat mellett ez is oka, 
hogy hódítanak a neosztoikus tanok: e 
változó, békéden világban békét csak ön- 
nönmagunkban találhatunk; mindent 
meg kell tenni a helyesnek ítélt cél meg
valósításáért, de a siker nem rajtunk mú
lik, így az esetleges kudarcon szükségte
len bánkódni. A korszak jellemző meta
forája a labirintus, a kiutat nem találó 
állandó kiútkeresés.

Justus Lipsius, a senecai neosztoikus 
eszmék legfőbb népszerűsítője már a 
16-17. sz. fordulóján hatott a korszak 
legjelentősebb költőjére, Rimay Jánosra, 
továbbá Ecsedi —»Báthory Istvánra; a 
prot. -»Thurzó György nádornak ugyan
úgy kedves olvasmánya volt, mint a je
zsuita Káldi Györgynek és Pázmánynak 
vagy a Guevara-fordító Prágai András
nak. Leginkább a jezsuiták keresztényie- 
sítik Senecát (akit magyarra a ferences 
Kéri Sámuel tolmácsol, vö. Keresztény 
Seneca, Bées, 1654), a 16. sz. végétől a 
17. sz. végéig ez az etika és politikai 
gondolkodás volt a legnépszerűbb Mo.- 
on, e neosztoikus eszméket vallja —»Zrí
nyi Miklós is. A prot.-ok körében sem 
kevésbé népszerű Lipsius alapvető mű
veit (De constantia, Politica) —»Laskai 
János fordította magyarra (Az állhatatos
ságról, Debrecen, 1641 ; A polgári társa
ságnak tudományáról, Bártfa, 1641), mi
közben nem kevesebbre vállalkozott, 
mint a magyar filozófiai szaknyelv meg
teremtésére.

A 17. sz. második felében szaporod
nak el a világi versszerzők barokkos mű
vei, a világi versek mellett többségük 
vallásosat is ín. —»Fráter István sztoikus 
bölcsességeit Balassi-strófákban, Zrínyi 
hatása alatt verselte meg, —»Beniczky 
Péter ciklusba gyűjtött ritmusai (Magyar 
rithmusok, Nagyszombat, 1664) —»Ba
lassi Bálint, Rimay János ismeretét mu
tatják, pátoszuk már a barokkra jellemző. 
Balassi-strófákban írt, lapidáris epigram
mái hamar népszerűvé váltak. Általános
ságban is elmondható, hogy Balassi hatá
sa ilyen jellegű: átveszik tőle a versfor
mát, a versnyelv sajátosságait, képei, 
szófordulatai szinte elárasztják a 17. sz.-i 
versek egy részét, ám poétikájának lé
nyege, a szerkesztésmód és a harmóniára 
törekvő személyes líra folytathatatlannak 
bizonyul.

—»Liszti László többnyire Zrínyit utá
nozta (Magyar Márs, avagy Mohács me
zején történt veszedelemnek emlékezete, 
Bées, 1653), A Boldogságos Szűz Máriá
hoz, Magyarországpatronájához c. verse 
a -^Patrona Hungariae-kultuszt szolgál
ta. Az allegorizáló hajlamú —»Balassa 
Bálint főleg szerelmes verseket írt, de 
van néhány istenes, elmélkedő verse is. 
Esterházy Pál nádornak a maga korában 
kéziratban maradt versei, kivált az Egy 
csudálatos ének, a fantázia tobzódásának 
egészen kivételes példái, az ő versnyelve 
már a Faludi-típusú költészet előzmé
nyének tekinthető. Latin nyelvű emlék
irata, a Mars Hungaricus (1665-1668. 
dec. 14.), forrásértékű adatokat tartalmaz 
Zrínyi Miklósról, s kiemelkedik a szá
zadban született számos emlékirat közül. 
A jezsuita neveltetésű -^Amade Antal a 
barokkra jellemző témákról verselt (bűn
bánat, négy végső dolog stb.), még sze
relmi költészete is moralizáló jellegű. Je
zsuita iskolákat végzett —»Koháry István 
is, akit a fogság tett allegorizáló-vizioná- 
rius költővé. Az első, jelentősebb életmű
vet az utókorra hagyó költőnő, méghoz
zá nagyon öntudatos költőnő volt —»Pet- 
rőczy Kata Szidónia. Irt szerelmes és 
pietista vallásosságú verseket.

Az irodalom mecenatúrájának rendsze
re egyre jobban kiépült. Pázmány után
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—»Esterházy Miklós nádornak -  aki idő
vel tanult teológussá képezte magát -  a 
rendi érdekek és a katolicizmus védelme 
volt a legfontosabb. Támogatta Hajnal 
Mátyást és általában a jezsuitákat, ő a 
rend legjelentősebb világi mecénása. 
—»Lippay György esztergomi érsek nem
csak pozsonyi kertjéről, hanem pártfogói 
tevékenységéről (—»Nádasi Jánost támo
gatta) is híres volt. A 17. sz. közepére az 
ország legjelentősebb főurai (a Batthyá- 
nyak, a Nádasdyak, a Pálffyak stb.) lettek 
a kát. vallásos irodalom fő támaszai. 
—»Ferenczffy Lőrinc királyi titkár (Fe- 
renczffy Pál jezsuita testvére) számos 
kát. kiadvány közzétételét segítette. 
-^Barkóczy Ferenc egri püspök, majd 
esztergomi érsek nemcsak nyomdát ala
pított Egerben, hanem egész írócsoportot 
pártfogolt.

Az irodalomnak is intézményeivé vál
tak a kát. egyházi iskolák, a —»nagyszom
bati jezsuita egyetem (1635), a jezsuita 
gimnáziumok (Nagyszombat, Pozsony, 
Sopron, Homonna), a —»Collegium Paz- 
manianum (1623), továbbá az újonnan 
alapított kát. nyomdák. Hasonló szerepet 
játszottak a prot. irodalom segítésében az 
erdélyi fejedelmek, a prot. főiskolák, kü
lönösen a sárospataki és a gyulafehérvári 
(—»erdélyi református kollégiumok a 17. 
században), valamint a prot. városi, egy
házi vagy fejedelmi nyomdák.

A 17 18. sz.-i barokk világi irodalom 
magas színvonalú termékei a politikai 
beszédek, kiáltványok, politikai célú le
velek; a hazaszeretet magyar nyelvű re
torikába öntésében a főurak (—»Nádasdy 
Ferenc, —»Wesselényi Ferenc, Zrínyi 
Miklós, II. Rákóczi Ferenc, —»Ráday 
Pál) jeleskedtek.

A memoár-napló-önéletírás-vallomás 
rokon műfajokba tartozó művekből igen 
sok íródott. —»Kemény János, —»Bethlen 
Miklós, —»Tótfalusi Kis Miklós, az 
Apafiak és környezetük, Esterházy Pál, 
számos kisnemes, városi jegyző, polgár, 
követ alkotott ebben a műfajban, igen 
különböző jellegű és színvonalú munkát. 
A legjobb művek többnyire rabságban 
vagy legalábbis kiélezett élethelyzetben 
születtek, s a legtudatosabb szerzők (Ke

mény, Bethlen) imakönyvet is írtak mel
léjük: Istennek szóló naplót. Döntő több
ségük az e világi naplókban nem él ba
rokk stílusjegyekkel. Forrásértéke van 
—»Szalárdi János Siralmas magyar króni
kájának, —»Komis Gáspár emlékiratá
nak, —»Cserei Mihály Erdély-történeté- 
nek, —»Rettegi György naplójának-em- 
lékiratának.

Egyedülálló vállalkozás —»Apor Péter 
fő műve, a Metamorphosis Transylva- 
niae. A jelennel elégedetlen szerző tollát 
az idealizált múlt leírásának, a „nájmó- 
dis” jelennel való összehasonlításának 
vágya vezérli; az eredmény: néprajzos 
pontosságú híradás az egykori hétközna
pi életről, a szokásokról. Művelődéstör
téneti forrásként értéke felbecsülhetetlen.

Bethlen Kata már-már fanatikus val- 
lásosságú önéletírása, amely nem sokkal 
a szerző halála után nyomtatásban is 
megjelent (Gróf Bethleni Bethlen Kata 
életének maga által való rövid leírása, 
Kolozsvár, 1762), a pietista lelkiség és 
önfeltárás legjellemzőbb példája.

Alkalomtól független, önmagáért való, 
világi, kivált nyíltan szórakoztató írások 
alig-alig vannak; ami megjelenik, több
nyire még a 16. sz.-ban íródott. Jellemző 
az is, hogy a korszerű külföldi barokk iro
dalomnak alig volt magyar fordítása.

Az 1600 k. készült a verses Theagenes 
és Chariclia (Czobor Mihály?, 1600 k.?) 
a magyar nyelvű regényírás első, sajátos 
kísérlete, jellemzően manierista stílusban 
fogalmazva. Nagyon pontos rétegződés
kontinuitás mutatható ki e mű és a 
—»Gyöngyösi István folytatta, Arany Já
nosig ívelő költészeti hagyomány között, 
miközben tény, hogy Gyöngyösi legtöbb 
műve már barokk stilisztikai jegyekkel 
rendelkezik, Aranyt pedig nyilván nem 
tarthatjuk barokk költőnek.

A magyar nyelvű eposzirodalom leg
nagyobb ívű, történelemfilozófiai mély
ségében egyedülálló alkotása Zrínyi Szi
geti veszedelme. Ez a mű, amely sokat 
merít a korábban inkább a prot.-ok által 
használt versnyelvből, a hihetetlen hihe
tővé tételével, szerkesztésének jellegé
vel, részletezéseivel, a keresztény meg
váltás-eszme alkalmazásával, vallás és
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nemzettudat összekapcsolásával nem
csak a magyar, hanem az európai iroda
lomnak is egyik legjelentősebb alkotása. 
A későbbi eposz jellegű kísérletek (Lisz- 
ti László, -^Kőszeghy Pál, az ún. Rákó- 
czi-eposz) nem jelentéktelen alkotások 
ugyan, de messze elmaradnak Zrínyi mű
vétől.

A —»históriás ének 17. sz.-i változatá
nak tekinthető Paskó Kristófnak az or
szág szenvedésit megörökítő versezete: 
A nemes és régenten híres Erdély orszá
gának keserves és szomorú pusztításáról 
írt siralom (1662, [Szeben], 1663). Pápai 
Borsáti Ferenc Rákóczi Zsigmondot ma
gasztalja az égbe magyar és latin nyelvű 
allegóriájával (Metamorphosis [...] Si- 
gismundi Rakod, ill. Változása [...] Ra
kod  Sigmondnak, Várad, 1656).

Iskolateremtő módon határozta meg a 
magyar irodalom és irodalmi ízlés fejlő
dését Gyöngyösi István, a kor messze 
legnépszerűbb barokk költője; értékelé
sének változásai (pl. Kazinczyék általi 
elutasítása) egyben a barokk értékelésé
nek változásait tükrözik. Professzionális 
költő, s mint ilyen a korban egyedülálló. 
Az epithalamium-eposz mestere, Claudia
nus követője. Eredményeit szinte az ösz- 
szes költőelőd ismeretében és felhaszná
lásával éri el, sikereiben kétségtelen te
hetsége mellett erotizáló hajlamának is 
része volt.

A jezsuitáknál tanult —»Mikes Kele
men prózájának legértékesebb részében, 
levélregényében francia mintákat ötvö
zött erdélyi diáriumhagyománnyal, e mű
ve már a késő barokk stílusjegyeivel jel
lemezhető. Urának, II. Rákóczi Ferenc
nek latin, francia és magyar nyelvű 
munkái a diplomáciai, politikai és lelki- 
ségi irodalom kiváló alkotásai; a politi
kai-publicisztikai iratokban a fejedelem 
méltó tollforgató társa Ráday Pál. II. Rá
kóczi Ferenc főembere volt —»Radvánsz- 
ky János is, aki Balassi, Rimay, Zrínyi is
meretében írta lírai verseit.

—»Rozsnyai Dávid Szamosújvárt ra
boskodva fordította le törökből, saját 
verseivel ékesítve, a Horologium Turci- 
cumot, ezt a mese-elbeszélés gyűjte
ményt, amelynek ősforrása az indiai

Pancsatantra. —»Haller Jánost szintén a 
rabság tette íróvá: fogarasi börtönében 
nemcsak vallásos elmélkedést fordított 
(Pais, a békességes tűrésnek paisa, Csík- 
somlyó, 1682), de egy Hármas istória 
(Kolozsvár, 1695) címmel megjelent el- 
beszélésgyűjtemény-szerűséget is, amely 
ókori-középkori történetekből állt. A 
kezdetet nem követte színvonalas folyta
tás: a 18. sz. közepe táján íródott magyar 
elbeszélések meglehetősen korszerűtlen 
fordítások. —»Dévay András Barkóczy 
Ferenc köréhez tartozott, neki ajánlva 
adta ki Hieronymus Drexler 17. sz. eleji 
bajor jezsuita Heliotropiumának fordítá
sát; a jezsuita —»Taxonyi János Tüköréi 
(1740) is jezsuita és középkori forrásokat 
dolgozott fel; az ugyancsak jezsuita 
—»Gerő György Keresztény Herkulese 
( 1768) már a regény műfajában mesélte 
el az igen népszerű történetet, a keresz
tény Herkules (Civitas Dei) és a gonosz, 
istentelen IV. Henrik (Civitas Diaboli) 
ellentétét. —»Haller László Telemakus 
bujdosásának történetei (Kassa, 1755, 
1758, 1770, 1775) volt az egyik legnép
szerűbb mű, joggal, a szerző méltó köve
tője Gyöngyösinek. —»Gvadányi József
nek, aki világi ember, katonatiszt volt, 
1790-ben jelent meg fő műve, az Egy fa 
lusi nótáriusnak budai utazása, amely a 
tisztes falusi életet és a „módi” városia
kat festi le mulatságos jelenetekben. 
Megteremtette Rontó Pál figuráját (Ron
tó Pálnak, egy magyar lovas közkatona 
és gróf Benyovszky Móricnak életek [...] 
leírása, 1793), műve ugyancsak a kor 
kedvelt olvasmánya lett. Noha útikönyv- 
útinapló, s nyilván nem fikciós igénnyel 
íródott, Kiss István ferences szerzetes Je- 
ruzsálemi utazása az egyik legélvezete
sebb 18. sz.-i próza.

A 17. sz. végétől válik jellemző műfaj
já az adoma, —»anekdota (Szennay kas
télynak könyve, 1683 u.), e műfaj meste
re —»Hermányi Dienes József (Nagy- 
enyedi Demokritus, 1760-as évek). Nagy 
könyvsiker volt —»Kónyi János A min
denkor nevető Demokritus (Buda, 1782) 
c. vándoranekdota-gyűjteménye is: 1815- 
ig öt kiadása jelent meg.

A 17. sz. legelején (ha ugyan nem a
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16. sz.-ban) íródott a korszak legjelentő
sebb drámája, a —»Constantinus és Victo
ria. Nem barokk, nem is manierista, ha
nem tipikusan reneszánsz mű, a Balassi 
kezdeményezte udvari dráma műfajának 
egyetlen folytatása. A Florentina (amely 
talán Gyöngyösi műve), a közjátéknak 
készült Kocsonya Mihály házassága és a 
maga esetenként parlagi módján az 
—»Actio curiosa is azon kevés számú ki
vételek közé tartozik, amelyek célja egy
értelműen a szórakoztatás, nem pedig a 
didaktikus mondandó propagálása.

A jezsuiták, később más rendek (-»fe
rencesek, -^pálosok, —»piaristák, ritkáb
ban a —»ciszterciek) és a prot.-ok által is 
nagy kedvvel művelt iskoladrámák szép 
számmal születtek, színháztörténeti és 
művelődéstörténeti értékük kétségtelen. 
Ajezsuita atyák pedagógiai munkásságuk 
részének tekintették az iskoladrámák írá
sát, e nemes szándék némi színműírói 
készséggel párosult —»Belleci Péter, 
—»Berzeviczy Henrik, —»Csákányi Imre, 
—»Heigl Ambrus, -»Kozma Ferenc Xa
vér, —»Lestyán József, —»Makar András 
esetében. —»Friz András drámája a Zrí
nyi-kultuszt elevenítette fel; a kor legsi
kerültebb Moliére-átdolgozásának, a Tor
nyos Pétemek szerzője —»Iliéi János volt. 
Az őskultusz jegyében —»Job Gábor az 
Esterházy család történetéből írt színjáté
kot, —»Kunics Ferenc olasz drámát ma
gyarított, —»Makó Pál (1724—1793) mate
matikus Comeille-t fordított. A híres szó
nok, Potyó Bonaventura István ferences 
mind latinul, mind magyarul írt iskola
drámát. A kantai minorita iskolában 
1762-79 között előadott darabokat 
tartalmazó —»Liber scholarum (ms., 
DEENK) jól mutatja az iskoladrámák 
jellegét: van köztük magyar, latin és ve
gyes nyelvű, a szerzők hol magyarok, hol 
külföldiek, és különböző rendekhez tar
toznak, a művek sokszor adaptációk.

A drámák pedagógiai hatásosságát a 
prot.-ok is felismerték. Az ev. darabok 
szerzői többnyire névtelenek, magyar 
nyelvűek csak a 18. sz.-ban íródtak. Az 
erdélyi unit.-oknál a 17. sz.-ban mind 
magyar, mind latin nyelvű előadások 
voltak, ebben a környezetben születik

meg a magyar nyelvű világi színjátszás 
gondolata. —»Felvinczi György, ki koráb
ban maga is a kolozsvári kollégium tagja 
volt, 1696-ban színjátszási engedélyért 
folyamodott a császárhoz: ez az első kí
sérlet az iskolától, alkalomtól függetle
nedő világi színjáték megteremtésére. O 
írta azt a daljátékot, amely egyes vélemé
nyek szerint már az olasz operát utánoz
za (Comico-tragoedia, Kolozsvár, 1693). 
Az unit. színjátszásban a 18. sz. elejétől 
hosszú szünet következik, majd csak a 
század nyolcvanas éveiben talál ismét 
magára. A felekezet létszámánál fogva is 
érthető, hogy ref. szerzőktől maradt fent 
a legtöbb iskoladráma. A nagyobb isko
lák (a debreceni, a kolozsvári, a maros
vásárhelyi, a nagyenyedi, a sárospataki 
kollégium) egyben az iskolai színjátszás 
fellegvárai, legalábbis azután, hogy 
—»Comeniusnak sikerült megtörnie a 
ref. ortodoxia színjátszás-ellenességét, s 
1654-ben Sárospatakon előadatnia a Ja
nua dramatizált változatát. Szövegek job
badán csak a 18. sz.-ból maradtak fent, 
—»Háló Kovács József, —»Szilágyi Sámu
el, a különösen sokat író —»Bökényi Já
nos, továbbá —»Szászi János, —»Nagy 
György, —»Akáb István stb. drámái. 
Olyan -  egyéb alkotásaikról nevezetes -  
személyek is Írtak iskoladrámát, mint 
—»Pápai Páriz Ferenc vagy —»Szatmári 
Paksi Sámuel.

A 17-18. sz. a latin nyelvű alkalmi és 
nem alkalmi irodalom tömegtermelésé
nek időszaka. —»Tolnai Balog János, 
Joannes Bocatius és —»Filiczky János a 
prot. késő humanista hagyományba, a 
ref.-ból domonkossá lett —»Füssi Pius al
legorikus versei már jellemzően a barokk 
stílusba illeszkednek. —»Lázár Jánosnak 
-  számos egyéb, jelentős munkája mel
lett -  latin versei szereztek hírnevet („dá- 
ciai Janus”), miközben magyar nyelvű 
verses regényt is írt, e műfajban századá
ban a legjelentősebbet (Florinda, Sze- 
ben, 1766). —»Tasnádi H. István ref. egy
házi író II. Rákóczi Ferencet dicsőítő la
tin költeménye a mitológia tárháza.

A magyar honfoglalási epika, a Hu
nyadiak kultusza, általában a hazafiúi ér
zés ébren tartására alkalmas történeti té
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mák sorát dolgozták fel (elsősorban a je
zsuiták) latin nyelven, a legkülönbözőbb 
műfajokban.

A 17. sz. a tudományok gyors fejlődé
sének időszaka. A —»matematika, a 
—»fizika, a —»csillagászat, a —»botanika, 
az —»állattan, a földrajz eredményei 
olyan rendszerré látszottak összeállni, 
amelynek elemei a szigorú oksági lánco
latokban tökéletes egységet alkotnak. A 
hazai tudományos irodalmat, amelynek 
nagy része latin nyelvű volt, a jezsuiták 
uralták. —»Lippay János jezsuita (Lippay 
György testvére) írta az első magyar ker
tészeti szakkönyvet (Pozsoni kert, Nagy- 
szombat-Bécs, 1664-67). A rendkívül 
sokoldalú —»Hevenesi Gábor többek közt 
a magyar szentek életrajzát jegyezte le 
(Régi magyar szentség. Ungariae sancti
tatis indicia, Nagyszombat, 1692), és gaz
dag történeti forrásgyűjteményt állított 
össze. —»Árvay Mihály tudománytörté
neti vázlatában (Rés literaria Hungáriáé, 
Kassa, 1735) időrendbe szedett írói kata
lógust is közölt. —»Bartakovics József az 
arany- és ezüstbányászatról írt tankölte
ményt, bányászati szótárral, —»Berta- 
lanffi Pál Szt. István életének megöröki- 
tése mellett a földrajz tudományát is mű
velte. —»Csiba István a gyógyvizekről, a 
hegyekről, azok ásványkincseiről érteke
zett, —»Fridvalszky János természettudós 
a korszerű mezőgazdasági ismereteket 
terjesztette, —»Hell Miksa pedig korának 
egyik legkiválóbb csillagásza és mate
matikusa volt. Az elektromosságról is írt 
a jeles tankönyvszerző, —»Horváth János. 
—»Mitterpacher Lajos természettudós 
tankönyvei évtizedekig használatban 
voltak, nagy szerepet játszott a korszerű 
mezőgazdasági eljárások terjesztésében, 
fordított magyarra, szlovákra, szerbre, 
horvátra, románra. —»Molnár János dog
matikai, egzegetikai műveket, lelki ol
vasmányokat, prédikációkat, Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu műveivel vitázó 
latin hitvédelmi iratokat irt (De ratione 
critica legendi libros moderni temporis, 
Pozsony-Kassa, 1776), némi túlzással 
(még nem találták fel a —»művészettörté
netet) benne tisztelhetjük az egyik első 
magyar nyelvű művészettörténeti szak

írót (A régi jeles épületekről, Nagyszom
bat, 1760), foglalkozott fizikával (A 
természetiekről, Newton tanítványinak 
nyomdoka szerént, Pozsony-Kassa, 1777) 
és kát. egyháztörténettel (Az anyaszent- 
egyháznak történeti, Nagyszombat- 
Kolozsvár, 1769-88). Reviczky Antal
nak természettudósként, fizikusként (Ast
ronomiae physicae juxta Newtoni prin
cipia, Nagyszombat, 1760) egyaránt je
lentős volt. Szerdahelyi György Alajos 
jezsuita atya latin versek mellett megírta 
az első mo.-i (latin nyelvű) esztétikát 
(Aesthetica, sive doctrina boni gustus, 
Buda, 1778), amelyet majd Szép János 
fordít ( 1794) magyarra, írt továbbá poé
tikát (Ars poetica generalis), műfajelmé
leteket (Poesis narrativa, Buda, 1784; 
Poesis dramatica, Buda, 1784).

—»Istvánffy Miklós könyvtárát és szel
lemi örökségét egyaránt a jezsuitákra 
hagyta. Jobbadán az ő történetírói nyom
dokain haladt a rendtörténetet író —»Dob- 
ronoki György, Pázmány és Esterházy 
Miklós jobbkeze. Erdély történetével 
foglalkozott —»Fasching Ferenc, az ős
történettel —»Földvári Mihály. -^Éder 
Xavér György az addig ismeretlen perui 
viszonyokat írta le. —»Lanzmayr Ferenc
1646-tól Nádasdy Ferenc megbízásából 
kezdett hozzá a —»Mausoleum történeti 
anyagának összegyűjtéséhez. E mű az 
őskultusz legpregnánsabb hazai példája, 
ábrázolásai a terjedő nemesi —»ősgaléri
ák mintáivá váltak. —»Csernátoni Miklós 
bencés apát a Mausoleum magyarra for
dítását is elkezdte, visz. Nádasdy megbí
zásából. —»Hedri Antal az erdélyi hegye
ket és a magyar történelem kezdeteit ver
selte meg. A janzenizmussal szimpatizáló 
—»Inchofer Menyhért a Vatikáni Levéltár 
iratai alapján elsőként tárta fel a magyar 
egyház kezdeteit. Hevenesi Gábor egy 
országmonográfia anyagát gyűjtötte- 
gyűjtette össze, a 133 kötetnyi kéziratos 
műből 127 kötet ma is a kutatás kincses- 
bányája (EK, Collectio Hevenesiana), 
—»Kaprinai István nemcsak jeles törté
nész, de kiváló numizmatikus is volt. 
—»Timon Sámuel kronológiája hosszú év
tizedekre megalapozta a jezsuita törté
netírást, az ő munkáját folytatta —»Kazy
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Ferenc. Tolvay Imre megírta a nagy- 
szombati egyetem történetét.

A 17. sz. vége és a 18. sz. kát. szelle
mi és vallási életében egyre nagyobb 
részt vállaltak a piaristák. A német szár
mazású —»Moesch Lukács munkásságá
nak nagy részét Mo.-on fejtette ki; Vita 
poetica (Nagyszombat, 1693) c. műve az 
első mo.-i kát. poétika, melyben többek 
közt képversek, számkabbalisztika is ta
lálhatók. Egyedülálló módon szerzetes 
létére hadtudományi műveket is írt. A la
tin nyelvű költészetet közülük is számo
sán művelték, kiemelkedik az átlagból az 
iskoladrámákat is író -»Fiala Jakab és 
—»Halápi Konstantin, a —»Janus Panno
nius verseit kiadó —»Conradi Ignác Nor
bert, a lelkét ódákba és carmenekbe öntő 
—»Keszthelyi László. -^Szlakovszky Be
nedek képverseket írt. Az iskolajáték- 
szerzésben —»Deményi László, —»Simái 
Kristóf (aki érdekes —»szakácskönyvet is 
hagyott hátra), -»Kácsor Keresztély, 
—»Pállya István, -»Puchóczy Márton je
leskedett. —»Cörver János filozófiatanár 
olyan iskolai reformokat dolgozott ki, 
amelyek többek közt a magyar nyelv ta
nítását írták elő a gimnáziumokban. 
Bátyja, —»Cörver Elek Newton, Wolff és 
Leibniz téziseit hasznosítva geometriai 
alapokon adta elő a „tapasztalati-mecha
nikus filozófiát”. A rend talán legneve
sebb tagja az igen sokoldalú —»Dugonics 
András (író, költő, nyelvújító, matemati
kus) volt; nagy sikerű Etelkája (1786) az 
Árpád-korban játszódó gáláns-heroikus 
államregény. A hun-magyar rokonságot 
valló —»Dezserecky Ince József törté
nész, a mo.-i latin költészet védelmében 
adott ki vitairatot (Pro cultu litterarum in 
Hungária [...] vindicatio, Róma, 1743). 
A latin nyelvű, immár (legalábbis elmé
letben) barokkellenes Árkádia-költészet 
(—»Árkádia) jelentős képviselője volt 
—»Hannulik János Krizosztom, a „ma
gyar Horatius”. —»Simonchich Ince írta 
le először Máramaros m. történetét és to
pográfiáját. Természettudományi és nu
mizmatikai munkásságáért a jénai ás
vány- és természetvizsgáló társaság tag
jává választotta. —»Benyák Bernât a 
magyar szaknyelv kialakításában és is

koladrámák írásában jeleskedett, —»Baj- 
tay József Antal történelmi módszertant 
adott ki. —»Bolla Márton a Primae lineae 
historiae universalis (I—III, Kolozsvár, 
1798- 99) c. munkája az első, hazai szer
zőtől származó világtörténelem-tankönyv, 
részletes művelődéstörténeti -  benne iro
dalomtörténeti -  anyaggal. A hatodik la
tin kiadás (1843) alapján a művet ma
gyarra is lefordították (1845-46; 1847- 
48). Neves történész volt —»Kolinovics 
Gábor, aki a Rákóczi-szabadságharc és 
Mária Terézia korának forrásait tárta fel.

A ferencesek közül mindenképpen fi
gyelmet érdemlő —»Kájoni János: mun
kássága egyházi íróként, szervezőként, 
vers- és zeneszerzőként egyaránt kiemel
kedő.

A prot. szerzők művei részben a kát. 
expanzióra adott válaszok, részben a ko
rábbi hagyomány közvetlen folytatásai, e 
kettő természetesen nem választható szét 
élesen. —»Szepsi Csombor Márton egyé
ni, jellemzően prot. szemszögű megfi
gyelésekkel gazdagított, nemzetkarakte- 
rológiai és földrajzi ismereteket sűrítő út
leírása (Europica varietas, Kassa, 1620) 
az első nyomtatott magyar nyelvű mű e 
műfajban. Erkölcstanító könyvet is ösz- 
szeállított (Udvari schola, Bártfa, 1623), 
amely a ref. világlátás pontos tükre. Az 
unit. teológia és szónoklat soha nem tudta 
utolérni 16. sz.-i fénykorát, ám kiegyensú
lyozott, magas színvonalú teljesítmények
re képes volt, ilyen pl. —»Dalnoki Nagy 
Mihály munkássága. A szombatos vallás 
és irodalom sokat köszönhet —»Péchi Si
monnak, aki a dogmatikai és liturgikus 
alapvetés munkáját elvégezte.

Különösen Bethlen Gábor fejedelemsé
gének időszaka, de még a Rákócziak kora 
is, Erdély szellemi életének fénykora.

A kivételes tehetségű Szenei Molnár 
Albert (latin-magyar, magyar-latin szó
tár szerkesztője, a Vizsolyi Biblia átdol- 
gozója és kiadója, több grammatika, 
imádságoskönyv és teológiai mű szerző
je, olyan zsoltárfordító, aki számtalan új 
versformát és dallamot honosított meg) 
Bethlen Gábor művelődési terveit támo
gatta, része volt a gyulafehérvári akadé
mia megszervezésében, Martin —»Opitz,
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majd az európai hírű herbomi tanárok, 
Johann Heinrich —»Alsted, Johann Hein
rich -^Bisterfeld, Ludwig Philipp —»Pis
cator Gyulafehérvárra hívásában. Az 
utóbbiaknak, különösen Alstednek a mun
kássága mind a tudományosságban, mind 
az oktatásban meghatározó volt, a teoló
giában, a filozófiában és a nyelvek oktatá
sában egyaránt. Alsted többször bővített 
Encyclopaediaja volt az egyik mintája a 
kartéziánus szellemű -^Apácai Csere Já
nosnak Magyar enciklopédiájának össze
állításakor. Apácai Petrus —»Ramus Logi
káját is (a magyar szaknyelv kidolgo
zásával) népszerűsíti magyarul, ebben 
majd Pósaházi János sárospataki tanár 
követi.

Egy másik külföldi tanár, az 1650-54- 
ben Sárospatakon professzorkodó Come- 
nius is sokat tett a magyar kultúráért, el
sősorban modern pedagógiai elveinek 
terjesztésével. Mo.-on írta egyik leghíre
sebb művét, az Orbis pictusX (1653). A 
chiliazmus az ő révén is terjedt Mo.-on, 
hogy azután majd a —»kartezianizmust és 
—»coccejanizmust egyaránt elítélő nagy 
hatalmú erdélyi ref. püspök, Tofeus Mi
hály prédikációiból zuhogjon a hallga
tókra.

Comenius népszerűségére jellemző, 
hogy a presbiteriánus —»Enyedi Sámuel 
latin disztichonokban verselte meg Prae
cepta morumáx (Nagyvárad, 1658), s a 
mű iskolai tankönyv lett. A tudós refor
mátus teológus, —»Komáromi Csipkés 
György latinul írt héber, magyar, angol 
nyelvtant (Schola hebraica, Utrecht, 
1654; Hungária illustrata, Nagyvárad, 
1655; Angliáim specilegium, Debrecen, 
1664), és újrafordította a Bibliát (Leiden, 
1719). —»Szilágyi Tönkő Márton a kar
téziánus és coccejanus elvek követője, 
századának talán legszínvonalasabb latin 
nyelvű prot. egyházi retorikájának szer
zője (Biga pastoralis, Debrecen, 1684) 
volt. Tanítványa, -^Apáti Madár Miklós, 
Descartes erkölcsfilozófiájának legkö
vetkezetesebb tolmácsolója, aki szerint 
Isten a legfőbb matematikus. A 17. sz. 
végére a kartezianizmus mind a ref., 
mind az unit. főiskolákon általánosan is
mertté vált.

Az eperjesi luth, főiskola tanára, 
Johannes —»Bayer az elsők közt vallotta 
Bacon nézeteit (—»baconizmus). Izák 
—»Czaban (a másik ún. eperjesi filozó
fus), Bayer eperjesi tanártársa, támadta a 
skolasztikát, s Gassendi nyomán a világ
nak atomos szerkezetet tulajdonított, „a 
parányok védője” (Erdélyi János) volt.

A 17. sz. második felének erdélyi szel
lemi élete hanyatlás ugyan a bethleni 
korszakhoz képest, de a kedvezőtlenebb 
körülmények ellenére egy-egy kiemelke
dő tehetség jelentős alkotásokat hozott 
létre. Mint Tótfalusi Kis Miklós nyom
dász, betűmetsző, képzett teológus vagy 
a polihisztor Pápai Páriz Ferenc. Az 
előbbi életútja a konzervativizmus elleni 
szélmalomharc, az öntudatos, igazságá
ban a belepusztulásig hívő ember példá
zata; Maga mentsége c. iratánál szenvedé
lyesebb, a Nyugathoz képest elmaradott 
erdélyi viszonyokat bátrabban (néha már- 
már igazságtalanul) ostorozó írás a szá
zadban nem született. Pápai Páriz orvos
ként, a görög nyelv, a fizika, a logika taná
raként, szervezőként, természettudósként, 
történészként, heraldikusként és szótáríró
ként is jelentősét alkotott, s akárcsak Tót
falusi, az egyházhoz közeli, de világi ér
telmiségiként a —»puritanizmus és cocce- 
janizmus eszményeit vallotta.

Egyházi és szellemi mozgalmak ez 
időben -  coccejanizmus, —»pietizmus -  
jellemző módon összefonódtak. Nagy ha
tással volt a 18. sz.-i prot. szellemi életre 
Christian Wolff (1679-1754) felvilágo
sult filozófiája, Lázár Jánostól kezdve 
—»Baconi Incze Istvánon és —»Détsei 
Sámuelen keresztül a piarista Cörver 
Elekig.

A Pápai Páriz-hagyomány folytatója, 
—»Bőd Péter foglalkozott teológiával, 
egyházjoggal, egyháztörténettel, államis
merettel, nyelvtudománnyal és nem utol
sósorban irodalomtörténettel, Literata 
Panno-Dacica c. kézirata alapján készült 
az első magyar nyelvű írói lexikon, a 
Magyar Athenas (Nagyszeben, 1766).

Nem magyar nyelven már 1711-ben 
megjelent (Bőd ezt nem ismerte) a mo.-i 
írók lexikona, —»Czvittinger Dávid Spe
cimenje. Igen jellemző, ahogy ez a német
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anyanyelvű, Selmecbányái polgárember 
a magyar nemzeti irodalom meglétét 
akarja a külföldnek, mindenekelőtt a né
meteknek bizonyítani. —»Rotarides Mi
hály (minden felekezeti szemponton fe
lülemelkedő) tervezett műve, amely egy
fajta magyar kultúrtörténet lett volna, 
sajnos soha nem készült el. Csak a Prole
gomena, a bevezető fejezet jelent meg 
1745-ben Altonában (Historiae Hungari- 
cae literariae [...] lineamenta).

A pietista szellemű —>Bél Mátyás ké
szítette, ill. készíttette el Mo. első részle
tes, megyénkénti leírását, amelyből 5 kö
tet jelent meg (Notitia Hungáriáé novae 
historico-geographica, Bécs, 1735-47).

A klasszika-filológiát, a kor művelt
ségének jellegéből következően, szinte 
mindegyik értelmiségi művelte. Közülük 
is kiemelkedik —»Kovásznai Tóth Sándor, 
akit irodalomtörténészi ambíciók is heví
tettek. —»Teleki Sámuellel kritikai ki
adásban jelentette meg Janus Pannonius 
műveit, s több ezer oldalon kommentálta 
is azokat (kommentárjai máig kiadatla
nok). Tanulságos, hogy mennyire ugyan
azon ókori auktorokat ismeri, mint Janus. 
Irodalomtörténészként vizsgálta Gyön
gyösi költészetét is.

A 18. sz. második fele az iskolás ba
rokkos poézis tömegtermelésének idősza
ka. —»Losontzi Istvánnak, az egyik leg
népszerűbb tankönyv, a Hármas kis tükör 
(Pozsony, 1771) szerzőjének poétikája 
(Artis poeticae subsidium, 1769) ezt a 
gyakorlatot kodifikálja és népszerűsíti; 
főleg ebből a hagyományból nő majd ki 
Csokonai Vitéz Mihály költészete.

—»Szőnyi Benjámin szinte végigélte a 
18. sz.-ot. Munkásságának sajátos ellent
mondásai egyben késő barokk kor ellent
mondásai is: a felvilágosodás eszméitől 
megérintve, a korban modem fizikai né
zetek ismeretében fő célja a nép kiműve
lése, miközben számára továbbra is a teo
lógia és az Istenhez való beszéd a legfon
tosabb. Verses imádságaiban és vallásos 
elmélkedéseiben a kor kedvelt témájáról, 
a négy végső dologról ír, barokk eszkö
zökkel (Istennek trombitája, Buda, 1790). 
Kortársai és főként fiatalabb pályatársai 
-  a -»testőrírók, az ún. magyar jakobinu

sok -  többnyire már egyértelműbben tájé
kozódtak az új irányba, s egyértelműbben 
kerestek új formákat.

Már a 16. sz. végén, a 17. sz. elején 
lejátszódott az az ellentétes irányú fo
lyamat, amelynek eredményeképpen a 
—»közköltészet bekerült az írásbeliségbe, 
a műköltészet fonnakincsének, frazeoló
giájának egy része pedig alászállt a szó
beliségbe, ill. a kéziratos énekköltészet
be. A 17. sz. második felétől egyre na
gyobb számban íródtak a nem magas 
irodalomba tartozó művek. Nyilván ösz- 
szefüggött ez az írásbeliség általános ter
jedésével, a politikai-társadalmi mozgal
makkal (Thököly-felkelés, Rákóczi-sza- 
badságharc; ún. kuruc(labanc)-versek 
stb.). Szerzőik között vannak nemesek és 
szegénylegények, katonák, diákok, kat.- 
ok, prot.-ok, mennyiségileg azonban, 
legalábbis a 17. sz. folyamán, több a 
prot. nem nemes szerző (Varga Imre, 
1964). Ennek az egyébként nagyon nem 
egységes irodalomnak, főképpen a na
gyobb mennyiségű 18. sz.-i termésnek a 
részletes vizsgálata még várat magára. 
Annyi bizonyos, hogy a 19. sz.-i népköl
tészet ebből a közköltészeti hagyomány
ból jött létre, s bizonyos az is, hogy mind 
a barokk kornak, mind a régi magyar iro
dalom egészének irodalomtörténete a 
névtelen szerzők nélkül nem írható meg.

A késő barokk (rokokónak is nevezik) 
remek formakészségü és rimtechnikájú 
költői, —»Faludi Ferenc és —»Amadé 
László, noha magabiztosan hasznosítják 
a barokk kor minden költészeti újítását, 
már legalább annyi joggal tekinthetők 
egy következő kor alkotóinak, mint a ba
rokkéinak: másfajta klasszicizmus az 
övék; Faludi Olaszo.-ban éppenséggel 
annak az Árkádia Akadémiának a tagja, 
amely a dagályos barokk elutasítására 
jött létre. (Ugyanakkor, a dolog termé
szetéből következően, a náluk később al
kotók is tartozhatnak a barokkba, mint a 
már említett Gvadányi József.)

í r o d . :  A  b a r o k k r ó l  á l t a l á b a n  c s  a z  e u r ó 

p a i  b a r o k k  i r o d a l o m :  Heinrich W ö l f f l i n , 

Renaissance und Barock, München, 1888; 
Diaz Emilio O r o z c o , Temas del barroco. De 
poesla y  pintura, Granada, Universidad,
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1962 (C iviltà Europea e civiltà V eneziana, 1); 
Atard V icente Palacio, Derrota, agotamien- 
to, decadencia en la Espaha del siglo XVII, 
Madrid, 1963; Luciano Anceschi, II mito del 
classicismo nel Seicento, M essina, D ’Anna, 
1964; García M iguel FIerrero, Ideas de los 
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1966; Luis Rosales, El sentimiento del 
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sche Literatur im Zeitraum des 17. Jahr
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za, European baroque. A selective Bibliogra
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ry o f  the Oratorio); Germain Bazin, The Ba
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Veneziana, 3); Die deutsche Literatur des Ba
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Hundert alte Kinderbücher aus Barock und 
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genwart. Mit einer Bibliographie der Ver
tonungen für den Zeitraum von 1700 bis 
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Droem er Knaur, 1986; Das Ende der Renais
sance. Europäische Kultur um 1600, Hrsg. 
A ugust Buck, Tibor Klaniczay, W iesbaden, 
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D itzingen, Reclam , 1993; Albrecht Schöne, 
Emblematik und Drama im Zeitalter des 
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barocca a Roma, Roma, Pettini, 1994; The 
Image of the Baroque, ed. Aldo D. Sca- 
glione, Peter Lang 1995 (Studies in Italian 
Culture Literature in History, 16); Rosario 
Villari, Baroque personae, Chicago, U n i
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bericht Bratislava, 18-20. 10. 1999, Bra
tislava, Slavistickÿ kabinet SA V , 2000; Ro
bert Harbison, Reflections on Baroque, Lon
don, Reaktion, 2000; Jean-Claude Ternaux, 
Lucáin et la littérature de l ’âge baroque en 
France. Citation, imitation et création, Paris, 
Champion, 2000  (Bibliothèque littéraire de la 
Renaissance, Sér. 3, 43); W olfgang A x, Von

Eleganz und Barbarei, lateinische Gramma
tik und Stilistik in Renaissance und Barock, 
W iesbaden, H arrassow itz, 2001 (W olfen- 
bütteler Forschungen, 95); Davide Conrieri, 
Lucinda Spera, La novella barocca con un 
repertorio bibliografico, Liguori, 2001; 
M iroslawa Czarnecka, Hochzeit als ritus 
und casus. Zu interkulturellen und multime
dialen Präsentationsformen im Barock, 
W roclaw, Oficyna Wyd. ATUT, 2001; Marc 
R. Forster, Catholic revival in the age of the 
baroque, religious identity in southwest Ger
many, 1550-1750, Cambridge, Cambridge 
U niversity  Press, 2001 (N ew  Studies in 
European H istory); M itchell Greenberg, 
Baroque bodies. Psychoanalysis and the 
culture of French absolutism, Ithaca (N. Y.), 
Cornell University Press, 2001; Mannerism 
and Baroque in 17th Century French Poetry. 
The Example of Tristan L’Hermite, 2001 
(North Carolina Studies in the Rom ance Lan
guages and Literatures, 269); Y ves Hersant, 
La métaphore baroque. D’Aristote à Tesauro, 
Paris, S eu il, 2001; Jam es C. Shepard, 
Mannerism and Baroque in 17th Century 
French Poetry. The Example of Tristan, U ni
versity o f  North Carolina Press, 2001; Hart
mut Freytag, W olfgang Harms, M ichael 
Schilling, Gesprächskultur des Barock, 
Kiel, Ludwig, 2001; Jürg Glauser, Barbara 
Sabel, Skandinavische Literaturen der frü
hen Neuzeit, T übingen-B asel, Francke, 2002  
(Beiträge zur nordischen Philologie, 32); J. 
D ouglas Canfield, The Baroque in English 
Neoclassical Literature, A ssociated  U niv. 
Press, 2003; Hubert Ch. Ehalt, Absolutis
mus, Barock und die Herausbildung moder
ner Staatlichkeit in Österreich, Studien  
Verlag, 2003; Marc Föcking, Varietas und 
ordo. Zur Dialektik von Vielfalt und Einheit in 
Renaissance und Barock, Stuttgart, Steiner, 
2003 (Text und Kontext, Bd. 18).

A magyarországi barokk irodalomról: 
Arany János, A magyar irodalom története 
rövid kivonatban, in Arany János Összes mű
vei, krit. kiad., X , Bp., 1962; Frankl V ilm os, 
Pázmány Péter és kora, I li i ,  Bp., 1868-72; 
Szilágyi Sándor, Révay Péter és a Szent Ko
rona, Bp., 1875; ifj. Szinnyei József, Czvit- 
tinger követői, F igyelő , 1877; Erdélyi János, 
A bölcselet Magyarországon, Sárospataki Fü
zetek, 1885; Kohn Sám uel, A szombatosok,
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B p., 1889; Zoványi Jen ő , A coccejanizmus 
története, B p., 1890; Szilágyi S ándor, II. Rá
kóczi György, B p ., 1891; U ő, I. Rákóczi 
György, B p., 1893; R iedl F rig y es, A magyar 
irodalom főirányai, B p ., 1896; Koncz Jó zse f, 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium történe
te, M aro sv ásá rh e ly , 1898; Payr S ándor, Ma
gyar pietisták a 18. században, B p ., 1898; 
Bartha Jó zse f, A magyar katolikus énekköl
tészet a 18. századig, K a tS z , 1901; Pokoly 
Jó zse f, Az erdélyi református egyház történe
te, I V, B p., 1904-05; Török István , A ko
lozsvári ev. ref. collegium története, I—III, K o
lozsvár, 1905; R iedl F rig y es, A régi magyar 
irodalom története, B p., 1906; Melich János, 
A magyar szótárirodalom, I, B p ., 1907; 
Zoványi Jenő , Puritánus mozgalmak a ma
gyar református egyházban, B p., 1911; Csá
szár F.lemér, Ányos Pál (1736-1784), Bp., 
1912; U ő , A német költészet hatása a ma
gyarra a 18. században, B p ., 1913; Jákó K á 
roly , Fejezetek a magyarországi 18. századi 
latin epikából, B p., 1913; Szekfű G y u la , A 
száműzött Rákóczi, B p ., 1913; K irály 
G yörgy , A kuruc balladák hitelességének kér
dése, B u d ap esti Szem le , 1915; Hóman B á 
lint, Tudományos történetírásunk a 18. szá
zadban, B p ., 1920; Thienemann T ivadar, A 
16-17. századi irodalmunk német eredetű 
művei, ItK , 1922; Karácsonyi Ján o s, Szent 
Ferenc rendjének története Magyarországon 
1711-ig, I- II, B p., 1922-24; Horváth Ján o s, 
A magyar irodalom fejlődéstörténete 
[1922-23], B p., 1976; U ö , A barokk ízlés iro
dalmunkban, B p ., 1924; Pukánszky B éla , A 
magyar protestáns exuláns irodalom a 17. 
században, P ro tS z , 1925; [Koltay-]Kastner 
Jenő , 17. és 18. századi olaszból fordított val
lásos műveink, E P h K , 1927; Máté K áro ly , 
Irodalomtörténet-írásunk kialakulása, M in e r
va , 1928; Szekfű G y u la , Bethlen Gábor, B p., 
1929; TrencsÉnyi-Waldapfel Im re, Gyön
gyösi-dolgozatok, ItK , 1932; Turóczi-Trost- 
ler Józse f, Az ismeretlen 17. század, M N yr, 
1933; Zolnai B éla, A janzenizmus európai 
útja, M in erv a , 1933; A lszeghy Z so lt, A ti
zenhetedik század lírai költészete, ItK , 1935; 
Szent-Iványi B éla , A pietizmus Magyaror
szágon, Sz, 1935; N émedi L ajo s, Adaléka 18. 
század magyar stílustörténetéhez, D eb recen , 
1936; Pallós K orné l, 18. századvégi szerze
tes íróink és a felvilágosodás, B p., 1936; Gá

los R ezső , Br. Amadé László, P écs, 1937; Ta
kács J ó z s e f  A jezsuita iskoladráma (1581- 
1773), B p., 1937; Turóczi-Trostlf.r J ó z s e f  
Tizenhetedik századi irodalmunk idegen ere
detű műveihez, ItK , 1937; Angyal E ndre, 
Magyar barokk költők, E PhK , 1938; Gálos 
R ezső , Kuruckori versek szerzői, ItK , 1939; 
Tolnai G áb o r, Régi magyar főurak, B p., 
1939; TróCSÁnyi Z o ltá n , Rokokó költemé
nyek prózában, in Pro libertate almanach, 
1940; György L ajos, A magyar regény előz
ményei, B p ., 1941; Csóka J. L ajos, A magyar 
tudományosság megszervezésének kísérletei 
a 18. században. P a n n o n h a lm a , 1942; Kar
dos T ibor, Adatok a magyar irodalmi barokk 
keletkezéséhez, M ag y arság tu d o m án y , 1942; 
Zolnai B éla , 11. Rákóczi Ferenc [B p ., 1942]; 
Waczulik M arg it, A magyar barokk vallásos 
nemzeti öntudatának kialakulása, R eg n u m , 
1942—43; E n d re  Angyal, Barock in Ungarn, 
B p., 1945; Berg Pál, Angol hatások tizenhe
tedik századi irodalmunkban, B p., 1946; Esze 
T am ás, A kuruc költészet problémája, It, 
1951; Makkai L ászló , A magyar puritánusok 
harca a feudalizmus ellen, B p., 1952; Bakos 
J ó z s e f  A magyar Comenius-irodalom, I-V , 
B p .-S á ro s p a ta k -E g e r , 1 9 5 2 -6 3 ; Gálos R e 
zső , Mikes Kelemen, B p ., 1954; Komor Ilona, 
Tanulmányok a 17. századi magyar-német 
kulturális érintkezések köréből I, FK , 1955; 
Tolnai G áb o r, Vázlatok és tanulmányok, B p., 
1955; A n d re as  Angyal, Barockforschung 
und ungarische Literaturgeschichte, A L itt, 
1957; Wittmann T ibor, A magyarországi ál
lamelméleti tudományosság 17. század eleji 
alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. 
Lipsius, F K , 1957; Bán Im re , Apácai Csere 
János, B p ., 1958; BarÓti D ezső , A tizennyol
cadik század Ízléséről, PIM  É vk , 1 9 6 0 -6 1 ; 
T rócsányi Z o ltán , írók egyéni nyelve a 17. és 
18. században, in  Dolgozatok a magyar iro
dalmi nyelv és stílus történetéből, sze rk . Pais 
D ezső , B p ., 1960; Varga Im re, Fejezet a 17. 
századi polgári irodalom történetéből, ItK , 
1960; Klaniczay T ibor, Reneszánsz és ba
rokk, B p ., 1961; Régi magyar filozófusok, k i
ad. Mátrai L ászló , B p ., 1961; Turóczi- 
Trostler Jó zse f, Magyar irodalom -  világ- 
irodalom, I—II, B p ., 1961; Bán Im re , A 
barokk, B p ., 1962; U ő , Losontzi István Poéti
kája és a kései magyar barokk költészet, 
S tu d L itt, 1964; Klaniczay T ibor, Zrínyi Mik
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lós, Bp., 1964; M. Zemplén, 1964; Nagy T ö
hötöm , Jezsuiták és szabadkőművesek, Bue
nos Aires, 1965; Duro Novalic, Madarska i 
hrvatska ,,Zrinijada", Zagreb, 1967; Angyal 
Endre, Lengyel és magyar barokk, Bp., 1969; 
Jeleníts István, A latin nyelvű epigramma ti
zennyolcadik századbeli piaristák költői gya
korlatában, ItK, 1969; Gyenis V ilm os, Em
lékirat és anekdota, ItK, 1970; Tolnai Gábor, 
Tanulmányok, Bp., 1970; Bán Imre, Iroda
lomelméleti kézikönyvek Magyarországon a 
16-18. században, Bp., 1971 (ItFüz); Baróti 
D ezső , írók, érzelmek, stílusok, Bp., 1971; 
Tárnái Andor, A felvilágosodás klassziciz
musa, N agyvilág, 1971; U ő , A magyarorszá
gi irodalomtörténetírás megindulása, ItK, 
1971; Comenius and Hungary, szerk. Földes 
Éva, Mészáros István, Bp., 1973; FIermann 
Egyed, A katolikus egyház története Magyar- 
országon 1914-ig, M ünchen, 1973; Klani- 
czay Tibor, A múlt nagy korszakai, Bp., 1973; 
Péter Katalin, A magyar nyelvű politikai 
publicisztika kezdetei, Bp., 1973; Varga Im
re, A magyar barokk költészet egy változata, 
ItK, 1973; Szörényi László, A jezsuiták és a 
magyar honfoglalási epika fordulata, in Iro
dalom és felvilágosodás, szerk. Tárnái A n
dor, Szauder József, Bp., 1974; Kovács Sán
dor Iván, Pannóniából Európába, Bp., 1975; 
Bán Imre, A 17. századi magyar puritaniz
mus irodalom- és művelődéstörténeti jellege, 
T heologiai Szem le, 1976; U ő, Eszmék és stí
lusok, Bp., 1976; Le Baroque en Hongrie, 
1976 (a Baroque c. folyóirat tematikus szá
ma); Köpeczi Béla, R. Várkonyi Á gnes, II. 
Rákóczi Ferenc, Bp., 1976; Szabó Zoltán, A 
mai stilisztika nyelvelméleti alapjai, K olozs
vár, Dacia, 1977; Kovács Sándor Iván, Jelen
lévő múlt, Bp., 1978; Tarnóc Márton, Erdély 
művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi 
György korában, Bp., 1978; Bitskey István, 
Humanista erudíció és barokk világkép. Páz
mány Péter prédikációi, Bp., 1979; Kovács 
Sándor Iván, Zrínyi-tanulmányok, Bp., 1979; 
Szörényi László, A „ Szigeti veszedelem ” és 
az európai epikus hagyomány, M TA I. OK, 
1979; Tóth István, A kolozsvári humanista 
költészet korszakolásának problémái, It, 
1979; Varga Im re,,, Szegény legény dolga..., ” 
in A régi magyar vers, szerk. Komlovszki Ti
bor, Bp., 1979; Bethlen Gábor állama és ko
ra, szerk. Kovács Kálmán, Bp., 1980; Bits

key István, Irodalompolitika Bethlen Gábor 
és a két Rákóczi György udvarában, M Ksz, 
1980; Kosáry, 1980, 3 1996; Tőzsér Árpád, 
A rokokó vers mozdulatai, ItK, 1980; A pápai 
kollégium története, szerk. Trócsányi Zsolt, 
Bp., 1981; A Sárospataki Református Kollé
gium története, Bp., 1981; Szörényi László, 
Latin nyelvű Arkádia-akadémia a 18. századi 
Magyarországon, ItK, 1981 = A megváltozott 
hagyomány, szerk. Hopp Lajos, Küllős Im o
la, Voigt V ilm os, 1988; S zű cs Jenő, Sáros
patak reformációjának kezdetei, A Ráday 
Gyűjtem ény Évkönyve, 1981; Havas László, 
Költői időszemlélet a későreneszánsz és a ba
rokk határán, ItK, 1982; Szigeti Csaba, A 
Rimay János-vershagyomány a 17. század
ban, ItK, 1982; Király Erzsébet, Kovács 
Sándor Iván, „Adria tengernek fönnjorgó 
habjai Tanulmányok Zrínyi Miklós és Itália 
kapcsolatáról, Bp., 1983; Németh S. Katalin, 
Bethlen Kata Önéletírása és 18. századi ha
lotti beszédek, ItK, 1984; Tárnái Andor, La
teinische Lyrik in Ungarn im 16-17. Jahrhun
derten, ALitt, 1984; Waczulik, 1984; Staud 
G éza, A magyarországi jezsuita iskolai szín
játékok forrásai, I III, Bp., 1984-88; Ki.ani- 
Czay Tibor, Pallas magyar ivadékai, Bp., 
1985; Uő, Előszó, in Zrínyi M iklós Prózai 
művei, Bp., 1985; Kovács Sándor Iván, A lí
rikus Zrínyi, Bp., 1985; Péter Katalin, Ester
házy Miklós, Bp., 1985; Szörényi László, A 
piaristák irodalmi tevékenysége, in Szeged 
története, II, 1686-1849, szerk. Farkas Jó
z s e f  Szeged, 1985; Tótfalusi Kis Miklós-kon- 
ferencia, 1985. ápr. 25-27.. Debrecen, 1985; 
A magyar irodalmi nyelv Pázmánytól napja
inkig, szerk. Éder Zoltán, Bp., 1986; Szabó 
Zoltán, Kis magyar stílustörténetet, Bukarest, 
1970, 3Bp.. 1986; Varga Imre, A magyar 
nyelvű iskolai játékok egy típusáról, ItK, 
1986; Irodalom és ideológia a 16-17. század
ban, szerk. Varjas Béla, Bp., 1987; Monu
menta antiquae Hungáriáé, ed. Ladislaus Lu
kács, IV, Romae 1987; Pázmány Péter emlé
kezete, szerk. Lukács László, Szabó Ferenc, 
Róma, 1987; Szelestei N. László, A jezsuiták 
történeti forrásgyűjtésének kezdetei Magyar- 
országon, M K sz, 1987; Vörös Imre, Fejeze
tek 17. századi francia-magyar fordításiro
dalmunk történetéből, Bp., 1987; Monok 
István, Olvasmánytörténeti forrásaink -  ér
telmiségtörténet, in Az értelmiség Magyaror
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szágon a 16-17. században, szerk . Zombori 
Is tv án  S zeg ed , 1988; Péter K atalin , A jezsui
ták működésének első szakasza Sárospata
kon, in  Az értelmiség Magyarországon..., i. 
m Szabó Z o ltán , Szövegnyelvészet és stilisz
tika. B p ., 1988; Szörényi L ászló , Eposz és 
panegirikosz, ItK , 1988; Sárközy P éter, Az 
olasz árkádikus kultúra közép-európai jelen
léte és hatása a 18. század végi Magyarorszá
gon, in  A magyar nyelv és kultúra a Duna völ
gyében, sze rk . Jankovics J ó z s e f  és m ások , 
B p .-B é c s , 1989; Szelestei N . L ászló , Iroda
lom és tudományszervezési törekvések a 18. 
századi Magyarországon 1690-1790, B p., 
1989 (A z  O rszág o s S zéch én y i K ö n y v tá r  k i
a d v á n y a i.  Ú j so ro z a t, 4 ); A d a ttá r  X V I -  
X V III/1 0 , 1990; Imre L ászló , A magyar ver
ses regény, B p., 1990; A Bibliotheca Zriniana 
története és állománya, szerk . Klaniczay T i
bor, B p ., 1991; Kecskés A n d rás , A magyar 
verselméleti gondolkodás története, B p ., 
1991; Szörényi L ászló , Neolatin lírai költé
szet a 18. századi Magyarországon, ItK , 
1991; Kilián István , A minorita színjáték a 
18. században, B p ., 1992; Pintér M á rta  Z su 
zsan n a , Ferences iskolai színjátszás a 18. szá
zadban, B p ., 1993; Szörényi L ászló , Hunok 
és jezsuiták, B p ., 1993; Tárnái A n d o r, Egy 
magyarországi tudós külföldön. Czvittinger 
és a Specimen, ItK , 1993; Bartók István , Az 
imádság retorikája a 17. század magyar iro
dalomelméletében, ItK , 1994; Heltai Ján o s, 
Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, 
B p., 1994 (H u m R ef, 21); Kilián István , A 
magyarországi piarista iskolai színjátszás 
forrásai és irodalma 1799-ig, B p., 1994; UŐ, 
Pintér M á rta  Z su z sa n n a , Varga Im re, A ma
gyarországi katolikus tanintézmények színját
szásának forrásai és irodalma, B p ., 1994; 
Varga Im re , A ferences iskolai színjátszás a 
18. században, M K sz , 1994; Hargittay 
E m il, A fejedelmi tükör műfaja a 17. századi 
Magyarországon és Erdélyben, ItK , 1995; 

Lukácsy S ándor, „ Trombita, kürt, tanító va
gyok”, Prédikátorok -  hivatásukról, műfajuk
ról, ItK , 1995; Bartók István , A társadalmi 
rétegződés tükröződése a 17. századi magyar 
irodalmi gondolkodásban, in Tárnái Andor- 
emlékkönyv, szerk . Kecskeméti G ábor, B p ., 
1996; Szörényi L ászló , Memoria Hungaro- 
rum. Tanulmányok a régi magyar irodalom
ról, B p ., 1996; Bán Im re , Költők, eszmék.

korszakok, szerk . Bitskey István , D ebrecen , 
1997; Bartók István , ,, Sokkal magyarabbúl 
szólhatnánk és írhatnánk". Irodalmi gondol
kodás Magyarországon 1630-1700 között, 
B p ., 1998; Kecskeméti G ábor, Prédikáció, 
retorika, irodalomtörténet, B p ., 1998; Kilián 
István , A 17. századi elbeszélő egyházi iroda
lom egyházi kapcsolatai, M K sz , 1998; U ő , 
Vizuális költészet Magyarországon, I, A régi 
magyar képvers, M isk o lc , 1998; Szabó Z o l
tán , A magyar szépírói stílus történetének fő 
irányai, B p ., 1998; Bitskey István , A 17. szá
zadi elbeszélő egyházi irodalom egyházi kap
csolatai, ItK , 1999; UŐ, Virtus és religió, 
M isk o lc , 1999; UŐ, Prédikáció, retorika, iro
dalomtörténet, It, 1999.

Kőszeghy Péter

b a r o k k  s z o b r á s z a t  —szobrászat a 
17-18. században

B a ró ti Miklós (f Szeged, 1680. nov. 5.)
Erdélyi származású ferences író. Sü

megen és Sebesen, majd Gyöngyösön és 
Szegeden a rendház főnöke. 1662-65- 
ben a szalvatoriánus rendtartomány pro
vinciálisa, hitszónoka, 1668-tól a hradis- 
tyei kolostor iskolájának vezetője.

M ű v e i:  A szent búcsú méltóságának és 
hasznainak igaz értelmezésére vezérlő rövid 
tanúság, K assa , 1659.

írod.: Péter L ászló , Szegedi ferencesek. 
S zeg ed , 1991.

A szerk.

B a ró ti S z a b ó  Dávid (Bárót, 1739. ápr. 
10,-Virt, 1819. nov. 22.)

Jezsuita költő, tanár. Szegény székely 
nemesi családban született. Származási 
helye későbbi munkáinak nyelvezetét, 
szókincsét is meghatározta. 1757-ben lé
pett a jezsuita rendbe. Iskoláit Székely
udvarhelyen, Trencsénben, Szakolcán, 
Nagyszombatban végezte. Rendjének 
odaadó papja, az 1773-as feloszlatás után 
- amelyet sohasem tud költészetében 
megrendülés nélkül emlegetni (pl. Pana
szos indulat) -  megélhetési gondokkal 
találja szembe magát.

Tanárként és papként sok helyen mű
ködik az országban (Székesfehérvár, Ko
lozsvár, Eger, Kassa, Nagyvárad, Besz-
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Baráti Szabó Dávid arcképe verseinek 1S02. évi 
kiadásában, Czetter Sámuel metszete, részlet

tercebánya), ám a nevelői pálya megpró
báltatásait -  egy-egy verse tanúsága sze
rint -  mind nehezebben viseli. 1799-es 
nyugalomba vonulásakor Virtre, kedves 
tanítványának, Pyber Benedeknek a há
zába költözik, s ettől fogva csak a költé
szetnek él.

Kassán a költői tudatosodás éveiben 
ismeri meg —»Batsányi Jánost és —»Ka
zinczy Ferencet, akikkel együtt 1787-ben 
megalapítja a —>Magyar Museumot. Ba
tsányival való barátsága haláláig tart, 
Vergilius-fordításait (eklogák és Aeneis, 
1810, 1813) Batsányi átnézi. Verstani újí
tásaival az Ú j mértékre vett külömb’ 
verseknek három könyvei c. kötetében 
(1777) jelentkezik. Költeményeit több
ször átfogalmazza, kéziratos és nyomta
tott kiadásainak ( Verskoszorú, melyet az 
új mértékre vett..., 1786; Megjobbított s 
bővített költeményes munkái, 1802; Köl- 
teményes munkái, 1803) változatait a 
szakirodalom még nem vette számba. 
Hosszabb epikus költeményét (A komá
romi földindulásról) 1981-ben kiadták.

Antik mértékű verseiben az erények 
dicsérete, a rendje feloszlatásán érzett fáj

dalma, a magyar nyelv iránti szeretete 
szólal meg. Híres allegorikus versében 
(Egy ledőlt diófához) az 1790-es években 
~ a hagyományos vallásos erkölcsöket tá
madó felvilágosodás eszméit tartja a leg
nagyobb veszélynek. Hétköznapi tárgya
kat emel esztétikai magasba. A prozódiai 
vitában szembeszáll a költői nyelvét és 
inverzióit támadó —»Rájnis Józseffel (Ki 
nyertes a hangmérséklésben?, 1787) és 
—»Révai Miklóssal. Kisded szótárét ban 
(1784, 1792) régi és tájnyelvi szavakból 
írt hexametereket.

K ia d .:  Deákos költők, kiad. Császár Ele
mér, Bp., 1914.

í r o d . :  Rónay György, Baráti Szabó Dá
vid, It, 1955; Balás Gábor, Baráti Szabó Dá
vid, in U ő, A székelyek nyomában, Bp., 1984; 
TőzsÉr Árpád, Egy diófa és környéke. Baráti 
Szabó Dávid költészetének leíró elemei egy 
vers és egy régi vita tükrében, in UŐ, Régi 
költők, mai tanulságok, Pozsony, 1984.

Hubert Ildikó

b á r so n y  —»textil 3.

B á r so n y  György, lovasberényi (Pé- 
terfalva, 1626. márc. 3.-szepesi kápta
lan, 1678. jan. 11.?)

Nemesi származású kát. egyházi író. 
Nyitrai és nagyszombati iskolák után a 
teológiát (már mint Esztergom m.-i pap) 
Rómában és Bécsben végezte. Vágszer- 
dahelyen plébános, 1653-ban esztergomi 
kanonok; azután barsi, majd tornai s 
gömöri főesperes, 1663-ban szentgyörgy- 
mezei prépost, 1665-től nagyváradi püs
pök és szepesi prépost, majd kir. taná
csos. 1675-től egri püspök. Nagy hatású 
ellenreformátor, szónok. Művei (Specu
lum Hungáriáé; Veritas toti mundo de
clarata, Kassa, 1671) a magyar ellenre
formáció fontos irodalmi dokumentumai. 
Utóbbi, nagy port kavart iratában nem 
kevesebbet állít, mint hogy a császár 
nem köteles tűrni országában a luth, és a 
kálvinista felekezetet. A Veritas magyar 
nyelvű változata elveszett.

M ű v e i:  Magyarország tüköré, K assa, 
1671.

í r o d .:  Zoványi Jenő, Bársony György cá- 
folói, M Ksz, 1930; Esze Tamás, Bársony
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György „ Veritas ”-a, ItK, 1971; Sugár Ist
ván, Az egri püspökök története, Bp., 1984.

Boros Pál

Bartakovics József, kisapponyi (Sza- 
latna, 1722. márc. 19. Kassa, 1763. ápr.
15.)

Jezsuita költő, tanár. Nyitrán, Nagy
szombatban tanult, 18 évesen lépett be a 
rendbe. Gyöngyösön retorikát és poéti
kát, Kassán teológiát és egyházjogot ta
nított. Mind magyarul, mind szlovákul 
prédikált. Tankölteményt írt az arany- és 
ezüstbányászatról, latin-német-magyar 
bányászati szótárral. Verseinek és iskolai 
színjátékainak egy része kéziratban ma
radt (OSZK).

M ű v e i:  Metallurgicon sive de cultura 
fodinarum auri et argenti carmen, N agy
szom bat, 1748; Moyses. Acta ab academicis 
almae [...] praemiis donaretur, N agyszom 
bat, 1749 (névtelenül); Dramma elegans. Si
mon Machabaeus, N agyszom bat, 1749.

A szerk.

Bártfai énekeskönyv (Bártfa, 1593)
Ismeretlen szerkesztőjű ev. énekes

könyv. A megjelenés helyét (mivel a ko
lofon minden fennmaradt példányból hi
ányzik) —»Újfalvi Imre 1602-i énekes
könyve előszavából ismerjük. 270 éneket 
tartalmaz, közülük 3 kétszer fordul elő. 
Több, más forrásból nem ismert ének 
szövegét és szerzőjének nevét őrizte 
meg. Gazdag tartalmát újszerűén, az 
—»egyházi év szerint rendezi el, szelle
mében —»Huszár Gál (1574) és —»Bor
nemisza Péter (1582) énekeskönyvével 
rokon, előszava is Bornemisza Folio- 
postillá)kx\ (1584) alapul. Jellemző, hogy 
az ajánlott énekek közül három éppen a 
~ből hiányzik, ám megtalálható az emlí
tett két énekgyűjteményben. Hatott a 17. 
sz.-i luth, énekeskönyvekre.

írod.: Kálmán Farkas, A bártfai énekes
könyv, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 
1881; Szlávik Mátyás, Az 1593. és 1647-iki 
bártfai énekeskönyv s a bártfai ,, Psalterium 
hungaricum ”, Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap, 1892; Szathmáry József, Friedrich Ká
roly, A magyar evangélikus templomi énekek 
történetének vázlata, Bp., 1944; Pirnát A n

tal, in A magyar irodalom története, I, 1964, 
511; H. Hubert Gabriella, A bártfai énekes- 
könyv kapcsolata Beythe és Bornemisza éne
keskönyveivel, ItK, 1982.

A szerk.

b á r tfa i S z e n t  E g y e d -p lé b á n ia te m p 
lom

A Lengyelo. felé irányuló forgalom 
egyik fontos csomópontján épült város 
—»plébániatemploma talán az egykori 
ciszterci kolostor templomának helyén 
áll. Az építkezés a 14. sz. végén indulha
tott, a 15. sz. eleji fázis név szerint nem 
ismert építésze ránk is hagyta képmását 
egy konzolon. Az 1420-as évektől Mik
lós mester volt az irányító, az ő munkája 
a szentély és a sekrestye Krakkó által 
közvetített, sziléziai típusú, lényegében a 
Parier építészcsalád által kialakított rend
szerre visszavezethető boltozata a század 
közepéről. A középkor végétől a sekres
tye fölötti tér szolgált a —»bártfai Szent 
Egyed-plébániatemplom könyvtárának 
elhelyezésére. A szentély hálóboltozata a 
kassai István mester, későbbi királyi épí
tész nevéhez fűződik, aki az északi olda
lon saját mellképét is kifaragta 1464-es 
évszámmal. A hajó magasabbra emelt ál- 
keresztboltozata, több mellékkápolna és 
a déli előcsarnok építője Orbán mester 
volt az 1480-as években. István mester 
egy szabadon álló szentségházat is épí
tett, mégpedig kiemelt jelentőségű helyre, 
a szentély és a hajó találkozási pontjára. 
A cibórium vasrács mögött állt benne, 
tehát állandóan látható volt; a csúcsára 
többemeletes, szabályos, ám ötletesen 
változatos fiáiét helyezett. A mo.-i emlé
kek között rendkívül ritkának számít a
15. sz. végéről való, kőből faragott szen
télykorlát és az 1465-ből származó késő 
gótikus szószék. A —»síremlékek közül 
Serédy György (^ 1557) sárosi ispán szét
szedett tumbájának részeit, Hieronimo 
Canavesi munkáját érdemes említeni: a 
legelőkelőbb személyek számára fenntar
tott vörös márványból készült, fedlapján 
az elhunyt páncélt viselő alakjával. A 
16-17. sz.-ból még öt további kő sírem
lék látható a templom különböző részein.

A belső tér tizenegy —»szárnyasokéra
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európai viszonylatban is páratlanul gaz
dag együttes. Némelyik nem eredeti el
rendezését mutatja, mint pl. az a Pietá- 
oltár, amelyen a talán 16. sz. eleji (a da- 
tálás az átfestések miatt alig lehetséges) 
táblák közé egy 1410 k.-i, finom faragá- 
sú kő szoborcsoport került. A kőszobor 
szokatlan elhelyezésének talán az a ma
gyarázata, hogy egykor kegyszoborként 
tisztelték; a kétalakos szobor az osztrá- 
kos igazodású „szép Pieták” tipikus pél
dája. A legrégibb képek a Szt. András-ol- 
tár oromzatának háromszögű táblái, a 
Szepességben és Kis-Lengyelo.-ban egy
aránt tevékeny Mateóci Mester műhelyé
ből, az 1450-55 k.-i évekből. Ugyanek
kor állították a feltűnően dús oromzatú 
Szt. Borbála-oltárt, melynek festményei 
a Szilézia felől érkező erőteljes realista 
irány színvonalas képviselői, míg szobrai 
a bécsi fafaragás Kassai Jakab által kép
viselt tendenciáját követik, bár annál ked
vesebbek, szelídebbek. A főoltár Szan- 
deci Jakab szobrász műve, 1466-ban állí
tották fel. Az egykor nyilván gazdag 
együttesből mára csak Szt. Egyed lágy, 
keletkezésének évéhez képest archaikus
nak mondható figurája maradt ránk a 
neogótikus főoltárban. Az ezutáni évtize
dekben készültek a legfontosabb bártfai 
oltárok, köztük a szobraival és képeivel 
távolabbról a —»kassai Szent Erzsébet- 
plébániatemplom főoltárát követő Szt. 
Erzsébet-oltár és a Mager Veronika által 
alapított (gyakran az ő nevével emlege
tett) Mária-oltár, amelynek mellékoltár 
voltához képest szokatlanul igényes bel
ső számyfelületeit domborművek díszí
tik. Ún. négyes oltár -  a főalak két olda
lán két-két kisebb méretű szent, párosával 
egymás felett - , amelyről egy oklevélből 
tudjuk, hogy 1489-ben állították fel. Fes
tője mindkettőnek Severinus mester volt, 
a kassai Erzsébet-ciklus mesterének kö
vetője, szerényebb, inkább epikus tehet
ség. A szobrok összeszedettsége, tömb- 
szerűsége révén ezeknél kvalitásosabb 
mű a velük egykorú Kálvária-oltár, az 
oltárszekrénybe betekintő próféták fül
kéinek ötletes, egy misztériumjáték szín
padára emlékezető elrendezésével, alig
hanem megújított oromzattal. Predellája

A Kálvária-oltár. Divald Kornél, Magyarország 
művészeti emlékei, Bp., 1927 nyomán

A Szt. Egyed-templom gótikus szentségháza

A Jézus születése-oltár. Divald Kornél, Magyaror
szág művészeti emlékei, Bp., 1927 nyomán
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merőben szokatlan: építészeti eredetű 
mérműmotívum díszíti, amely középen 
kört alkot, benne megfestve a Veronika 
kendőjéről ismert Szt. Arc. A legtöbb fi
gurát mozgató, legkvalitásosabb bártfai 
szárnyasoltár az 1490 k. készült Jézus 
sziiletése-oltár. A szekrényben, gondosan 
részletezett, sokfigurás tájképi háttér 
előtt a Születés jelenete, melynek fősze
replője, a gyermekét térden állva imádó 
Mária eszmei jelentőségének megfelelő
en az összes többi szereplőnél nagyobb 
léptékben van kifaragva. A szobrok lágy, 
szemlélődő bája különös ellentétben van 
a festmények erőteljesebb, néhol draszti
kus előadásával; ezek a belső oldalon 
Mária életének néhány jelenetét mutat
ják, a külsőkön pedig a passiót. Martin 
Schongauer a korban székében követett 
metszeteinek kompozíciói nyomán. A fi
gurákon kívül feltétlenül említést érde
mel az oltár szerkezete. Oromzatának 
legmagasabb tornya lendületesen előre- 
hajlik, hogy azt a benyomást keltse: más
ként el sem férne a mögötte levő árkád
ból kiinduló ív alatt. A szekrény fölötti 
szamárhátív játékosan megkettőződik: a 
tervező minden bizonnyal ezáltal is a táj 
széles voltát akarta hangsúlyozni, azt su
gallva, hogy a tág kilátás miatt külön 
szélesíteni kell a szélső lezárást, holott az 
egész arányai igazán megfelelnek az ak
koriban szokásosaknak. Az oltársorozat 
lezárása egy eredeti helyéről elszakított 
(jelenleg a Borbála-oltár feltűnően ma
gas predellájában látható), halott Fiát ma
ga előtt tartó Atyaisten, egy ún. Kegye
lem trónja-kompozíció (néha németesen 
Gnadenstuhlként említik) az 1500 k.-i 
évekből. A súlyos drapériát viselő és a ru
hátlan test szembeállítása, az arcvonások 
finom metszése, a megváltást hozó halál 
rettenetes voltának pátoszmentes ábrázo
lása legjelentősebb késő középkori szob
raink közé emeli a viszonylag kicsiny 
méretű csoportot.

A későbbi oltárok ezt a színvonalat 
már nem érik el. Legjobbjaik a szepesi 
művészet hatása alatt készültek, talán on
nan Bártfára hívott mesterek kezétől, 
mint az 1505-re datált Mária-Erazmusz- 
oltár festményei vagy a lőcsei Pál mester

műhelyének késői stílusát mutató, 1520 
k.-re datálható ún. kis Kálvária-csoport 
(Bártfa, Sarisské múzeum). Ez utóbbinál 
sokkal jelentősebb a ma is eredeti he
lyén, a szentély bejárata fölötti kereszt
gerendán álló ún. nagy Kálvária-csoport 
az 1480 k.-i évekből. Erőteljes, súlyos fi
gurái Nikolaus von Leyden baden-badeni 
Kálváriájának földrajzilag távoli, művé
szi értékben méltó követői. A csoport öt
alakos (Márián és Józsefen kívül a két la
tort is megjeleníti), a feszület szárainak 
végén az —»evangélistaszimbólumok lát
hatók.

A rendkívüli gazdagságban megőrző
dött eredeti berendezés néhány jelentős 
darabja, így egy nagyméretű könyvszek
rény az 1480-as évekből és egy némileg 
átalakított, címeres stallum 1483-ból 
(-»gótikus bútorművesség) az MNM-be 
került, gótikus miseruhák, reneszánsz 
epitáfiumok és egy stallum pedig a helyi 
Sarisské múzeumba. Figyelemre méltó 
gótikus és barokk kelyhek, gótikus cibó- 
riumok, egy városi címerrel díszített csil
lár, gyertyatartók és rúdon hordozható 
lámpások, továbbá ajtószámyak és vas
rácsok maradtak máig a templomban. 
Ugyanott tekinthető meg a 19. sz. végén 
lebontott barokk főoltár hatalmas, 5 m 
magas középső táblája, Stöckel Péter Ke
resztlevételt ábrázoló festménye (1655), 
Rubens antwerpeni kompozíciójának tá
voli visszhangja.

írod.: Myskovszky V iktor, Bártfa közép
kori műemlékei, I, A Szent Egyed templomá
nak műrégészeti leírása, B p ., 1879; Divald 
K o m é i, A bártfai Szent Egyed-templom, A E , 
ú. f. 3 5 (1 9 1 5 ), ú. f. 37(1 9 1 7 ); Móricz V irág, 
Szárnyasoltárok a bártfai Szent Egyed-temp- 
lomban, B p., 1932; Radocsay, 1955, 69, 
9 7 -9 8 ,  1 0 1 -1 0 2 . 1 1 8 -1 2 0 , 170; Súpispandá
tok na Slovensku, I, B ra tis lav a , 1967, 9 6 -9 9 ; 
Radocsay, 1967, 5 3 -5 4 ,  6 8 -7 2 , 115; Ja ro m ír 
Homolka, Gotická plastika na Slovensku, 
B ra tis lav a , 1972, 2 2 9 -2 3 2 , 274 ; M ária  S p o - 
loCnÍková, A bártfai Jézus születése-oltár, 
B p ., 1984; MMűv 1300-1470, 1987, I, 
5 3 9 -5 4 0 , 585 , 668  (Marosi E rnő), 7 2 3 -7 2 5  
(Török G y ö ngy i).

Végh János
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a bártfai Szent Egyed-plébániatemp- 
lom könyvtára

1460-ban leltárt készítettek a —»bártfai 
Szent Egyed-plébániatemplom kincseiről 
abból az alkalomból, hogy Christian 
Salter átvette elődjétől a sekrestyési hiva
talt. A leltár egy 30 —»kódexet felsoroló 
könyvjegyzéket is tartalmaz. A kódexek 
két kánonjogi kötetet kivéve liturgikus 
könyvek. A templom kegyura Bártfa vá
rosa volt, ezért a —vváros gondoskodott a 
kódexek másoltatásáról, köttetéséről, 
amellyel két esetben is világi scriptort bí
zott meg. A könyvtár 1509-ben Georgius 
Petri, 1516-ban pedig Balthasar Blutfo- 
gel bártfai papok hagyatékával gyarapo
dott. Georgius Petri végrendeletében 56 
nyomtatott kötetet sorolt fel, melyek 90 
művet tartalmaztak, egyházatyák és sko
lasztikus szerzők mellett ókori történet
írókat és filozófusokat s néhány huma
nistát. Feltehetően az ő könyvei számára 
készült a templom egyedülálló könyv- 
szekrénye (—»gótikus bútorművesség), 
melyet azMNM őriz 9 máig fennmaradt 
kötetével együtt. Blutfogel a javarészt ta
nulmányai alatt Krakkóban vett könyveit 
maga rubrikába és illuminálta, ma 18 
egykori kötete ismert. A ~ a reformáció 
idején városi könyvtárként működött.

Írod.: Á b e l  Jenő , A bártfai Sz. Egyed 
temploma könyvtárának története, B p., 1885; 
Bibliotheca Hungarica, k iad . C s a p o d i  C saba , 
C s a p o d i n é  G á r d o n y i  K lá ra , K i l l ,  B p ., 
1 9 8 8 -9 4 ; H o f f m a n n  E dith , Régi magyar bib
liofilek [1 9 2 9 ], k iad . W e h l i  T ü n d e , B p., 
1992, 2 7 2 -2 7 6 .

Madas Edit

bártfai városháza
Bártfának egyik fő nevezetessége a 

főtéren álló —»városháza, középkori szó- 
használattal praetorium. Téglalap alap
rajzon emelkedő, kétszintes épület (eme
letén kazettás —»famennyezetű tanács
teremmel), magas oromfalak közé zárt, 
meredek vonalú tetővel. (Ma a Sarisské 
múzeum működik benne.) Jelenlegi 
megjelenése igen sokat köszönhet a 
restaurálásoknak, különösképpen a 20. 
sz. elején kivitelezett helyreállításnak 
(Sztehlo Ottó). Myskovszky Viktor mo-

A bártfai városháza ma

nográfiája (1880), valamint régi felmé
rési rajzok és fotók szerint 1904 e. ko
rántsem nyújtott olyan egységes képet, 
mint ma, de lényeges elemei -  pl. az er
kélytorony, néhány ablak- és ajtókeret -  
épek voltak.

Hangsúlyos külső építészeti eleme a 
keleti homlokzathoz csatlakozó, pillére
ken álló zárt erkély, amely az emeletre 
vezető, részben külső lépcsőnek ad rep
rezentatív keretet. Megjelenése az ural
kodói udvarokban divatos késő gótikus 
lépcsőtornyok, címeres zárt erkélyek 
típusát idézi, részletformáiban az északi 
—»reneszánsz -  gótikus és antik eredetű 
elemeket vegyítő -  stílusa dominál. Az 
építmény zárt erkélyének párkányain mo
numentális, korai humanista kapitálissal 
vésett feliratok olvashatók, melyek a vá
ros irányítóit vezérlő sarkalatos erények
re vonatkoznak. E feliratok idézetek: bib
liai citátumok és középkori közmondá
sok. Megjelenésük formája modem, a 
városi jogkönyvekre utaló tartalmuk 
azonban konzervatívnak mondható. A 
városatyák a legújabb divat szerint kíván
tak építkezni; ez abban is kifejezésre 
jutott, hogy az épületre -  a források tanú
sága szerint -  „olasz ablakokat” csinál
tattak az általuk már ismert, előzőleg



bártfai városháza 290

A bártfai városháza, archív felvétel. KÖH Fotótár

több építkezésen is kipróbált Alexander 
mesterrel. Az épület mindmáig kiválóan 
reprezentálja a bártfai -^polgároknak a
16. sz. elején kibontakozó törekvéseit: 
ekkor újíttatták meg privilégiumaikat, 
építtették sorra a város —»tornyait, dolgoz
tak az —»ágostonosok kolostorának épü
letén, építkezéseikkel is kifejezésre jut
tatva a szabad királyi város gazdagságát.

A ~ építéstörténete elég jól dokumen
tált. A kassai Simon Langk már 1504-ben 
ajánlkozott Bártfán az építkezésre, de a 
munka csak 1505 végén, Andreas Räuber 
főbírósága idején kezdődött el. Ekkor 
kötöttek szerződést a városban legalább 
1504 óta tevékenykedő Alexander mes
terrel, hogy a városháza épületének alsó 
részére készítsen ajtókat és ablakokat. 
Ekkor vette kezdetét az építkezés, amely 
gyakorlatilag egy korábbi épület átépíté
se volt.

1506-ban Alexander mester főként 
ezen az épületen működött. Kezdettől 
fogva ott volt mellette egy bizonyos Tho
mas is, akinek olykor még magasabb já 
randóság jutott, s akit egyszer Alexander 
után a „socio suo” kitétellel illettek. A 
praetoriumra vonatkozó számsorban a

két kőfaragó (lapicida), Alexander és 
Thomas mellett júniustól kőművesek is 
megjelentek. Júliustól kezdve Alexander 
mester neve néhányszor hiányzott a lis
táról, szeptembertől pedig teljesen eltűnt. 
Az év vége felé azonban -  csakis ővele! 
-  szerződést kötöttek ama bizonyos olasz 
ablakokra. (A szakirodalomban az olasz 
ablakok alkotójaként mindenütt felbukka
nó „magister Alexius” sohasem létezett: 
Myskovszky Viktor e helyütt rosszul ol
dotta fel Alexander mester nevének 
rövidítését.) Thomas 1507. januárban és 
február elején teljesen egyedül maradt 
lapicidaként a praetorium építésén. Ez
után azonban hamarosan Johannes magis
ter tűnt fel az első helyen, s az év végéig 
ezen a poszton szerepelt (őt az irodalom 
az eperjesi Johannes Brengyssennel tart
ja azonosnak). Kívüle még két lapicida 
érkezett: Jan és Benedik, majd az év vé
ge felé Andreas. Thomas mindvégig a 
második helyen maradt. A praetoriumon 
ugyanekkor kőművesek is dolgoztak, 
akik nevük mellé néha jelzőket kaptak: 
Peter Polak (Peter polonus), Andrasch 
polonus, Petrus alemannus, Mathes Lip- 
tak és Petrus Liptak. A mesterek a város
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tágabb környezetéből -  a határ mindkét 
oldaláról -  érkeztek.

1508-ban kötöttek szerződést Johannes 
magisterrel a két oromfal („duo ortho
gonia wulgo Ghybel”) megépítésére, és 
ebben az évben számolták el az épület te
tejének és a „stuba maior”, azaz a tanács
terem mennyezetének munkáit is. Az 
oromfalak építése még 1509-ben is szere
pelt a számadásokban; ebben az eszten
dőben üvegezték az ablakokat, végezték 
a vasmunkákat, s festette ki Theophilus 
pictor, vagyis Theophilus Stanzel lőcsei 
festő az oromfalakat és egyebeket. Még 
1511-ben is fizettek a praetoriumra a 
kőfaragóknak, kőműveseknek; Theophi
lus pictor pedig ekkor festette meg az 
Utolsó Ítéletet a tanácsteremben. 1512- 
ben és 1513-ban már csak egy-egy tétel
lel szerepelt a számadásokban a városhá
za; ekkorra gyakorlatilag befejeződött a 
késő középkori Bártfa egyik nagy, repre
zentatív vállalkozása.

írod.: Myskovszky V iktor, Bártfa közép
kori műemlékei, I II. B p., 1 8 7 9 -8 0 ; Á rp ád  
Mikó, Na prahu renesancie?, in Gótika. 
Dejiny slovenského vytvarného umenia, red. 
D usán  B ú r a n , B ra tis lav a , 2003 .

Mikó Árpád

Bártfa nyomdászata és könyvki
adása

Az első bártfai —»nyomda alapítója 
David Gutgesell (1577). A királyi Mo. te
rületén először Bártfán települt meg tar
tósan nyomda. Gutgesell műhelyéből 
mintegy 80 kiadvány került ki. Elsősor
ban a helyi, nagyrészt ev. lakosság részé
re adott ki többségében latin nyelvű, de 
biblikus cseh, német és magyar nyomtat
ványokat is (pl. —»Balassi Bálint Füves 
kertecske c. fordítását 1580-ban). A 
Gutgesell-nyomda működése 1599-ben, 
a tulajdonos halálával ért véget. Három 
évvel korábban azonban egy másik ti
pográfia is létesült Bártfán, Jakob KJöss 
vezetésével (1597). Ennek köszönhetően 
a 16. sz.-ban Bártfa volt az egyetlen 
olyan mo.-i nyomdahely, ahol egy idő
ben két latin betűkkel felszerelt nyomda 
tevékenykedett. A bártfai Klöss-műhely 
alkalmazottai közül hárman később önál

ló műhelyt létesítettek Brassóban (Mar
tin Wolfgang), Lőcsén (Dániel Schultz), 
ill. Kassán (Johann Fischer). A nyomda 
irányítását 1622-ben vette át ifj. Jakob 
Klöss. Tekintélyes bártfai polgárként ap
jához hasonlóan a bírói tisztet is viselte. 
Nyomdája mintegy fél évszázados mű
ködése és több mint 70 magyar nyelvű 
kiadványa révén (köztük —»Szepsi Csom
bor Márton Udvari scholája, —»Pataki 
Füsüs Jánostól a Királyoknak tüköré, 
—»Medgyesi Pál fordításában a Praxis 
pietatis) kiemelkedő szerepet játszott a 
magyar irodalom közreadásában. Patró- 
nusai közé számíthatta a Nyáry, a Teleg- 
dy és a Lónyay család több tagját.

Az 1665-ben férfi örökös hiányában 
kihalt Klöss család nyomdáját a város 
magához váltotta, és művezetőkkel mű
ködtette mint —»városi nyomdát. A nyom
da ekkorra már hanyatlásnak indult. 
1710-ben itt jelent meg a korábban Lő
csén nyomtatott Mercurius Veridicus há
rom száma. Az újság folyamatos megje
lentetésének biztosítása érdekében Ber
csényi Miklós a nyomdai felszerelést 
1710 tavaszán Kassára szállíttatta. Ott 
1715-ig továbbra is mint Bártfa város 
nyomdája működött, mindaddig, amíg a 
kassai —»jezsuiták meg nem vásárolták. 
Bártfa a 18. sz. során többé nem szerepel 
nyomdahelyként.

Lásd még; —»tankönyvkiadás.
írod.: Kovács S á n d o r Iván , Kulcsár Pé

ter, A hedegi Nyáry família nyomtató mestere: 
ifj. Klöss Jakab, MKsz, 1966; JozefREPCÁK, 
Knihy, kniznice a knihtlaciarstvo v Bardejove, 
Kniznicny zborník, 1968; Pavercsik Ilona, 
Gesta typographorum, B p., 1993.

V. Ecsedy Judit

Barth, Johann Conrad (Lampertheim, 
1634-Sopron, 1692)

Bécsben a dán királyi követség ev. 
papja volt, majd a soproni ev.-oké. A 
—»Soproni Nemes Tudósok Társaságá
nak tagja; Oedenburgisches Rath-Haus 
(Pozsony, 1670) c. beszéde őrizte meg 
—»Lackner Kristóf azóta elpusztult vá
rosházi emblematikus föliratainak, rajzai
nak emlékét. Ismeretesek még német 
nyelvű halotti prédikációi és beszédei.
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írod.: Payr S ándor, A soproni városháza, 
S opron , 1917; Kovács Jó z se f  L ászló , lack- 
ner Kristóf és kora, S o p ro n , 1972.

A szerk.

Bartha András (fNagyborosnyó, 
1726 k.)

Szónok. 1704-től az erdélyi fejedelmi 
tábla ítélőmestere. 1707. ápr. 5-én meste
ri barokk szónoklattal köszöntötte a Ma
rosvásárhelyre bevonuló Rákóczit.

írod.: Vizkelety A n d rás , Bartha András
nak II. Rákóczi Ferenc fejedelmi beiktatásán 
elhangzott beszédje, ItK , 1960.

A szerk.

Bartha Boldizsár (Debrecen?, 1623 
vagy 1624-Debrecen, 1689 k.)

Krónikaíró, tekintélyes polgárember. 
A kollégium alsó osztályainak elvégzése 
után szűcsmesterséget tanult, több ízben 
céhmester, borbíró, a számvizsgáló bi
zottság tagja. 1664-ben második bíró, 
1687-ben polgármester; 1686-ban és 
1689-ben főbíró; közel félszázszor kép
viseli városát követként a töröknél, II. 
Rákóczi Györgynél, Thökölynél és Bécs- 
ben. Krónikájában (Debrecen, 1666) az 
1554-1656 közötti debreceni eseménye
ket vázlatosan, az 1657-64 közöttieket 
részletesebben mondja el; hiteles forrá
sokat tesz közzé. A debreceni —»kalendá
riumok a 19. sz. első felében folytatások
ban közölték.

Kiad.: Rövid chronica, avagy oly beszél
getés, mely a [...] Debreczenben esett [...] 
dolgokról [...] íratott, B écs, 1819; Debreceni 
Kalendárium, 1822-31; D e b rec e n , 2 1937; 
RM KT X V I I /10, 1981; Rövid Chronica 
avagy oly beszélgetés, mely a [...] Debrecen
ben esett [...] dolgokról [...] Íratott [...] 
1666. esztendőben, b ev ., k iad . Ozsváthné 
Krankovics Ilona , D eb recen , 1985.

írod.: Örvényi B éla , Bartha Boldizsár 
Rövid chronikájának művelődéstörténeti vo
natkozásai, B p., 1906; Zoltai L ajo s, Bartha 
Boldizsár, Debrecen 17. századbeli króniká
sa, in Pap Károly Emlékkönyv, D ebrecen , 
1939; Szilágyi F eren c , Bartha Boldizsár Rö
vid chronicájának 19. századi kiadásairól, 
M K sz, 1977.

A szerk.

Bartók István (Debrőd, ?-Nagyszom- 
bat, 1666. márc. 19.)

Olomoucban a jezsuitáknál tanult, 
1637-ben magister. Pozsonyi, majd
1647-től esztergomi kanonok, 1657-től 
pécsváradi apát, scopiai püspök, 1663- 
ban nagyprépost és tinnini püspök. 
—»Beniczky Péter végrendeletében ( 1664. 
febr. 8. ) értékes tárgyakat hagyott rá, s 
megbízta a Magyar Rithmusok sajtó alá 
rendezésével. A mű Nagyszombatban, 
1664-ben jelent meg. Előszavában ~ 
utalt rá, hogy esetenként igazított a ver
seken. A kötetzáró vers talán saját szer
zeménye.

Kiad.: R M K T  X V II/1 0 , 1981; X V II/12 , 
1987.

írod.: Zelliger A la jo s , Esztergom-várme- 
gyei írók, B p., 1888.

A szerk.

Basilius István (Kolozsvár, 1525- 
Magyarköblös, 1592)

Unit. egyházi író, lelkész. Németo.-i 
egyetemek látogatása után tért vissza 
szülővárosába. Itt iskolai rektor, majd 
lelkész volt. 1566-tól unitárius. Több er
délyi és tiszántúli helységben működött.
1568- ban, kolozsvári prédikátorsága ide

jén két magyar nyelvű könyvet jelentetett 
meg (Egynéhány kérdések a kér. igaz hit
ről; Az apostoli credo rövid magyarázat
ja), latin nyelvű teológiai munkákat is írt.
1569- 70-ben a Partiumban és a Hódolt
ságban terjesztette az antitrinitarizmust. 
Nemcsak a jezsuitákkal és a helvét irány 
követőivel, hanem —»Dávid Ferenccel is 
heves vitái voltak.

írod.: Pokoly Jó zse f, Adalékok Basilius 
István életéhez, K e resz té n y  M ag v e tő , 1897; 
Zoványi Jen ő , A Basilius Istvánról szóló 
adatok igazi eredménye, K e resz té n y  M a g v e 
tő , 1936; Balázs M ihály , Basilius István, in 
Bibliotheca Dissidentium, X II, Ungarländi
sche Antitrinitarier, B ad en -B ad en , 1990.

A szerk.

Basire, Isaac de Preaumont (Basirius; 
Rouen, 1607-Durham, 1676. okt. 12.)

Francia prot. családban született angli
kán teológus és utazó, író, tanár. Élete 
mint egy kalandoré, személyisége a leg-
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puritánabb anglikánus lelkészé. 1623- 
ban Rotterdamban járt egyetemre, majd 
1625-ben Leidenben. 1628-tól Angliában 
élt, 1629-ben támogatója, Thomas Mor
ton, Lichfield és Coventry püspöke (aki
nek házikáplánja lett) szentelte pappá. 
1636-ban feleségül vette Frances Corbet- 
tet, ugyanebben az évben a cambridge-i 
egyetemen teológiából baccalaureusi fo
kozatot szerzett. Az egglescliffe-i plébá
niára került, ahol vagy egy évtizedig vé
gezte papi feladatát. Hét gyermeke szüle
tett, közülük öt csecsemőkorban meghalt. 
1643-ban Morton püspök a durhami ka- 
tedrálisba küldte szolgálni, majd 1644- 
től segédpüspök Northumberlandben. A 
királynak mint az anglikán egyház fejé
nek elkötelezett híve. 1640 tájt szerezte 
meg a teológiai doktori fokozatot az ox
fordi egyetemen. 1641-től I. Károly ud
vari papja, kitartott mellette az 1645-ös 
ostrom alatt, 1646-ban Oxfordban még 
előtte prédikált, ám a következő év ele
jén a királyellenes erők elfogták, rövid 
időre be is börtönözték Stockton várába, 
végül száműzetésbe kényszerítették. A 
következő 14 évben nem látta családját. 
Rövid időre szülővárosában telepedett le, 
a westminsteri iskola igazgatója, Busby, 
néhány barátja és gazdagabb tanítványai 
segítették. De az anyagiaknál fontosabb 
volt számára az anglikán egyházban való 
rendíthetetlen hit. Tökéletesen meg volt 
győződve arról, hogy az, aki megérti az 
anglikán álláspontot, bizonyosan el is fo
gadja azt. Ezért viselte olyannyira a szí
vén egyháza katekizmusának a legkülön
bözőbb nyelvekre, görögre, arabra, szírre 
való lefordítását, és ezért akart mindenkit 
meggyőzni, akivel csak kalandos keleti 
útja során találkozott. Párizsba ment, 
majd néhány tanítványával Itáliába uta
zott. Feltett szándéka szerint mindenütt 
hirdette az anglikán egyház alapvető ta
nait, s meg akarta győzni a más felekeze
tű főpapokat. Missziós tevékenységét a 
Peloponnészosz melletti Zante szigetén 
kezdte, ahol görögül prédikált, és ahol 
számos püspökkel és klerikussal cserélt 
eszmét. Itt vulgáris görög fordítást készí- 
tett-készíttetett az anglikán katekizmus
ból, amelynek egy példányát az achaiai

görög ortodox metropolitának ajándé
kozta. Itáliába visszatérve Nápolyba, 
majd Szicíliába ment, onnan Szíriába; 
Aleppóban időzött egy darabig, sűrű tár
salgásba bonyolódva az antiochiai pátriár
kával, akit egy arab nyelvű katekizmussal 
gazdagított. Aleppóból Jeruzsálemba 
vette útját, és végigutazott Palesztinán. 
Jeruzsálcmban mind a latin, mind a gö
rög keresztények között voltak hívei, vé
gül kieszközölte, hogy lelkészként hasz
nálhassa a Szt. Sír templomát. Visszatér
ve Aleppóba átkelt az Eufráteszen és 
Mezopotámiába ment, ahol az örmény 
püspökkel megvitatta a vallási kérdése
ket és előkészítette egy török katekizmus 
fordítását. Majd ismét visszament Alep
póba, 1652-53-ban itt telelt, innen 1653- 
ban különösebb felszerelés, kíséret, ke
resztény társak nélkül szárazföldön Kons- 
tantinápolyba utazott. Jegyezzük itt meg, 
hogy hosszú keleti tartózkodása alatt ~ 
végig az angol royalisták kémje volt, 
számtalan beszámolót, jelentést küldött 
I„ majd II. Károly tanácsadóinak, hosszú 
útja államilag jóváhagyott (és vélhetőleg 
finanszírozott), a korban egyedülálló 
kaland. Azt tervezte, hogy Konstantiná
polyból Egyiptomba utazik, a kopt egy
ház megismerésére és lehetőleg megtérí
tésére, továbbá tanácskozik az alexandriai 
pátriárkával: részben hogy tanuljon tőle, 
részben hogy saját tudományára tanítsa.
1654-ben Konstantinápolyban azonban 
megismerkedett Barcsai Ákossal, II. Rá
kóczi György követével. Az ő ajánlására
1654- ben II. Rákóczi György Gyulafe
hérvárra hívta tanárnak és fia, Ferenc ne
velőjének. 1655. márciusban —»Bister
feld utódaként a —»gyulafehérvári aka
démián a teológia professzora lett. ~ a 
presbiterianizmus ádáz ellensége volt;
1655- ben —»Apácai Csere Jánossal vitá
zott. A mélyben, legalábbis ~ részéről, 
sokkal inkább politikai és érzelmi (hőn 
szeretett királyát, I. Károlyt időközben 
lefejezték), mintsem kifejezetten teoló
giai ellentétek vagy egyházszervezeti 
részletkérdések húzódtak. Még Padová- 
ban időzve írta egy levelében: „No King, 
No Peace, and no Bishop no King” (Ha 
nincs király, nincs béke; és ha nincs püs-
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Részlet Frances Corbettnek, 1. 
Basire feleségének Erdélyben 
tartózkodó férjéhez 1656. janu
ár 24-én írt leveléből (Durham 
Chapter Library), amelyben 
többek közt arról biztosítja 
urát, hogy ő és a gyerekek na
ponként imádkoznak a fejedel
mi családért:

,,/ haue receued your three let
ters sens your safe Arriuall to 
the prince o f Transyluania’s 
court and the flue and fifty 
pounds sterling /  I and our 
children do dayly pray for your 
prince and his princess sophia 
and the young prince Francis / 1 
will throue God helpe as soune 
as you sent to my unkle pigot 
the hundred pounds ” etc.

pök, nincs király). A hazájának tekintett 
Anglia politikai viszonyait az erdélyi 
helyzetre alkalmazó ~ a presbiteriánus 
álláspontban végső soron a püspöki ha
talmat, áttételesen a politikai rendet, az 
uralkodó hatalmát veszélyeztető (egyéni 
sorsát meghatározó tapasztalata szerint: 
háborúsághoz vezető) veszélyes felfor
gatást látott. Számos egyéb kérdésben to
leráns volt: segítette ebben rendkívül szé
les körű nyelvtudása és olvasottsága, ke
leti tapasztalatai, ám a presbiterianizmus 
kérdésében kérlelhetetlen. A fejedelem 
bizalmasaként Rákóczi katonai győzel
mét ünnepelte (Congratulatio publica, 
Gyulafehérvár, 1656), politikai iratait fo
galmazta (pl. a —»Bethlen János Innocen
tia Transylvaniae-}ára adott választ).
1656-ban a marosvásárhelyi zsinat elnö
ke volt, reformokat javasolt (Triumvira
tus\ Gyulafehérvár, 1656). Részt vett a 
gyalui csatában, melyben patrónusa, Rá

kóczi elesett. 1661 -ben visszatért Angliá
ba, ahol ebben az időszakban már ismét 
megerősödött az anglikán egyház és a ki
rályi hatalom. 1661 nyarán találkozott 
újra feleségével és gyermekeivel. Vissza
kapta korábbi tisztségeit: durkhami ka
nonok és northumberlandi segédpüspök 
lett, ezenkívül beiktatták a stanhope-i 
káplánságba. Aránylag keveset publikált, 
de élete jól kirajzolódik levelezéséből, 
melyet az udvarral, barátaival és felesé
gével folytatott. Erdélyből Angliába írt 
leveleit a magyar kutatás még nem dol
gozta fel, holott mind a magyar történe
lem, mind a magyar művelődéstörténet 
szempontjából figyelemre méltóak.

Kiad.: Schema primum generale sive for
ma studiorum Albensium, kiad . M a rtin u s  Ma
jor, B rassó , 1896; Isaac de Preaumont Basire 
védirata, k iad . K ropf L ajo s , T T , 1888, 
5 0 9 -5 6 5 , 6 6 7 -7 0 6 .

írod.: W illiam  N ic h o la s  Darnell, The
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Correspondence o f Isaac Basire [...] with a 
memoir o f  his life, London, 1831 ; N agy Gyu
la, Adalék Basirius Izsák 17. századbeli gyu
lafehérvári tanár könyvtárához, MKsz, 1883; 
K ropf Lajos, Basirius Izsák kéziratainak tör
ténetéhez, MKsz, 1886; Uő, Basirius Izsák 
életrajzához, TT, 1889, 491-501; UŐ, Isaac 
de Preaumont Basire 1660-iki magyar folya
modványa, ErdMúz, 1913; Adattár XVII/2, 
1966; Herepei János, Részlet az 1658. évi ta
tár betöréskori helyzetképből. Basirius Izsák, 
in Uő, Apáczai és kortársai, Bp.-Szeged, 
1966; Gömöri György, Isaac Basire 1661 
utáni magyar kapcsolatairól és könyveiről, 
MKsz, 1979; Endrődi Frigyes, Basire Izsák 
Erdélyben, Angol Filológiai Tanulmányok, 
1987; Dániel Goffman, Britons in the 
Ottoman Empire. 1642-1660, Seattle, 1998; 
UŐ, The Ottoman Empire and Early Modern 
Europe. New Approaches to European His
tory, Cambridge, 2002.

A szerk.

bástya
A 15—16. sz. fordulóján, a —»tüzérségi 

támadás elleni hatékony védekezés igé
nyeinek megfelelően, a védelem tűzfegy
vereinek célszerűbb elhelyezésére, a 
korábban azonos céllal alkalmazott 
—»rondella fogyatékosságainak kiküszö
bölésére kialakított, az erődítmény főfa
lából (az erődítmény zárt, közvetlen tá
madástól védett, legbelső védelmi vona
lából) előrenyúló, rendszerint annak 
sarkain elhelyezett, négy sík felületből 
álló, ötszögű védmű. Az előterep felé né
ző, csúcsban összefutó két síkot homlok
vonalnak, a —»kurtinához csatlakozó két 
síkot szárnynak nevezzük. A -  biztosítot
ta a várvédelemben egyre fontosabb sze
repet játszó tüzérség védett elhelyezését, 
—»kazamatái révén akár több szinten is. 
Formai kialakítása lehetővé tette, hogy a 
homlokvonalain és körülötte a kurti- 
nákon sorakozó —»ágyúk az erődítmény 
egész előterét akadálytalanul és holttér- 
mentesen végigpásztázhassák. A szár
nyakon felállított ágyúk eredményesen 
fedezték a kurtinát és a szomszédos ~k 
feléjük eső homlokvonalát. A ~ meg
növekedett tűzereje és oldalazó-fedező 
képessége révén a védelem súlypontjává

\

Az épülő komáromi Újvár nyugati bástyája és 
kapuja, 1663/1673. OSZK

vált, így az ostromlóknak elsőként a -kát 
kellett semlegesíteniük, mert enélkül ro
hamozó —»gyalogságukat a ~k kereszttü
ze teljesen felmorzsolhatta. Fejlődése so
rán a alapvető formai jellemzőinek 
megtartása mellett, jelentős változásokon 
ment át. Ezek közül az első és legfonto
sabb az —»olasz rendszerű várépítészet
ben a 16. sz. elején kialakított füles-. E 
-típusnál a szárnyaknak a kurtina felé 
eső, adott hosszúságú szakaszát hátra
vonták, s az így létrejött kiszögellés tel
jesen elfedte az ott elhelyezett lövegeket 
a közvetlen irányzású lövések elől.

A -  a 16. sz. első évtizedeiben, Itáliá
ban nyerte el alapformáját. Európában az 
itáliai mesterek révén terjedt el, s vált 
csaknem négy évszázadra az erődépíté
szet legfontosabb elemévé. A 16-17. sz. 
alaptendenciája a -  méreteinek fokozatos 
növekedése, a jelentőségét vesztő kurtina 
hosszának csökkenése. A 16. sz. közepé
től Mo.-on is mind gyakrabban épültek 
~k. Legszebb példáik, sajnos, napjainkra 
eltűntek. Győrnek, egyik legerősebb 16. 
sz.-i végvárunknak csak az északnyugati 
sarok~ja áll.

írod.: John R. Hale, The Early Develop
ment o f the Bastion. An Italian Chronology, 
c. 1450-c. 1534, in John R. Hale, Roger 
H ighfield, Beryl Smalley, Europe in the 
Late Middle Ages, Evanstone (111.), 1965,
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466^194; Christopher Duffy, Siege Warfare. 
The Fortress in the Early Modern World, 
London-Henley, 1979; Domokos György, 
Várépítészet és várharcászat Európában a 
16-17. században. HK, ú. f. 33(1986); Uő, 
Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló 
mester Magyarországon, Bp., 2000, 11-29 
(irodalommal).

Domokos György

Bathó Mihály énekeskönyve ( 1728 k.;
Székelykeresztúr, múzeum 55)

17 füzetből álló, 159 levél terjedelmű 
unit. énekgyűjtemény. Több kéz írása. Az 
énekek 17-18. sz.-iak, többnyire közköl
tészeti alkotások: szerelmi énekek, kuruc 
és bujdosó versek, unit. egyházi énekek, 
köszöntők, diákversek.

Kiad. és Írod.: Őszi harmat után, kiad. 
Kocziány László, Bukarest, 1957; Stoll, 
1963,22002, 189. sz.

A szerk.

B á t h o r i  (G.) Mihály (Debrecen?, 
1631-Debrecen, 1669)

Ref. prédikátor, egyházi író, alkalmi 
versszerző. Debrecenben végezte közép
iskoláit, majd Rhédei Ferenc költségén 
1652-54-ben hollandiai egyetemeken 
(Utrecht, Leiden, Franeker) tanult. Haza
térve előbb Rhédei Ferenc erdélyi fejede
lem udvari papja, majd szentjóbi, 1658- 
tól huszti, 1659-től debreceni prédikátor. 
Külföldön latin nyelvű teológiai munká
kat tett közzé, többek közt egy Cocce- 
jusszal vitatkozó iratot, itthon magyar 
nyelvű prédikációkat. Hangos trombita 
(Debrecen, 1664) c. beszédgyűjteménye 
önéletrajzi adatokat is tartalmaz.

Művei: Halotti prédikáció Rhédey László 
felett, Debrecen, 1664.

A szerk.

B á t h o r y  András, Somlyói ( 1562/63? 
Csíkszentdomokos, 1599. nov. 3.)

Erdélyi fejedelem (1599. márc. 2 8 -  
nov. 3.), bíboros (1584. jún. 4-től), war- 
miai püspök (1589. márciustól). Id. B. 
András és Majláth Margit legkisebb fia, 
—»Báthory István lengyel király unoka
öccse. 1578-82 között Lengyelo.-ban, a 
pultuski jezsuita kollégiumban végezte

tanulmányait, majd nagybátyja ösztönzé
sére egyházi pályára lépett. 1583-ban 
warmiai kanonok és miechówi prépost 
lett. Ez év őszén B. István követeként 
Rómába utazott, és a törökellenes ligá
hoz való csatlakozásról folytatott titkos 
tárgyalásokat. Hazatérte előtt XIII. Ger
gelytől bíborosi rangot kapott. Útja során 
kapcsolatba került a kor számos kiemel
kedő alakjával. Bolognában Borromeo 
Szt. Károly készítette fel a vatikáni élet
re, levélváltásukat később ki is nyomtat
ták (S. Carolus Borromaeus, Epistola 
[...] ad Andreám Bathoreum -  Andreas 
Báthory, Princeps Transsylvaniae, Res
ponsum, Róma, 1588), és ~nak ajánlotta 
egy-egy művét Giovanni Botero (Del 
dispregio del mondo, Milánó, 1584) és 
Palestrina (Laetus Hyperboream, Róma, 
1584) is. Rómában szerzett élményeit és 
tapasztalatait lengyelo.-i kastélyainak 
(Miechów, Lidzbark Warminski, Bra- 
niewo) átépíttetésében hasznosította, de 
kimutatható a római hatás gazdag könyv-, 
hangszer- és műkincsgyűjteményén, va
lamint mecenatúráján is. 1586-ban ismét 
Rómában tárgyalt a Moszkva elleni had
járatról és a törökellenes szövetségről, de 
B. István halála miatt e tervek már nem 
valósulhattak meg. Braniewóba költözött, 
s az ottani jezsuita kollégiumba érkező 
magyarok fő patrónusa lett. ~ 1586-88 
között a lengyel korona várományosai 
közt szerepelt, de visszalépett a sokkal 
esélyesebb svéd Wasa Zsigmond javára. 
Bátyjával, —»Báthory Boldizsárral együtt 
fontos szerepet játszott a svéd jelölt ki
rállyá választásában, ezért 1589 januárjá
ban mindketten lengyel indigenátust 
kaptak. Ugyanazon év márciusától War- 
mia püspökeként ~ helyet nyert a lengyel 
szenátusban is. Lengyel egyházi karrier
jének nagy kudarca volt azonban, hogy 
noha már pápai kinevezése is megvolt, 
1591 -ben mégsem ő, hanem Jerzy Radzi- 
will, Lengyelo. másik bíborosa nyerte el 
a kiemelkedően fontos krakkói püspöki 
címet. 1588-94 között erdélyi befolyása 
jelentősen megnövekedett, ő közvetített 
a Vatikán és a fejedelem között, amikor a 
—»jezsuiták kiűzése miatt a pápa kiátkoz
ta B. Zsigmondot. A fejedelem az erdélyi
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Báthory András halotti képe. Ismeretlen német 
mester rézmetszete, 17. sz. eleje. MNM TKcs

kát. egyház újjászervezésével és irányítá
sával bízta meg ~t, aki korábbi elképze
lésétől eltérően nem a jezsuitákra, hanem 
a —»ferencesekre alapozta a reformot. 
Főszerepet játszott Erdély külpolitikai 
irányvonalának kialakításában is. Elkép
zelése az volt, hogy Zsigmond feleségül 
veszi a svéd trónra távozó Wasa Zsig
mond nővérét, megkapja a lengyel koro
nát, és csatlakozik a törökellenes nem
zetközi ligához. A B. családon belüli el
lentétek, a törökellenes ligához való 
csatlakozás üteméről és módjáról kiala
kult nézeteltérések miatt Zsigmond 
1594-ben szakított a lengyel irányvonal
lal, és a Habsburgokkal lépett szövetség
re. Ellenzékét véres eszközökkel félreál
lította, unokatestvérét, B. Boldizsárt 
meggyilkoltatta, ~ erdélyi birtokait elko- 
boztatta. 1594 őszétől ~ vatikáni, firenzei, 
angliai és lengyel kapcsolatait felhasz
nálva előbb a hozzá menekülő István

bátyjának, majd magának próbálta meg
szerezni az erdélyi trónt. A többször le
mondó, majd visszatérő Zsigmond 1599 
januárjában végül kibékült unokatestvé
rével, és az ő javára mondott le, azzal a 
feltétellel, hogy megkapja ~ bíborosságát 
és lengyel egyházi címeit, ill. birtokait. ~ 
tárgyalásokat kezdeményezett a szultán
nal, és a körvonalazódó megállapodás 
Erdély számára igen kedvező feltételeket 
és nagyobb mozgásteret ígért. A hatalmát 
és életét egyaránt joggal féltő Vitéz Mi
hály havasalföldi vajda azonban hűbéri 
esküjét megszegve hátba támadta a bíbo
ros fejedelmet, és a sellenberki csatában 
1599. okt. 28-án legyőzte. A menekülő ~t 
Csíkszentdomokos határában székely pa
rasztok és katonák megölték.

XIII. Gergely pápához intézett beszé
de, Pinelli bíborosról írt életrajza és ver
sei elvesztek. Zeneértő volt, feljegyez
ték, hogy akkor is a virginált verte, ami
kor Mihály vajda seregeinek közeledtét 
jelentették neki. 4000 kötetnyi könyvtára 
a korban a legszínvonalasabbak közé tar
tozott.

írod.: Veress Endre, Báthory András bí
boros püspök könyvtára, MKsz, 1905; Bar- 
lay O. Szabolcs, A humanista Báthory And
rás római útja, ItK, 1964; Magángyűjtemé
nyek Magyarországon, 1551-1721, szerk. 
Monok István, Szeged, 1981; Magyar Zol
tán, Báthory Endre alakja az erdélyi népha
gyományban, Kolozsvár, 1998; Horn Ildikó, 
Báthory András, Bp., 2002.

Horn Ildikó

Báthory Boldizsár, Somlyói (?, 1560 
k.-Szamosújvár, 1594. szept. 11.)

—»Báthory András testvére, ő is Len- 
gyelo.-ban nevelkedett. 1588-ban tért 
vissza Erdélybe, ahol B. Zsigmond feje
delem tanácsosa lett. A fejedelemmel a 
90-es évek elejétől számos konfliktusba 
keveredett. A Habsburg-ellenes erdélyiek 
egyik vezére volt, majd Kendi Sándor 
pártjához csatlakozott. 1594 májusában 
Zsigmond átadta neki a fejedelemséget, 
de augusztusban visszavette tőle. Az el
lenzéket, köztük ~t elfogatta s börtöné
ben megfojtatta. Egyetlen éneke maradt 
fenn, az is csonkán (Lugossy-kódex),
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amelyet rabságában, kivégzése előtt 
szerzett.

Kiad.: RMK.T XVII/1, 1959.
A szerk.

B á th o r y  Gábor, Somlyói (Várad, 1589. 
aug. 15.-Várad, 1613. okt. 27.)

Erdélyi fejedelem (1608. márc. 7 -  
1613. okt. 22.), ifjabb B. István és pelső- 
czi Bebek Zsuzsanna fia. Apja 1594-ben 
menekülni kényszerült B. Zsigmond ön
kénye elől, és ezt követően öccse, —>Bá- 
thory András bíboros lengyelo.-i birtoka
in élt. Anyja 1595-ben halt meg, amikor 
gyermekeivel a családfő után Lengyelo.- 
ba indult. ~ és Anna húga ezután egyik 
nagynénjüknél, Mo.-on nevelkedtek. 
1597-98-ban B. Zsigmond kétszer is fel
vetette, hogy a mindössze kilenc éves ~ 
javára mond le az erdélyi trónról. ~ 1599- 
ben, B. András fejedelemsége idején lát
ta viszont apját, de nagybátyja meggyil
kolása után a család ismét menekülni 
kényszerült. B. István a királyi Mo.-on 
fekvő birtokaira húzódott, és II. Rudolf 
hűségére tért. 1601-ben bekövetkezett 
halála után gyermektelen unokatestvére, 
ecsedi B. István országbíró vette magá
hoz ~t és Annát, s hatalmas vagyonát a 
ref. vallásra áttérő árvákra hagyta. ~ Bocs- 
kay István táborában szerezte első kato
nai és politikai tapasztalatait. Egyes véle
mények szerint a fejedelem őt szánta 
utódjául, de a betegségét kihasználó tes- 
tamentumos urak Homonnai Drugeth 
György nevét írták be a végrendeletbe. A 
fejedelemséget azonban az addigi kor
mányzó, Rákóczi Zsigmond szerezte 
meg. ~ harcba szállt a trónért, maga mel
lé állította a —»hajdúkat, és a Habsburg- 
udvar, valamint a Porta támogatását el
nyerve, 1608-ban hosszas tárgyalások 
során, békés eszközökkel elérte Rákóczi 
lemondását.

~ a különböző érdekeltségű politikai 
csoportoknak a megválasztása előtt tett 
ígéreteit nem tudta betartani, így már 
uralkodása elején erős ellenzékkel kellett 
szembenéznie. A -^jezsuiták 1609. évi 
újbóli kitiltásával a kát., túlnyomórészt 
Habsburg-párti elit, a moldvai és a ha
vasalföldi —»vajda meghódoltatásával,

Báthory Gábor. Rézmetszet. OSZK

ill. az utóbbinak az elűzésére tett kísérle
tekkel pedig a Porta és a kereskedelmi 
érdekeiket féltő szászok (—»németek) 
rosszallását vívta ki. 1610 márciusában a 
Komis testvérek és Kendi István vezeté
sével a kát. főurak Széken merényletet 
kíséreltek meg ellene, de a terv kitudó
dott, és ~ a sikertelen összeesküvést fel
használva megkezdte a leszámolást az el
lenzékkel. Ezután Havasalföld és a szá
szok megtörésére készült; elfoglalta és 
székhelyévé tette Szebent. Tetteivel min
denkit maga ellen fordított. A Porta új 
vajdát nevezett ki Havasalföldre, és ~ 
megbüntetését fontolgatta. A kát. ellen
zék életben maradt és Bécsbe menekült 
vezetői, Kendi István, Komis Zsigmond 
és Sarmasághy Zsigmond nagy szerepet 
játszottak a Habsburg-udvar —ellenes 
hangulatának kialakításában, ill. Forgách 
Zsigmond felső-mo.-i főkapitány 1611. 
évi, Erdély elleni támadásában, amely
hez csatlakozott Radul, az elűzött havas
alföldi vajda is. ~nak török segélycsapa
tokkal sikerült visszavernie a támadást, 
de elvesztette egyik legfőbb támaszát, a 
brassói csatában elesett Imreffi János 
kancellárt. A szászok Weiss Mihály bras
sói főbíró vezetésével fegyveres ellenál
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lásba kezdtek, és ~ Portára siető követét, 
Géczi Andrást rábeszélték, hogy kérje 
magának a fejedelemséget. 1612 májusá
ban a szultáni tanács Géczi fejedelemmé 
tétele mellett döntött, de mivel katonai 
segítséget nem adott, a trónon nem tör
tént változás. ~ politikájával ekkor szem- 
befordult kormányzatának egyik kulcs
embere, Bethlen Gábor is, aki 1612 szep
temberében Budára, török oltalom alá 
menekült, és fejedelemmé tételét kérte a 
szultántól, -tói a hajdúk egy része is el
fordult, vezérük, Nagy András hajdúge
nerális -  meggyilkolására tett ajánlatot 
Géczinek, de terve kitudódott, és ő életé
vel fizetett érte. -1612 októberében min
den erejével a szászok ellen fordult, és a 
földvári csatában megverte Weiss Mi
hály seregét, aki maga is elesett a harc
ban. 1613 áprilisában 11. Mátyás magyar 
királlyal is sikerült egyezséget kötnie, 
mert a bécsi udvar inkább támogatta ~t, 
mint a török csapatokkal közeledő Beth
len Gábort. A fejedelem ezután a Porta 
lecsillapításán kezdett dolgozni, de ezzel 
a lépésével már elkésett. 1613 májusában 
I. Ahmed szultán Bethlent nevezte ki fe
jedelemnek, aki török, tatár és román se
gédcsapatok élén Kolozsvárra vonult. A 
Szkender pasa által összehívott erdélyi 
országgyűlés okt. 22-én -tói „elbúcsú
zott”, és másnap Bethlent választotta 
meg fejedelemmé. -  Váradra vonult visz- 
sza, hogy onnan szervezze Erdély védel
mét, de okt. 27-én a hajdúkapitányok 
meggyilkolták.

írod.: Szilágyi Sándor, Báthory Gábor fe 
jedelem története, Bp., 1882; Nagy László, 
Tündérkert fejedelme, Báthory Gábor, Bp., 
1988.

Horn Ildikó

B á t h o r y  István, Somlyói (Somlyó, 
1533. szept. 27.-Grodnó, 1586. dec. 12.)

Erdélyi fejedelem (1571. máj. 2 5 -  
1586. dec. 12.), lengyel király (1576. máj. 
1.-1586. dec. 12.), B. István ( f i 534) er
délyi vajda és Thelegdy Katalin legki
sebb fia. Várday Pál esztergomi érsek, 
majd I. Ferdinánd udvarában nevelke
dett. 1548-ban I. Ferdinánd apródjaként 
eljutott az augsburgi birodalmi gyűlésre,

1549-ben a Mantovába férjhez menő 
Habsburg Katalin kíséretében is helyet 
kapott. 1551-ben tért haza a család birto
kaira, és bátyjai, András és —»Báthory 
Kristóf hatására -  neveltetése ellenére -  
a János Zsigmond visszahozatalán mun
kálkodó párthoz csatlakozott. Amikor tö
rekvésüket 1556-ban siker koronázta, a 
23 éves ~t érte az a megtiszteltetés, hogy 
a rendek nevében az ország határán kö
szönthette a hazatérő Izabella királynét 
és fiát. A három B. fivér ezután kulcspo
zíciót töltött be az ország életében. István 
a harcmezőn jeleskedett, ennek köszön
hetően 1559-ben, más adatok szerint 
1562-ben Várad kapitánya, 1563-ban fe
jedelmi tanácsos lett. A hadadi csatában 
olyan súlyosan megsebesült, hogy kör
nyezetében ekkor született meg a később 
szállóigévé vált mondás: „Báthory István 
vagy hősként hal meg egy csatában, vagy 
minden bajt legyűrve, nagy uralkodó vá
lik belőle.” Pályafutásának korai szaka
szát Békés Gáspárral való rivalizálása 
határozta meg. -  1565-ben követként járt 
Habsburg Miksánál, aki a tárgyalások 
kedvezőtlen alakulása miatt, nyomásgya
korlásként fogságba vetette ~t. Békés 
Gáspár tanácsára János Zsigmond nem 
sietett kiszabadítani követét, igy ~ ifjúsá
ga színhelyén „tisztes fogságban” töltött 
közel két esztendőt, de később ezek az 
évek is hasznosnak bizonyultak számára. 
Sokat és módszeresen olvasott, elsősor
ban történelmi, hadművészeti és térképé
szeti munkákat. Közeli kapcsolatot épí
tett ki az udvar tisztségviselőivel és az ott 
tartózkodó külföldi, pl. lengyel diploma
tákkal. E kapcsolatokat később erdélyi 
fejedelemként, majd lengyel királyként 
kamatoztatta. Bécsi fogsága ráirányította 
a török udvar figyelmét, szabadon bocsá
tását végül a szultán kényszerítette ki.

Miután János Zsigmond 1571 márciu
sában meghalt, két hónappal később az 
országgyűlés Békés Gáspár ellenében 
egyhangúan ~t választotta fejedelemmé. 
Békés nem nyugodott bele a vereségbe, 
így kettejük küzdelme újra fellángolt. ~ 
1573-ban ostrom alá vette Békés várát, 
Fogarast, mire ellenfele Bécsbe mene
kült. 1575-ben, amikor a megüresedett
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lengyel trónért Habsburg Miksa és ~ har
colt a legnagyobb eséllyel, a bécsi udvar 
Békés segítségével próbálta ~t kiütni a 
nyeregből. Békés 1575 júniusában Habs- 
burg-pénzen toborzott mo.-i csapatokkal 
tört be Erdélybe, de júl. B-án a kerelő- 
szentpáli csatában döntő vereséget szen
vedett. A lengyel rendek, nagyrészt a 
Bekes-ügy tapasztalatain okulva, 1575 
végén ~t hívták meg a trónra, s a lengye
lek azóta is legnagyobb uralkodóik közt 
tartják számon. ~ legyűrte a belső anar
chiát, megtörte Gdansk ellenállását, a 
Balti-tenger keleti partvidékének birtok
lásáért zajló livóniai háborúban 1579-81 
között három nagy hadjáratban vissza
szorította IV. (Rettegett) Iván cárt. Hadi 
sikereit nagyrészt magyar katonáinak kö
szönhette, akiknek vezérévé az időköz
ben kegyelmet nyert Békés Gáspárt tette. 
~ lengyelo.-i sikereinek másik titka az 
volt, hogy a rendi adóktól független, 
rendszeres jövedelmet biztosított magá
nak. Fellendítette a —»sóbányászatot, 
vámfizetésre kényszerítette a kereskedő- 
városokat. A legnagyobb, általa sem re
mélt mértékű jövedelmet az alkohol kü
lönféle fajtáira kivetett fogyasztási adó

szolgáltatta. ~ visszaszorította a korrup
ciót, megszüntette a hivatalok pénzért 
való árusítását, kíméletlenül érvényt 
szerzett uralkodói hatalmának. A katoli
cizmus helyzetének megerősítésén mun
kálkodott. —»Dávid Ferencet megfosztot
ta udvari papi tisztétől. Az építő és mecé
nás uralkodók közé tartozott. Katonai 
erődítései mellett Grodnóban királyi pa
lotát, Varsóban ispotályt és menhelyet, 
több városban templomot épittetett. Wil- 
nóban egyetemet alapított, Erdélyben és 
Lengyelo.-ban jezsuita kollégiumokat 
hozott létre; az ő hívására érkeztek Er
délybe 1579-ben az első —»jezsuiták. Tör
ténetírók, a keleti nyelvek ismerői, mate
matikusok és alkimisták élvezték bőkezű 
támogatását. Megbízta a kolozsvári je
zsuita kollégium alapítóját, Antonio 
Possevinót Erdély, Johannes Michael 
—»Brutust pedig Mo. történetének meg
írásával, az utóbbit maga látta el kiegé
szítésekkel a Szatmár környéki harcokról 
(Reminiscentiae...). ~t különösen érdekel
te az orvostudomány. Udvarában négy-öt 
doktor, nyolc-tíz seborvos és több gyógy
szerész tevékenykedett, jelentős összege
ket fordított orvosi munkák megjelente
tésére. 1581-ben emlékiratot intézett IV. 
Iván cárhoz. Fennmaradtak irodalmi ér
tékű levelei, szónoklatairól viszont csak 
kortársainak feljegyzései tanúskodnak.

Katonai sikereinek köszönhetően XIII. 
Gergely, majd V. Sixtus pápa figyelme is 
~ felé fordult. Igyekeztek bevonni Len- 
gyelo.-ot és Erdélyt a szerveződő török- 
ellenes nemzetközi ligába. ~ szerint a 
szövetség létrehozására ekkor még nem 
voltak meg a feltételek, mégis részletes 
katonai terveket készített Mo. és a Bal
kán felszabadítására. Egy évszázaddal 
később hasonló elképzelések alapján űz
ték ki az országból a törököt. ~ neve a 
magyar korona kapcsán is fölvetődött, s 
a bécsi udvar nem alaptalanul tartott nö
vekvő befolyásától. Kortársai szerint ~ 
hosszú távon közép-európai hegemóniára 
tört, a Jagellók szerepét, pozícióit kívánta 
átvenni. Királlyá választásakor feleségül 
kellett vennie a nála tíz évvel idősebb Ja
gelló Annát. Házaséletüket meghatároz
ta, hogy ~ kezdettől a válásra gondolt,
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ehhez azonban a szejm -  részben nemze
ti hiúságból, részben pedig a lengyelo.-i 
Habsburg-párt ellenállása miatt -  nem já
rult hozzá. ~ így unokaöccseire építette 
dinasztikus politikáját. Utódjául ^ B á 
thory Boldizsárt szemelte ki, aki harcolt 
a Rettegett Iván cár elleni háborúkban, 
beutazta egész Európát, és járt több 
„barbár” országban. Másik unokaöccsét, 
—»Báthory Andrást egyházi pályára szán
ta, és elérte, hogy a pápa az alig húszéves 
ifjút bíborossá nevezze ki. Unokahúga, 
Grizeldisz a lengyel kancellár, Jan Za- 
moyski felesége lett. A többiek Erdély
ben kaptak kulcsfontosságú pozíciókat. 
Ifjabb István Padovában tanult, majd 
nagybátyja fejedelmi tanácsossá nevezte 
ki. ^B áthory Zsigmond, a legkisebb 
unokaöcs, apja, B. Kristóf halála után Er
dély —»vajdája lett.

~t a krakkói székesegyház kriptájában 
temették el.

Kiad.: Szádeczky Lajos, Báthory István 
emlékirata a muszka cárhoz, 1581-ben, Sz, 
1884 (részletek); V eress Endre, A történetíró 
Báthory István király, ErdMúz, 1933 (Remi
niscentiae /.../); Báthory István erdélyi feje
delem és lengyel király levelezése, I II, kiad. 
Veress Endre, Kolozsvár, 1944; Báthory Ist
ván levélváltása az erdélyi kormánnyal, kiad. 
V eress Endre, Bp., 1948.

írod.: V eress Endre, Báthory István ki
rály, Bp., 1937; C sorba Tibor, A humanista 
Báthory István, 1944; László M akrai, Stefan 
Batory w Siedmiogrodzie, Varsó, 1961; Bá
thory István emlékezete, szerk. N agy László, 
Bp., é. n. [1995].

Horn Ildikó

Báthory Kristóf, S o m ly ó i (1530— 
1581. máj. 27.)

Erdélyi vajda (1576. jan. 14.-1581. 
máj. 27.). B. István ( f i 534) erdélyi vaj
da és Thelegdy Katalin fia, -^Báthory 
István lengyel király és erdélyi fejedelem 
bátyja. Neveltetését bátyja, B. András és 
rokona, —»Nádasdy Tamás irányította. 
1546^17-ben V. Károly császár udvará
ban tartózkodott, tanulóéveit az Angliá
ban, Franciao.-ban, Itáliában, a Német
római Birodalomban és Flandriában tett 
peregrináció zárta. Hazatérve a Szapo-

Báthory Kristóf. Rézmetszet. OSZK

lyai-ház szolgálatába állt. Izabella király
né diplomáciai téren használta fel nyelv
tudását és helyismeretét, 1557-ben II. 
Henrik francia királynál járt követség
ben: Franciao. diplomáciai segítségét 
kérte ahhoz, hogy a Porta adja vissza Iza
bellának Lippát, Temesvárt és Becskere
ket, ezenkívül a János Zsigmond és II. 
Henrik egyik nőrokona közt kötendő há
zasságról tárgyalt. ~ már Izabella korában 
a gyulafehérvári udvar egyik meghatáro
zó alakjává vált, első felesége, Danicska 
Katalin a királyné lengyel udvarhölgyei 
közül került ki. Második felesége Bocs- 
kay Erzsébet lett, csak tőle maradtak fel
nőttkort megért gyermekei: Krisztina 
( 1569-1590), aki Grizeldisz néven 1583- 
ban Jan Zamoyski lengyel kancellár fele
sége lett, valamint —»Báthory Zsigmond, 
a későbbi fejedelem. ~ János Zsigmond- 
nak is bizalmas embere és tanácsosa volt, 
elsősorban katonai megbízatásokat telje
sített. 1566-ban, amikor a fejedelem 
Szulejmán szultán táborába ment, Erdély 
kormányzását ~ra és két társára bízta. ~ 
1571-ben, öccse, István fejedelemmé vá
lasztása után Várad kapitánya lett. Irá
nyítása alatt folytatódott a vár átépítése
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és erődítése, emellett jelentős építkezése
ket folytatott Gyulafehérváron, Számos- 
újváron és Huszton is. 1576-ban lengyel 
királlyá megválasztott és Krakkóba távo
zó öccse ~ot -^erdélyi vajdává nevezte 
ki. Uralkodásának öt esztendeje a belső 
rend és nyugalom kora volt, ~ ténykedé
séből elsősorban a —»jezsuiták megtele
pedésének elősegítése, a gyulafehérvári, 
kolozsvári és a váradi kollégium támoga
tása emelhető ki.

írod.: Leleszi János jezsuita gyászbeszéde 
Báthory Kristóf felett, in Fontes Rerum Tran- 
silvanicarum, I, szerk. V eress Endre, Bp., 
1911.

Horn Ildikó

Báthory Zsigmond, S om lyói (Várad, 
1572. ápr.-Libohovce, 1613. márc. 18.)

Erdélyi fejedelem (1581-től vajda, fe
jedelem: 1588. dec. 8.-1594. júl. 28., 
1594. aug. 8.-1598. márc. 23., 1598. aug. 
22,-1599. márc. 21., 1601. ápr. 3.-1602. 
jún. 29.). -^Báthory Kristóf és Bocskay 
Erzsébet fia, —»Báthory István lengyel 
király unokaöccse, B. Grizeldisz öccse. 
Kilencéves korára teljes árvaságra jutott, 
és nagybátyja névleg őt tette meg Erdély 
vajdájává. Képzésére különös gondot 
fordítottak, későbbi vérengzései, átgon
dolatlan lépései részben mégis nevelteté
sének hiányosságaira vezethetők vissza. 
Prot. és jezsuita nevelői közt vallási és po
litikai ellentétek feszültek, tanárai sűrűn 
változtak, a fegyelmezést, büntetést nagy
bátyja távollétében környezetében senki 
nem vállalta. ~ ilyen körülmények között 
is nagy műveltségű, latinul és olaszul ki
válóan beszélő, az itáliai kultúráéit ra
jongó, az államelmélet, a filozófia és a 
művészetek iránt fogékony ifjúvá serdült. 
Tanulóévei során két dolog vált szikla
szilárd meggyőződésévé: egyrészt, hogy 
a sors őt heroikus feladatra választotta ki, 
és nevét a történelem legnagyobb alakjai
val együtt fogják említeni, másrészt, hogy 
származásban, rangban mindenki fölött 
áll, a másokra kötelező szabályok, visel
kedési nonnák és erkölcsi törvények őrá 
nem érvényesek.

Nagybátyja halála (1586), majd Ghi- 
czy János kormányzó lemondása után

1588 decemberében az erdélyi ország- 
gyűlés nagykorúsította ~ot, de a prot. ne
messég a teljhatalom átadását a —»jezsui
ták kiűzéséhez kötötte. ~ nagyszabású 
politikai terveihez két út kínálkozott: 
vagy a lengyel trónért száll harcba, ami
ben teljes rokonsága és az erdélyi politi
kusok is támogatták, vagy a török ellen 
fordulva bekapcsolódik a tizenöt éves 
háborúba, amit a pápa és az erdélyi kato
nai elit szorgalmazott. Zsigmond maga 
az utóbbi felé hajlott, és a meginduló ha
talmi harcban nagybátyja, —»Bocskay 
István, ill. jezsuita gyóntatója, Alfonso 
Carillo bizonyult legfőbb támaszának. ~ 
végül erőszakkal törte meg ellenzékét: 
1592/93 fordulóján Gyulai Pált és neve
lőjét, Gálffy Jánost ölette meg, majd 
1594 augusztusában további tucatnyi fő
urat -  köztük unokatestvérét, —»Báthory 
Boldizsárt, Kovacsóczy Farkas kancel
lárt és három Kendit -  végeztetett ki a 
törvényes eljárás mellőzésével.

Kezdetben katonai és diplomáciai té
ren egyaránt sikeresnek bizonyult. A spe- 
yeri egyezményt felbontva, személyének 
s országának teljes szuverenitást követel
ve kötött szövetséget II. Rudolf császár
ral (1595. jan. 28.), ami a háborúval kap
csolatos kérdések tisztázásán túl ~ szá
mára az —»Aranygyapjas rend jelvényét, 
birodalmi hercegi rangot és a Habsburg- 
házból való feleséget (Rudolf unoka
húgát, Mária Krisztiemát, 1574-1621) 
kínált. ~ a két román vajdát is a szövetség
hez kapcsolta. Hadi sikerei, a Maros
völgy várainak visszafoglalása, a havasal
földi hadjárat tergovistyei és gyurgyevói 
győzelmei (1595. ősz) nagy nemzetközi 
visszhangot keltettek. A kezdeti sikerek 
hosszú távon nem leplezték el ~ alapvető 
tévedését, azt, hogy Erdély kedvezőtlen 
személyi feltételekkel, megfelelő diplo
máciai, katonai és pénzügyi háttér nélkül 
indult a háborúnak. Ehhez járultak a to
vábbi katonai és taktikai tévedések, ame
lyek közül az elhibázott székely politi
kának voltak a legsúlyosabb következ
ményei (véres farsang, 1596. február). 
Temesvár sikertelen ostroma, a mezőke
resztesi csatavesztés és házasságának 
válsága ~ot arra ösztökélte, hogy kilép-
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jen a számára sikereket már nem ígérő 
fejedelmi szerepéből, és Itáliában vagy a 
Német-római Birodalomban, esetleg Len- 
gyelo.-ban kezdjen teljesen új életet, akár 
egyházi pályán is.

1596 őszétől folytak a tárgyalások. Le
mondásai során (1598. márc. 23-án Ru
dolf javára, 1599. márc. 21-én B. András 
javára, 1602. jún. 26-án Rudolf javára) ~ 
csak a saját érdekeit vette figyelembe, 
mint ahogy visszatéréseit is csupán új 
életkörülményeivel való elégedetlensége 
indokolta, nem pedig az, hogy a Habs- 
burg-kormányzat és B. András egyaránt 
képtelen volt Erdély megtartására.

~ uralkodásának mérlegét megvonva 
művelődéspolitikai törekvései látszanak 
a legfontosabbnak, még ha ezek eredmé
nyei nagyrészt megsemmisültek is a há
ború utolsó éveiben. Számos diákot ta
níttatott fejedelmi ösztöndíjjal itáliai 
egyetemeken. Mecenatúráját alapvetően 
a kát. elit kinevelésének óhaja hívta élet
re, s törekvéseiből végül a mo.-i rekatoli- 
záció profitált. Udvarát az itáliai rene
szánsz udvarok mintájára szervezte meg, 
olasz emberei közül kiemelkedett Mar
cello Squarcialupi, ~ orvosa és tanítója, 
aki Ciceróról és a sarki fényről írt mun
káit ~nak dedikálta, Simone Genga hadi
építész és Giovanni Muralto doktor. ~ 
hozzákezdett a gyulafehérvári palota 
szépítéséhez is, követjelentések beszá

moltak Niccoló Greco freskóiról, de a 
vár és a város 1603-as pusztulása miatt 
ezekből semmi nem maradt. ~ állítólag 
több hangszeren művészi szinten ját
szott, sőt maga is komponált. 1589-92 
között szervezte meg udvari zenekarát, 
amelynek vezetésére a padovai Giovan- 
battista —»Mostót kérte fel. Mosto Gyu
lafehérváron írt és játszott madrigáljait 
1595-ben adták ki Velencében. ~nak több 
zeneszerző ajánlotta művét: Girolamo 
Diruta orgonaiskoláját (Il Transilvano, 
Velence, 1593), Philippe de Monte, a 
császári udvar karnagya pedig egyik 
madrigálkötetét (Il XVII libro di madri- 
gali a 5 voce, Velence, 1595). ~ hadi si
kereiről számos dicsőítő mű jelent meg, 
többnyire neki ajánlva, közülük legin
kább —»Baranyai Decsi János, Jacobinus 
János, Pellérdi Péter, Giorgio Tomasi mű
veit kell kiemelni. ~ szerette volna meg
jelentetni Johannes Michael —»Brutus 
Mo.- és Erdély-történetét is, a szükséges 
javításokkal —»Szamosközy Istvánt bízta 
meg, de a kiadásra már nem került sor.

~ végső lemondása után, 1602-től 
Cseho.-ban, libohovcei birtokán és prágai 
házában, az erdélyi eseményektől elszi
getelve élt. Helyzete a Bocskay-felkelés 
idején változott meg, amikor a legkülön
bözőbb politikai tervek kulcsfigurája lett: 
szóba került az erdélyi fejedelmi trón be
töltésénél, felkínálták neki a magyar ná
dorságot és az esztergomi érseki címet is. 
Végül 1610-ben a Habsburg-ház belvi
szályának áldozatává vált, azzal a váddal 
tartóztatták le, hogy a cseh királyi címet 
akarta megszerezni. Több mint egy év ra- 
boskodás után, a pápa közbenjárására 
nyerte vissza szabadságát, de teljes reha
bilitációjára soha nem került sor, és elkob
zott vagyonát sem kapta vissza. Hátralevő 
hónapjait filozófusokat olvasgatva, bűntu
dattól, depressziótól gyötrődve töltötte. 
Síremléke a prágai Szt. Vitus-katedrális 
Zsigmond-kápolnájában található.

írod.: B artók István, A gyulafehérvári fe 
jedelmi udvar és az ifjú Báthory Zsigmond, in 
A magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. 
R. V árkonyi Ágnes, Bp., 1987; O borni Te
réz, Erdély fejedelmei, Bp., 2002, 46-61; 
H orn Ildikó, Báthory Zsigmond prágai fog
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sága (1610-1611), in R. Várkonyi Agnes Em
lékkönyv, szerk. T usor Péter, Bp., 1998.

Horn Ildikó

batikolt könyvkötések
A batikolt könyvkötések kis csoportja 

a 18-19. sz. fordulóján készült. A nagy
részt empire stílusú művészi könyvköté
sek e csoportját (tíz mű) részben Mo. kü
lönböző könyvtáraiban és múzeumaiban, 
részben a bécsi ÖNB-ben őrzött kötetek 
alkotják.

Az empire kötések egy fajtájára jel
lemzően a könyvtáblán keskeny keret fut 
körbe, tükrében pedig az ovális mezőbe 
foglalt figurális ábrázolás batik techniká
val készült, ami a fejlett művészi érzék 
mellett jó technikai felkészültséget kí
ván. Európában ezt a típust két mester 
készítette: a bécsi Georg Friedrich Kra- 
uss és a pesti ifj. Fischer János. Az utób
bi -  aki apja, id. Fischer János műhelyét 
vette át -  a 18. sz. második felében Bécs- 
ben működő két Krauss -  szintén apa és 
fia -  műhelyében is dolgozott legény
ként. A 18. sz. második felében id. Fi
scher és id. Krauss egyaránt dolgozott 
-^Ráday Gedeonnak is, a két fiatalabb 
mester együttműködése pedig jól példáz
za mind a könyvkötés művészeti stílusá
nak, mind technikájának elsősorban a 
vándorló legények közvetítésével való 
terjedését.

írod.: H alász Margit, A pesti Fischer 
könyvkötő és könyvkereskedő család történe
téhez, MKsz, 1966; UÖ, Batikolt könyvköté
sek Magyarországon, MKsz, 1967; Otto M a
za l , Europäische Einbandkunst aus Mittel- 
alter und Neuzeit, Graz, 1990, 258. kép.

J. Halász Margit

Batizi András (Batiz, 1515 k.-1546 u.)
Ev. prédikátor, énekszerző, iskolames

ter. Mint maga irja, Gálszécsi István volt 
a tanára. ~ a 16. sz.-i prot. énekköltészet 
legnépszerűbb képviselője. Kassán taní
tott, majd 1542—43-ban Wittenbergben 
tanult. Tanítványa volt Melanchthonnak, 
akit később levélben is megkeresett 
(1543). Hazatérve a Perényiek szolgála
tába állt. 1545-ben mint tokaji ev. pap 
vett részt az erdődi zsinaton. Számos

bibliai históriás éneket, továbbá gyüleke
zeti, prédikációs- és házaséneket írt, ezek 
a század második felében rendre megje
lentek nyomtatásban, esetenként több
ször is. Luthert követő katekizmusát (Ke
resztyéni tudományról való rövid köny
vecske) először Krakkóban, 1543-45 
között, majd 1555-ben Kolozsvárott is 
kiadták.

Kiad.: RMKTXVI/2, 1880; BHA 6, 1964; 
BHA 12, 1983; BHA 13, 1986 (hasonmás).

írod.: Toldy Ferenc, Batizi András, in 
Uő, Magyar költők élete, Pest, 1870; Payr 
Sándor, Batizi és Melanchton, Evangélikus 
Egyházi Élet, 1914-15; T hury Etele, Batizi 
Andrásról és a szántói iskoláról, ProtSz, 
1915; Hajdú Imre, A finom tollú Batizi, Émo, 
1978; P etras Tibor, Batizi András, Reformá
tus Szemle, 1978; Varjas Béla, A magyar re
neszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., 
1982; Oláh Szabolcs, Tanítás, buzdítás, af- 

fektusok Batizi András verses világkrónikájá
ban (1544), StudLitt, 1998.

A szerk.

batka
A —»garas értékű Batzen magyarított 

névváltozata. Dél-Németo.-ban és né
hány svájci kantonban vertek 4 —»krajcár 
értékű -Apénzt Batzen néven. Értéke kö
zel állt a kor meisseini és —»cseh garasai
hoz. A nemzetközi pénzforgalomban 
annak ellenére közkedvelt volt, hogy 
—»pénzlába helyenként és időnként vál
tozott. Átszámítási értéke általában 10- 
16 —»pfennig között mozgott. Főleg a né
met Batzenek jutottak el Mo.-ra is, 17. 
sz.-i leletekben fordulnak elő.

írod.: Friedrich Schrötter, Wörterbuch 
der Münzkunde, Berlin-Leipzig, 1930.

Gedai István

Bátori László (fBudaszentlőrinc, 
1480 k.)

Pálos író, fordító. Világi, visz. az isko
lamesteri (—»Gyöngyösi Gergely pálos 
rendtörténete szerint elhagyta Donatust, 
s két ifjú tanítványa is követte) pályáját 
cserélte fel a szerzetesire. „A vele egy
idősek között [...] az élet és tudomány” 
(Gyöngyösi) példaképe lett, életszentsé
ge miatt számos tanítványa volt. Egy ide
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ig több társával remeteként élt; majd 
amikor helyzetük lehetetlenné vált, visz- 
szatértek a budaszentlőrinci kolostorba. 
Itt fordította magyarra vagy másolta (ez 
eldönthetetlen) műveletlenebb társait se
gítendő a Bibliát és a szentek élettörté
netét. Nicolaus Benger 18. sz.-i horvát 
tartományfőnök rendtörténete szerint 
még egy Biblia-kommentárt is írt (Me- 
zey László), amely megvolt Mátyás ki
rály könyvtárában. Munkái nem marad
tak fenn. A kutatás kísérlete a különböző 
megőrződött forrásokkal való azonosí
tásra egyértelműen sikertelennek bizo
nyult.

Forrás: Gregorius G y ö n g y ö s i , Vitae fra
trum eremitarum ordinis Sancti Pauli primi 
eremitae, ed. Franciscus L. H e r v a y , Bp., 1988.

írod.: Volf György, Báltori László és a 
Jordánszky-codex bibliafordítása, Bp., 1879; 
M e z e y  László, A „Báthory-Biblia" körül. A 
mű és szerzője, MTA I. OK, 1956; T á r n á i  

Andor, ,,A magyar nyelvet írni kezdik”, Bp., 
1984.

A szerk.

Bátori Miklós (1435 k.-Vác, 1506. 
febr. 24. u.)

Humanista főpap, Bátori István 
( t i 493) erdélyi vajda testvére. —»Janus 
Pannoniusszal korra egyidős, de képzé
sét később, 1464-69 k. Bolognában, Ga- 
leotto —»Marziónál, azután pedig talán 
Firenzében szerezte. Hazatérte után sze- 
rémi, majd váci püspök. Kortársai első
sorban mint művelt mecénást és iskola- 
alapítót tisztelték. Sírfeliratának 5. sora 
(„historia omnes celebravit carmine va
tes”) alapján a kutatás versbe foglalt iro
dalomtörténeti tankönyv, ill. történeti mű 
szerzőjének tartja; a sor azonban arra is 
utalhat, hogy poeta doctus, vagyis költe
ményei (a história ilyen értelmében vett) 
széles körű tapasztalaton, műveltségen 
alapulnak.

írod.: B é k é s i  E m i l ,  Báthori Miklós szeré- 
mi, majd váci püspök, in Lfő, Magyar írók 
Hunyadi Mátyás korából, KatSz, 1902; 
H u s z t i  József, Platonista törekvések Mátyás 
király udvarában, Minerva, 1924.

Jankóvits László

Bátorkeszi István (életéről adatok 
1641-76)

Ref. alkalmi versszerző. 1641-től Deb
recenben tanult, 1669-től veszprémi ref. 
lelkész. 1674-ben a pozsonyi vésztör
vényszék gályarabságra ítélte; veszprémi 
hívei nem töltötték be helyét, folyamod
ványokat írtak érdekében, s rabságában 
pénzzel is segítették. 1676-ban Itáliában 
szabadult. Szerzeménye: Az tengeren le
vő fogol prédikátorok éneke. Elképzelhe
tő, hogy a gályarab-prédikátorok más 
fentmaradt énekeit is ő írta.

Kiad.: RMKT XVII/11, 1986.
írod.: RÁcz Károly, A pozsonyi vésztör

vényszék áldozatai 1674-ben, Sárospatak, 
1874; N é m e t h y  Sándor, Egy gályarab prédi
kátor közelről, Confessio, 1981.

A szerk.

Batsányi János (Tapolca, 1763. máj. 
9.-Linz, 1845. máj. 12.)

Költő, tanulmányíró, folyóirat-szer
kesztő. Apja varga volt. Keszthelyen a 
ferenceseknél, majd Veszprémben és Sop
ronban végezte a gimnáziumot, a bölcsé
szeti osztályt 1783-tól Pesten, a piaristák
nál, ahol a hazafias gondolkozású —»Ho- 
rányi Elek irodalomtörténész-történész 
volt a tanára. A pesti egyetemen jogot 
hallgatott. 1784-86 között Orczy Lő- 
rincnél, annak István fia mellett nevelő; 
az Orczy-ház szelleme (és anyagi támo
gatása) a későbbiekben is meghatározó 
volt számára. 1787-től a kassai kamarai 
igazgatóságnál gyakornok, majd írnok. A 
-^Kassai Magyar Társaság keretében 
alapította meg —»Kazinczy Ferenccel és 
—»Baróti Szabó Dáviddal a Magyar 
MuseumoX (1788-93), az első magyar 
nyelvű, önálló folyóiratot. (A második 
számtól riválisa, Kazinczy kivált a szer
kesztésből; -»sajtó.) A lap a nemesi el
lenzék orgánuma lett, a második kötet 
első számában jelent meg ~nak A fran
ciaországi változásokra c. verse, amely 
(egyéb írásai és ténykedése mellett) fő 
oka lett annak, hogy 1793-ban állásából 
elbocsátották. Forgách Miklós gr. nyitrai 
főispán titkára lett, ez időre már bizo
nyosan szabadkőműves. 1794-ben letar
tóztatták, majd -  a jakobinus-szervezke-
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Batsányi János. F. John F. H. Füger olajképe után 
készült rézmetszete, részlet. OSZK

désben való részvétel vádjával -  elítél
ték, holott a Martinovics-mozgalomban 
közvetlenül nem vett részt. Egyéves bün
tetését Budán és Kufstein várában töl
tötte; 1796-ban szabadult. Bécsben te
lepedett le. 1805-ben feleségül vette Ba- 
umberg Gabriella osztrák költőnőt. Bécs 
ekkor pezsgő szellemi életében otthono
san mozgott, a -^»Festetics György támo
gatásával megindított Magyar Minerva 
sorozatban elsőként adta ki —>Anyos Pál 
verseit (1798). 1809-ben, amikor a fran
cia csapatok megszállták Bécset, Napó
leon magyarokhoz intézett kiáltványának 
magyar fordítását élesebb hangúra sti
lizálta, ezért azután jobbnak látta, ha a 
Bécsből kivonuló francia csapatokkal 
tart. Párizsba ment, itt kufsteini rabtársa, 
Marét államtitkár kegy díj at járt ki szá
mára Napóleonnál. 1815-ben, Párizs meg
szállása után az osztrákok elfogták, s is
mét börtönbe került (Dijon, Brünn, Spiel
berg). 1816-ban, felesége közbenjárására 
szabadul. Ettől kezdve Linzben élt. 1827- 
ben rendezte sajtó alá verseinek gyűjte
ményes kötetét, amelyet 1793 óta készült 
kiadni. A második, átdolgozott kiadás 
1835-ben jelent meg. 80 éves korában a

Magyar Tudós Társaság levelező tagjá
nak választotta; 1857-ben Toldy Ferenc 
tartott fölötte gyászbeszédet. Hamvait 
1934-ben szállították Linzből szülőváro
sába, Tapolcára.

~ az 1770-es évek költőinek eszmei
formai örököse (A haldokló Orczy 
Istvánhoz, 1785; Barátságos levél, 1786), 
de a felvilágosodás radikálisabb, plebe- 
jusabb válfaját képviseli: számára a haza 
fogalma nem (csak) a nemesi-rendi tár
sadalommal, hanem végső soron az 
„egész haza minden gyermekei”-vel 
azonos. Az irodalmat már a Magyar Mu
seum Bevezetésé ben is a nemzeti lét 
egyik feltételének tekintette. Az elmúlás
sal -  ~nak, elődeinek és kortársainak 
egyik leggyakoribb témájával -  szem
beszegezi az el nem múlható, a számára 
örök értékeket, mindenekelőtt a hazát, 
miáltal a magyar polgári nacionalizmus 
korai képviselőjeként az előző nemze
déknél közösségibb költészetet teremt. 
Ilyen érték számára a klasszikus (vagy 
annak vélt: az ossziáni) költészet is: 
miközben elmúlik minden földi dicsőség 
és hatalom, „El, oktat, int Máró, s Tibur 
nagy lantossá”. Osszián iránti tisztelete -  
évtizedekig birkózik, sikertelenül, a for
dítással -  ezekkel s a „haza bárdja” sze
repvággyal függ össze. Noha megrendítő 
lírai verseket is ír (az ún. kufsteini elé
giák), az utókor, több-kevesebb joggal, 
elsősorban mint gondolati költőt tartja 
számon. Számos politikai töltetű, a fel
világosodást dicsőítő, Herder eszméinek 
ismeretéről tanúskodó filozofáló verse 
Berzsenyiével és Csokonaiéval rokonítja 
költészetét, az előbbiével főleg forma
kincse, frazeológiája, az utóbbiéval felvi
lágosodás-víziói. A francia forradalomra 
írt remek epigrammája, A franciaországi 
változásokra (1789) lényegesen királyel- 
lenesebb, mint az ekkori „franciaországi 
változások”: a II. József elleni gyűlölet 
és a lelkes bonapartizmus ~nál harmoni
kus egységet alkot.

Azokban az évtizedekben, amelyeket 
a hazafinak hazájától távol kellett tölte
nie, fokozatosan elszakadt az itthoni iro
dalmi és hétköznapi élettől, csupán a 
keszthelyi körrel s Festetics Györggyel
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tartott egy ideig kapcsolatot. A reformkor 
világa már nagyon más világ -  ő nem 
ebben van otthon. Eszményét, hogy „a 
magyar Magyar s szabad polgár" legyen, 
a szellem hatalmával, nem szervezkedés
sel és főleg nem fegyveres harccal akarta 
megvalósítani. ~nak, mint „magyar 
bárd'-nak, kulcsszava a „látó”, amely 
nemcsak híres versének címe, de vissza
köszönő motívum számos költeményé
ben is. A magyar költő idegen messze 
földön poétái elmélkedéseiben hitet tesz 
a nép és a haza (amely elődei számára 
még egyáltalán nem ugyanaz) „nemzeti 
hárfával”, énekkel való fölemelése mel
lett. Mindez „halhatatlanítja” (másik 
kulcsszava) a látót, azt, aki „ha terhét fel
vette vállára, / Viselje mindvégig, s ne 
nézzen magára” -  ezt a követelményt ~ 
hosszú élete végéig erkölcsi kötelességé
nek tartotta.

Személyessége, a korabeli stílusfajták 
és versrendszerek mindegyikében való 
jártassága, gondolatritmusai, a felvilá
gosodás nemesi és plebejusabb változa
tának egyszerre való képviselete, követ
kezetesen és megszenvedetten képviselt 
eszméi kitüntetett helyet biztosítanak 
számára a magyar költészet és a hazáról 
való gondolkodás történetében.

Friedrich Heinrich Füger által 1808- 
ban megfestett arcképe az egyik legszebb 
magyar költőportré.

Kiad.: Összes müvei, I-IV, kiad. Keresz- 
tury Dezső, Tárnái Andor, Bp., 1953-67; 
Válogatott művei, kiad. Uők, Bp., 1956; 
Poétái munkáji. 1835, Bp., 1980 (hasonmás).

írod.: H oránszky Lajos, Batsányi János 
és kora, Bp., 1907; Schuy Gilbert, Batsányi 
János és I. Napoleon 1809-ki proclamatiója a 
magyarokhoz, Bp., 1914; T hienemann Tiva
dar, Herder és Batsányi, EPhK, 1914; Kókay 
György, Batsányi és a magyar újságírás kez
detei, ItK, 1962; Z sindely Endre, Batsányi 
János párizsi levelei Johann Georg Müller- 
hez, ItK, 1964; Baróti Dezső, A rab és a ma
dár, PIM Évk, 1964 = Uő, írók, érzelmek, 
stílusok, 1971; Tárnái Andor, Batsányi Der 
Kampf-ja, ItK, 1967; Uő, Magyar jakobinu
sok, bonapartisták és nyelvújítók, It, 1972; 
M ezei Márta, Felvilágosodás kori líránk Cso
konai előtt, Bp., 1974; R eisinger János, Ba

tsányi János ismeretlen verskéziratai, ItK, 
1984; B író Ferenc, A felvilágosodás korának 
magyar irodalma, Bp., 1994, 21998; Elemzé
sek, tanulmányok Batsányi Jánosról, szerk. 
Kertész Károly, Tapolca, 1995.

Lux Etelka

Batthyáneum —»Batthyány Ignác

Batthyány (I.) Ádám, gr. (ejtsd: 
battyányi; Németújvár, 1610-Németúj- 
vár, 1659. ápr. 22.)

Naplóíró, mecénás, politikus, hadve
zér, építtető, ellenreformátor. ^B atthyá
ny (II.) Ferenc és Lobkowitz Poppel Éva 
fia. Apja életében (1625-ig) a ref., ké
sőbb a Lobkowitz Poppel Éva által in
kább támogatott ev. hitben nevelkedett, 
Zvonarics György deák (—»Zvonarics 
Imre fia) keze alatt. Már 1626-tól sok vo
natkozásban önálló udvart vitt a rohonci 
kastélyban. Nem mondhatni, hogy ala
pos műveltségre tett volna szert, a latin 
nyelvvel pl. egész életében hadilábon 
állt. 1627-ben tréfás magyar nyelvű ver- 
secskéket írt anyjának. Nádasdy Pál ud
varában készült az udvari életre, ám 
—»Esterházy Miklós is odafigyelt nevelé
sére. Számos birtokviszályba keveredett 
anyjával. A protestantizmustól egyre job
ban eltávolodott, Esterházy Miklós, 
Csáky László, a jezsuiták, de főképpen 
—»Pázmány Péter hatására katolizált. Fi
gyelemre méltó megtérési irata, a Mine- 
mü gondolkodások indítottak a Luther- 
hitrűl való kételkedésre. Katolizálása 
Pázmány számára is fontos esemény 
volt, Bizonyos okok, melyek erejétűl vi
seltetvén egy főember az új vallások tőré
ből kifeslett és az római ecclesiának ke
belébe szállott c. írása lényegében ~ról 
szól. Illésházy Gáspár és Thurzó Ilona lá
nyával, Illésházy Katával, katolizálása 
miatt hiúsult meg házassága. (Illésházy 
számára ekkor elképzelhetetlen lett vol
na egy kát. vő: húsz év múlva az egész 
Illésházy család katolizált!) —»Hajnal 
Mátyást segítette. 1630 nyarán-őszén a 
császári udvart kísérte a regensburgi bi
rodalmi gyűlésre, közben meglátogatta 
Nümberget, Augsburgot és Münchent. 
Útjáról naplót vezetett, akárcsak később
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Batthyány (I.) Adóm. Jacob Sandrart rézmetszete. 
OSZK

az 1644-es erdélyi hadjáratról. 1630-ban 
II. Ferdinánd császári kamarássá nevezte 
ki, még ebben az évben a grófi címet is 
megkapta. 1630-33 között többnyire a 
császári udvarban tartózkodott. Az elő
kelő görzi családból származó, ám elsze
gényedett Aurora Catharina Formentinit 
vette feleségül 1632-ben. Házassága -  a 
korban elég példátlan s a családból ellen
érzést is kiváltó módon -  egyértelműen 
szerelmi s nem „ésszel kötött” házasság 
volt. Az esküvői előkészületekkor -^Ara- 
nyasi István és —»Kállai Kopasz Pál írt 
verset a házasodni készülő fiatal főúr ne
vében, bár hogy ~ e művekkel udvarolt 
volna, elég valószínűtlen: a menyasszony 
egy szót sem tudott magyarul. 1633 
őszén ~ot dunántúli kerületi és egyben a 
Kanizsával szembeni végvidéki főkapi
tánnyá nevezték ki. Ekkortól lát hozzá -  
hatalmas ambícióval és energiával -  bir
tokai megszervezéséhez, a gazdálkodás 
modernizálásához, az adminisztráció 
gondos kiépítéséhez, a katolicizmusnak 
birtokain való (többnyire erőszakos és 
sikertelen) terjesztéséhez. Kezdetben a 
—»jezsuitákkal próbálkozott, később vilá
gi papokkal; kivált Lónyi Mihály szolgál
ta hűségesen, aki 1633-34-ben volt udva
ri lelkésze, de vasvári prépostként később 
is szolgálatára állt. Egykori nevelőjét (a

ref.-ok dunántúli püspökét), —»Kanizsai 
Pálfi Jánost 1633 decemberében kiutasí
totta birtokairól, majd 1634. jan. 9-én ha
sonlóan rendelkezett az uradalmaiban 
működő összes nem kát. lelkészről. 1640- 
től királyi főasztalnok lett, ebben az év
ben lépett kapcsolatba (miután kolostor
alapítási tervét több rend elutasította) a 
magyar —»ferencesek Szűz Máriáról el
nevezett rendtartományával. A szombat- 
helyi kolostorból küldött ferenceseknek 
1641-től a németújvári várban volt szál
lásuk. ~ átalakíttatta a romos németújvári 
templomot, és Filiberto —»Lucchese ter
vei alapján Carlo Retacco építőmesterrel 
kolostort építtetett, a kétszintes épület
1648-ban készült el. A hivatalos alapító- 
levelet a következő évben állították ki.

További birtokokat szerzett, szinte egy 
tömbben az övé lett Vas m. nyugati része 
a stájer határig. (Németújvár, Szalónak, 
Rohonc, Borostyánkő, Körmend, Dobra 
és Szentgrót örökös ura volt.) A törökelle
nes harcok egyik vezéregyénisége, 1637- 
től Dunán inneni (dunántúli) főkapitány. 
Jelentős építtető, mind öröklött uradalmi 
székhelyein (Németújvár, Rohonc, Kör
mend), mind újabb szerzeményein (Sza
lónak, Borostyánkő). A borostyánkői 
várban 1645-50 között folyó építkezések 
eredményeképpen készült el a belső vár 
déli szárnya és a Lucchese (Ovidius Me- 
tamorphosisWoó\ vett történeteket és va
dászjeleneteket ábrázoló) stukkóival ékes 
diszterem. Pinkafőn, uradalma székhe
lyén az emeletes kastélyhoz fölvonóhíd- 
dal ellátott kapuépületet emeltetett. Az 
1630-as években Rohoncon új szárnyat 
húztak föl, amelynek révén zárt, négy- 
szögletes udvart alakítottak ki. Német
újváron is -  főleg a —»reprezentáció érde
kében -  új tenneket építettek. A körmendi 
várat az 1652-ben pusztító tűzvész után 
teljesen átépítik; a munkák 1654-ben kez
dődtek és 1657-ben fejeződtek be. A ter
veket Lucchese készítette, az építkezést 
Carlo della Torre építőmester irányította.

~nak jó barátja volt Zrínyi Miklós és 
kora számos főura, zalai értelmiségije. 
Folytatta ősei könyvgyűjtő tevékenységét, 
noha nem feltétlenül azok szellemében és 
mértékében (—»Batthyány-könyvtárak).
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Pragmatikus szempontok vezérelték: a 
hitbuzgalmat a gyakorlatban szolgáló 
imakönyveket, a korban népszerű német 
nyelvű történeti műveket, építészeti és 
egyéb szakmunkákat gyűjtött, a magya
ron kívül csak németül s némi üggyel- 
bajjal latinul olvasott; ennek is köszön
hető, hogy könyvei közt aránylag sok volt 
a magyar nyelvű munka. Támogatta a fe
rencesek könyvvásárlásait, könyvtárának 
jelentős részét is a rendnek ajándékozta.

1653. ápr. 5-én Rohoncon, 43 éves ko
rában meghalt Formentini Auróra. A rend
kívül ünnepélyes és nagyszabású temetést 
követően, 1654-ben ~ a halotti beszédeket 
Bécsben a Cosmerovius-nyomdában ki
nyomtattatta, és ekkor adta ki az általa jó
részt Pázmány imádságoskönyvéből ösz- 
szeállított imádsággyűjteményét, a Lelki 
kardot (1685 k. a —»Kájoni János-féle 
csíksomlyói ferences nyomdában újra ki
adták), továbbá a —»Kéri Sámuel -  udvari 
lelkésze -  által az ő felkérésére lefordított 
Keresztyén Senecát is. A nyomtatványok 
ügyintézését pártfogoltja, —»Malomfal vay 
Gergely ferences végezte. Korábban 
—»Veresmarti Mihály (1640), David 
—»Frölich (1646) ajánlotta neki munkáját.

1655-ben feleségül vette az osztrák 
bárói családból származó Wittman Kata
lint. Ebben a ~ szempontjából feltétlenül 
rangon aluli s birtokgyarapodással sem 
járó házasságban is csak a szerelem ve
zérelhette.

~ gondolkozásmódjába némi bepillan
tást enged 1657. évi bűnlajstroma: igen 
mélyen hívő, a lelki kérdéseknek kiemelt 
fontosságot tulajdonító ember volt.

—»Széchényi György győri püspök te
mette a németújvári ferences kolostor 
kriptájába, első felesége mellé. Udvará
nak kultúráját, mecénási tevékenységét 
katolicizmusa és annak devóciós jellege 
határozta meg.

Kiad.: Útinapló. 1636, kiad. Szilasi Lász
ló, in „ Vitéz-e avagy ájtatos? ” Szeged, 1989; 
Batthyány Adám néhány válaszlevele Zrínyi 
Miklóshoz, kiad. Iványi Béla, in A két Zrínyi 
Miklós körmendi levelei, Bp., 1943; K oltai 
András, Komédia és diskurzus, Batthyány 
Adám följegyzései a császári udvarról (1635- 
1641). LK, 72(2001).

Batthyány (II.) Adám. Rézmetszet. OSZK

írod.: Iványi Béla, Gr. Batthyány Adám, a 
levéltárrendező, LK, 1942-45; Tarnóc Már
ton, Batthyány Adám levele Lobkovitz Poppel 
Évához, ItK, 1957; J enei Ferenc, Ismeretlen 
irodalmi levelek a Batthyány Adám-levéltár- 
ból, ItK, 1960; T uróczi-T rostler József, 
Keresztény Seneca, in Uö, Magyar irodalom 
-  világirodalom, I, Bp., 1961; Iványi Béla, 
Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Ma
gyarországon, in Adattár XV1-XVIII/11, 
1983; Kovács Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, 
Bp., 1985; Kovács József László, Batthyány 
Adám egykorú levelek tükrében, Somogy, 
1988; Koppány Tibor, Művészek és mesterek 
a Batthyány-család 16-17. századi építkezé
sein, Magyar Műemlékvédelem, 11(1991- 
2001); Koltai András, Batthyány Adám és 
könyvtára, Bp.-Szeged, 2002 (A Kárpát
medence..., 4).

A szerk.

Batthyány (II.) Ádám, gr. (ejtsd: 
battyányi; 1662. szept. 13. 1703. aug. 
26.)

Hadtudományi író, mecénás, hadvezér. 
1679-80-ban a grazi jezsuita kollégium
ban tanult. Fokozatosan haladva a katonai 
ranglétrán 1685-től dunántúli főkapitány. 
A törökellenes harcokban számos győztes 
csata fűződik nevéhez, különösen kitün
tette magát Buda visszavívásánál (1686),
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részt vett Székesfehérvár 1688. évi visz- 
szafoglalásában, többek közt ő vette be 
Kanizsát (1690) stb. 1692-ben feleségül 
vette Strattmann Eleonóra grófnőt, a 
Strattmann-hitbizomány örökösét; min
denkori elsőszülött utódaik 1. Ferenctől 
örökölhető birodalmi hercegi címet kap
tak s nevük: B.-Strattmann. 1693-tól ha
láláig horvát-szlavón-dalmát bán, 1700- 
tól országbíró, 1701-től Vas m. főispánja. 
1702-ben hajdúezredet állított fel. Né
metújvári udvarát kulturális központtá 
tette, ahol gyakorta tartottak színházi 
előadásokat is. Tovább gyarapította a 
család jelentékeny könyvtárát. Magyar 
nyelvű hadtudományi munkája, a Mars 
politicus kéziratban maradt (1690, 
MÓL). Siklóson ő (majd halála után fia, 
Lajos) fejeztette be a Caprara Aeneas 
császári tábornok által elkezdett építke
zéseket.

írod.: Thaly Kálmán, Gr. Batthyány Kris
tóf és Adám dunántúli tábornokok levelezésé
ből, TT, 1887.

Lux Etelka

Batthyány Alajos, gr. (ejtsd: battyá- 
nyi; Polgárdi, 1750. jún. 4.-Debrecen, 
1818. máj. 2.)

Politikus, író, reformer, a felvilágoso
dás eszméinek lelkes propagálója. Nagy
szombatban tanult, 1767-ben belépett a 
jezsuitákhoz, Bécsben és Loebenben ta
nult teológiát. 1769-ben katonának állt, 
huszártiszti rangot ért el. Később jogot 
hallgatott, majd főasztalnok, kamarás 
volt. Az 1790 91 -i országgyűlésen röp- 
iratban és nagy hatású szónoklatokban 
sürgette a reformokat. A jobbágyok szá
mára követelte a szabad költözés, a bir
tokszerzés és hivatalviselés jogát, java
solta az egyházi vagyon államosítását, a 
szerzetesrendek feloszlatását; síkraszállt 
a sajtó szabadságáért, a prot.-ok és az or
todoxok vallásszabadságáért, a nemessé
get megadóztatta s az úri széket eltörölte 
volna (Ad amicam aurem, I IV, 1790 
91; Ad utramque aurem, 1791; Oratio 
boni civis, sani philosophi et veri nomi
nis christiani, Pozsony, 1791; Tausend 
und ein Irrthum, 1791 ; Freimüthige Brie
fe  eines Ungarischen Edelmannes über

den 90 tägigen Krieg, 1806). A népfelség 
elve alapján korlátozni akarta az uralko
dó hatalmát. Harcolt a lelkiismereti, szó
lás- és sajtószabadságért. Nézetei nagy 
vihart kavartak, s a klérus hevesen tá
madta. Noha vizsgálat is indult ellene, 
végül a kancellár csak levélben figyel
meztette.

írod.: Fraknói Vilmos, Martinovics és 
társainak összeesküvése, Sz, 1878; C saba Je
nő, Batthyány Alajos Ad amicam aurem című 
munkája, Bp., 1917; Tóth Béla, Rousseauista 
politikusok, Minerva, 1928; K. Havas Géza, 
Egy nagy magyar a 18. században, Szép Szó, 
1938.

Kiss Anna

Batthyány Boldizsár (ejtsd: battyá- 
nyi; 1535? 1538? 1590)

Könyvgyűjtő, mecénás, hadvezér. B. 
Kristóf és Svetkovics Erzsébet fia, 
—»Batthyány (II.) Ferenc apja. Nagybáty
ja és nagynénje (B. Ferenc bán és 
Svetkovics Katalin) költségén és össze
köttetéseivel 1547-től Zágrábban, 1550- 
ben pár hónapot Bécsben, majd még eb
ben az évben Németújvárt és a szlavóniai 
Vinicén, 1555-56-ban Grazban, majd is
mét Bécsben tanult. 1559 végén a francia 
királyi udvarba ment, ahol Párizsban a 
kát. Guise hg.-et szolgálta. 1561 végéig 
maradt Franciao.-ban. Meglátogatta Má
ria magyar királynét, II. Lajos özvegyét, 
a Svetkovics testvérek régi ismerősét. 
Fölkereste még Németalföldet is, és az 
ország egyik legműveltebb főuraként tért 
haza 1562 k. A császári udvarban szol
gált, II. Miksa közvetlen környezetéhez 
tartozott. 1566-ban feleségül vette Zrínyi 
Doricát, a szigetvári hős leányát. B. Fe
renc örökösei közül Svetkovics Katalin 
és B. Kristóf 1575-ben, ill. 1570-ben 
meghalt, így a hatalmas kiterjedésű B.- 
birtokokat (Németújvár, Rohonc, Szaló- 
nak) ~ örökölte. Részt vett a törökellenes 
harcokban, 1568-ban három hónapig du
nántúli főkapitány volt.

~ prot. hitben nevelkedett, birtokain a 
prot. lelkészeket támogatta. Ám hogy 
Luther avagy Kálvin követője volt-e, 
esetleg hatottak-e rá más prot. hitelvek 
is, nem dönthető el. Katona Imre vallási
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eklekticizmust lát ~ hitében. Annyi bizo
nyos, hogy a Németújváron ~ fennhatósá
ga alatt és segítségével működő Manlius- 
nyomda 1582-85 között luth, kiadványo
kat jelentetett meg. A kriptokálvinista 
vonások megléte sem tagadható; tény, 
hogy fia, Ferenc már nyíltan a kálvinista 
prédikátorokat támogatta. ~ Németújvárt 
a késő humanista tudományosság köz
pontjává tette. Számos könyvet és műtár
gyat vásárolt, pártfogolta Carolus —»Clu- 
siust, az alkimista Elias Corvinust, Felizi
an Herberstein gr.-ot, Joannes Homelius 
és Nicolaus Pistalocius (Pistalozzi) dok
tort. Könyvtára több mint 1000 kötetből 
állhatott, számos természettudományos, 
ezen belül is —»alkímiával (e tudomány 
~t fölöttébb érdekelte) foglalkozó könyv
vel (—»Batthyány-könyvtárak). Biblioté
kája ez utóbbi szempontból nem csak 
magyar viszonylatban mondható párat
lannak.

írod.: Eckhardt Sándor, Batthyány Bol
dizsár a francia udvarnál, Magyarságtudo
mány, 1943; Barlay Ö. Szabolcs, ,4 Clusius- 
nál található magyar növénynevek kérdése, 
MNy, 1948; Katona Imre, Clusius és kora, 
Vasi Szemle, 1973; Barlay Ö. Szabolcs, Bat
thyány Boldizsár könyvvásárlásai, MKsz, 
1977; Katona Imre, Bruegel és a Batthyány- 
ak, Bp„ 1979; Adattár XVI-XVIII/11, 1983; 
Barlay Ö. Szabolcs, Romon virág, Bp., 
1986; Koltai András, Batthyány Ádám és 
könyvtára, Bp.-Szeged, 2002 (A Kárpát
medence..., 4).

A szerk.

Batthyány (II.) Ferenc (ejtsd: battyá- 
nyi; Szalónak, 1569 vagy 1573-Német- 
újvár, 1625. szept. 27.)

Mecénás, hadvezér. —»Batthyány Bol
dizsár és Zrínyi Dorica fia. Gyerekkori 
nevelője —»Beythe András, a németújvári 
iskola rektora. Visz. nemesi apródként 
szolgált II. Rudolf udvarában. Apja halá
la után nagybátyja, Zrínyi György vette 
pártfogásába. 1593-tól végigharcolta a ti
zenöt éves háborút, 1594-ben -^Balassi 
Bálinttal (jó barátjával, levelezőtársával) 
együtt küzdött Esztergom alatt. Főlovász- 
mester, 1601-02-ben körmendi főkapi
tány, 1604-09 között dunántúli kerületi

főkapitány lett. Zeneszerető, híres táncos 
volt, a szép versek kedvelője, aki Balassi 
verseivel-versátirataival udvarolt majda
ni feleségének, az 1603-ban nőül vett 
Lobkowitz Poppel Évának. Nem csupán 
könyvtárában volt meg Balassi Szép ma
gyar komédiáiénak a kézirata, de udvará
ban a szöveg mintegy közkézen forgott, 
még a tiszttartója is idézi egy magánle
vélben. Iratai között fedezte fel Stoll Bé
la Balassi ún. saját kezű versfüzérét. Ba
lassi összes szerelmes verse is meglehe
tett egykoron ~nek, Eckhardt Sándor 
nem alaptalan feltevése szerint ez az a 
kézirat, amely —»Zrínyi Miklóshoz ke
rült, s amelyet Gyarmati Balassi Bálint 
fajtalan éneki címleírással illetett Zrínyi 
könyvtárosa. Bocskay Istvánhoz nem 
csatlakozott, de Bethlen Gábor első tá
madása idején, 1620 októberében Beth
len mellé állt, aki Batthyányt dunántúli 
kerületi főkapitánnyá és egyben „com- 
missarius plenipotentiarius”-ává nevezte 
ki. A hadiesemények alakulása folytán 
azonban 1621-ben jobbnak látta, ha elfo
gadja —»Pázmány Péter felajánlott köz
vetítését, s visszatér a koronás király hű
ségére.

Az örökölt bibliotékát (—»Batthyány- 
könyvtárak) tovább gyarapította, noha 
nem rendelkezett olyan önálló szellemi
séggel, mint apja, s inkább a prédikáto
rokra bízta az effajta munkát. Az ő idejé
ben történt meg a könyvtár első ismert 
rendezése: 1614-ben a rohonci német lel
kész, vagyis —»Szenei Molnár Albert és 
öccse, György végezték el a munkát. 
1615-ben nyomdát vásárolt a dunántúli 
ref. egyházközség igényeinek kielégíté
sére, Németújváron Bernhard Máté mű
ködtette, majd 1632-ig Pápán használ
ták. ~ patrónusi-baráti viszonyt ápolt 
-ARimay Jánossal, —»Lackner Kristóffal 
—»Naprágyi Demeterrel. A dunántúli 
prot. egyházak, kivált a ref.-ok legfőbb 
főúri pártfogója volt. Végtisztességét is 
ehhez szabták: halálától temetéséig, más
fél hónapon keresztül, a szalónaki palo
tában az esti imádság idején egy-egy 
szentírási részletet olvastak és magyaráz
tak a helyi magyar prédikátorok, német
újvári temetésén húsz magyar, tizenhét
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német és öt horvát prédikátor hirdette az 
igét, ref.-ok és ev.-ok egyaránt, köztük 
olyan jeles, ~ szolgálatában álló papok, 
mint —»Beythe István, -^Kanizsai Pálfi 
János, —>Pathai István.

Írod.: Eckhardt Sándor, A körmendi Ba- 
lassi-emlékek, EPhK, 1943; Koltai András. 
Batthyány Adám és könyvtára, Bp.-Szeged, 
2002 (A Kárpát-medence..., 4).

A szerk.

Batthyány Ignác, gr. (ejtsd: battyányi; 
Németújvár, 1741. jan. 30.-Kolozsvár, 
1798. nov. 17.)

Kát. főpap, könyvtáralapító. Tanulmá
nyait a pesti piaristáknál kezdte, a nagy- 
szombati jezsuitáknál folytatta, majd az 
esztergomi egyházmegye papnövendéke 
lett. Grazban, majd Rómában tanult to
vább. 1766-ban Rómából mintegy 5 ezer 
kötetre rúgó könyvtárral tért vissza, töb
bek közt ősnyomtatványokkal és a 12- 
15. sz.-ból való kéziratokkal. Egerben, 
gr. —»Eszterházy Károly püspök mellett 
folytatta pályáját. 1767-ben kanonok, 
1773-ban nagyprépost lett. A híres felvi
déki könyvgyűjtőtől, —>Dobai Székely 
Sámueltől kéziratokat, könyveket vásá
rolt. Megvette a lőcsei plébánia könyvtá
rát, amely mintegy 300 könyvből, vala
mint 60 ősnyomtatványból és kéziratból 
állt. Ez egyike volt legfontosabb szerze
ményeinek, igen értékes középkori köte
teit még a 16. sz.-i tudós, -^»Henckel Já
nos gyűjtötte össze. A középkori eredetű 
bártfai egyházi (később városi) könyvtár 
számos kötetét is megvásárolta. Míg 
Eszterházy Károly az Egerbe tervezett 
egyetem könyvtárát korszerű teológiai és 
egyéb szakirodalommal akarta felszerel
ni, ~ éppen ellenkezőleg: a régi, lehető
leg középkori, „korszerűtlen” iránt ér
deklődött. 1780-ban erdélyi püspök lett, 
s mindent megtett azért -  többek közt 
építtetéseivel -, hogy Gyulafehérvárt is
mét kulturális központtá tegye. Könyvtá
ra -  részint vásárlás, részint ajándékozás 
révén -  az erdélyi jezsuitáknak és az egy
házmegye plébániáinak könyveiből, sőt 
más felekezetek könyvtárából is gyara
podott. Sikerült 20 000 forintért megsze
reznie a II. József jóvoltából püspökségét

Batthyány Ignác erdélyi püspök ex librise. OSZK

vesztett s így pénzzavarba került Chris
toph —»Migazzi egykori váci püspök 
8000 kötetre tehető gyűjteményét, ezt a 
rokokó aranyozású, vörös szattyánbőr 
kötésű, rendkívül értékes magánkönyvtá
rat, mellyel gyűjteménye csaknem két
szeresére növekedett. Az Ausztriában 
feloszlatott rendek könyveiből és a felvi
lágosodás bűvöletében élő tudomány
szervezés által a bécsi egyetemi könyv
tárból kidobált „régi és fölösleges” köny
vekből állt össze állománya, melyben ott 
volt a csodálatos festésű, arany tintával 
írt, 9. sz.-i Codex aureus, jó néhány 
14-15. sz.-i kézirat, Conrad Celtis köny
vei stb.

~ 1792-ben a gyulafehérvári várban 
lévő egykori trinitárius kolostorban he
lyezte el könyvtárát, ezzel megalapítva a 
Batthyáneumot, melyben ásvány-, kagy
ló- és éremgyűjtemény is volt, és csil
lagvizsgálóként is működött (akárcsak 
Egerben Eszterházy könyvtára). Az ob
szervatóriumot —»Hell Miksa tanácsait is 
követve korszerű műszerekkel szerelte 
fel, a csillagászok számára pedig kano- 
noki stallumot szerzett. Maga is végzett
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csillagászati észleléseket. A könyvtár és 
a csillagvizsgáló fenntartására 38 000 Ft 
alapítványt tett. A máig fennálló Batthyá- 
neumban (mai neve: Biblioteca Docu- 
mentaria Batthyaneum) -  számos egyéb 
érték mellett -  szép számmal találhatók
16. sz.-i magyar nyelvű nyomtatványok 
(köztük egyetlen példányban fennmaradt 
művek), és ott őrzik az ún. Gyulafehér
vári Kódexet, amely a 14. sz. elején ke
letkezett Gyulafehérvári Sorokat, harma
dik legrégibb nyelvemlékünket tartal
mazza.

írod.: Csapodi Csaba, Tóth András, 
VÉrtesy Miklós, Magyar könyvtártörténet, 
Bp., 1987; KelecsÉnyi Gábor, Múltunk neves 
könyvgyűjtői, Bp., 1988; Éva Selecká 
Mârza, A Középkori Lőcsei Könyvtár, szerk., 
előszó Monok István, Szeged, 1997 (Olvas
mánytörténeti Dolgozatok, 7); Jakó Zsig- 
mond, Batthyány Ignác, a tudós és a tudo
mányszervező, in UÖ, Társadalom, egyház, 
művelődés. Tanulmányok Erdély történelmé
hez, Bp., 1997; KelÉnyi B. Ottó, Az egri püs
pöki líceum és a gyulafehérvári csillagvizsgá
lók, in A csillagászat magyarországi történe
téből, szerk. Gazda István, Piliscsaba, 2002.

A szerk.

Batthyány József, gr. (ejtsd: battyá- 
nyi; Bécs, 1727. jan. 3 0 ,-Pozsony, 1799. 
okt. 23.)

Főpap, egyházszervező, könyvgyűjtő. 
—»Batthyány Lajos Ernő és Kinsky Teré
zia fia. A nagyszombati egyetemen ta
nult, majd 1752-től az esztergomi kápta
lan tagja lett. Egymás után nyerte el a 
préposti javadalmakat, 1759-től erdélyi 
püspök, egy évvel később pedig kalocsai 
érsek, prímás híján az ország első főpap
ja. 1776-tól esztergomi érsek, bíboros. 
1761-ben felmérette a kalocsai egyház
megyét, a pap és plébánia nélküli telepü
léseken igyekezett e hiányokat pótolni. 
Minden faluban megszervezte a Keresz
tény Oktatási Társulatot, amely részben a 
paphiányon is segített. Kalocsán gimná
ziumot és nyomdát alapitott. A királynő 
megbízásából megszerezte a Szentszék 
hozzájárulását a székesfehérvári, a szom
bathelyi és a nagyváradi püspökség, to
vábbá a körösi görög szertartású püspök-

Batthyány József esztergomi érsek. Czetter Sámuel 
rézmetszete, 1798, részlet

ség létrehozásához. Szemben állt Bécs 
központosító, a püspökök önállóságát 
korlátozó törekvéseivel, tüntetőleg ma
gyarul prédikált, és az újonnan épülő 
templomokat magyar szentekről nevezte 
el. Kolozsváron konvertita gyerekek szá
mára indított iskolát, árvákat támogatott. 
Nagy érdemei vannak az —»Esztergomi 
Főszékesegyházi Könyvtár állományá
nak kialakításában. Pozsonyban tartott 
érseki könyvtárát, melynek könyvtárosai 
Calovino József és Jordánszky Elek ka
nonokok voltak, 1821 -ben szállították át 
Esztergomba (a török hódoltságot köve
tően ugyanis az esztergomi főpapok csak 
1820-ban tértek vissza eredeti székhe
lyükre), ahol ma Batthyány-gyűjtemény 
néven az Esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtár különgyűjteménye. —»Bél Má
tyás özvegyétől ~ 1769-ben megvásárol
ta és —»Miller Jakab Ferdinánddal feldol
goztatta a Notitia Hungáriáé kéziratait, 
mert kiadásukat tervezte, így kerültek e 
páratlan értékű iratok Esztergomba. ~ tá
mogatta a szerzetesrendeket, valamint 
számos kortárs tudóst. Több templomot 
építtetett, a festők és szobrászok mecéná-
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sa volt. Nem egy megbízást adott Mel
chior —»I léteiének, vele terveztette meg 
többek között az új —»pozsonyi prímási 
palotát. Pray György ~ révén vélte meg
valósíthatónak egy nemzeti könyvtár fel
állítását. ~ vetette meg, napjainkig terje
dő érvénnyel, az Esztergomi Prímási és 
Főkáptalani Levéltár, valamint a Kalo
csai Érseki Levéltár iratkezelési rendsze
rének alapját. Könyvtárának legértéke
sebb része kéziratgyűjteménye volt. Egy
házi beszédei remekbe szabottak.

írod.: Szelestei N. László, Bél Mátyás 
kéziratos hagyatékának katalógusa, Bp., 
1984; C sapodi Csaba, Tóth András, Vértesy 
Miklós, Magyar könyvtártörténet, Bp., 1987; 
K elecsényi Gábor, Múltunk neves könyv- 
gyűjtői, Bp., 1988; B eke Margit, Az Esztergo
mi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány- 
gyűjteményének katalógusa, Bp., 1991.

A szerk.

B atthyány Lajos Ernő, gr. (ejtsd: 
battyányi; 1696. márc. 7 .-  1765. okt. 26.)

Politikus, reformer. —»Batthyány (II.) 
Adám és Strattmann Eleonóra legidő
sebb fia. A Strattmann-hitbizomány örö
köse. Családi birtokainak jelentős részét 
is hitbizománnyá alakította. Főpohárnok
mester, Zala m. főispánhelyettese, a hét- 
személyes tábla elnöke, 1732^16 között 
kancellár, az 1741-es országgyűlés jelen
tős politikusa, Mária Terézia támogatója. 
1751-ben nádorrá választották. Az adó
emelés és a jobbágyok helyzetének ren
dezése ügyében véleménye eltért a király
nőétől. 1765-ben hatosztályos piarista 
gimnáziumot (az első zalai középiskolát) 
alapított Nagykanizsán, amelynek fenn
tartására 10 000 Ft tőkéjű alapítványt 
tett. Az iskolaalapításban fiának, —»Bat
thyány József gr.-nak, kalocsai érseknek 
is része volt.

Bicskén 24 szobás, egyemeletes, man- 
zárdos kastélyt építtetett 1754-55-ben.

írod.: Vörös Károly, Az 1765-66-i dunán
túli parasztmozgalom és az úrbérrendezés 
(Tanulmányok a parasztság történetéhez Ma
gyarországon 1711-1790), Bp., 1952; Zimá- 
nyi Vera, A hg. Batthyány család levéltára, 
Bp., 1962.

A szerk.

Batthyány Orbán (ejtsd: battyányi; 
t 1547)

Versszerző, humanista főúr, a reformá
ció pártfogója. Batthyány Benedek budai 
várnagy és Istvánfi Katalin (—»Istvánfi 
Pál húga) fia. Padovában (Istvánfi Pállal) 
és Bolognában tanult. —»Verancsics An
tal jó barátja. Hazatérte után B. Ferenc 
bán vezetésével vett részt a politikában, 
ekkor még Ferdinánd pártján. 1523-ban 
királyi titkár. Gritti kormányzó segítője, 
1534-ben Konstantinápolyba is elkísérte. 
Ott volt Czibak Imre meggyilkolásánál, s 
Gritti vei és Dóczi Jánossal együtt Máj lát 
István őt is elfogta Medgyesen, ám míg 
az előbbieket kivégezték, ~ megmene
kült. 1541-ben Szapolyai János embere, 
1542-ben ismét Ferdinánd pártján volt, 
majd Izabella hűséges híve, udvarának 
egyik vezető politikusa lett, Fráter György 
ellenlábasa. Kettejük viszonyára jellem
ző, hogy Fráter György kihányatta ~ sír
ját, s tetemét a szemétdombra vettette. 
Izabella parancsára temették el ismét a 
—»gyulafehérvári székesegyházban.

„Bátran érted, uram Isten, kárt valla- 
nék...” (1547) kezdetű énekének szerzé
si idejét, körülményeit, a szerző nevét az 
-»akrosztichonból ill. a —»kolofonból 
tudjuk. ~nak szokás tulajdonítani a „Bi- 
zodalmunk az hatalmas Istenben...” kez
detű verset is, amely a 32. zsoltár para
frázisa. Az akrosztichon (BATTH1ANI VR 
ÉNEKE) inkább arra vall, hogy az ő ne
vében irt vagy neki ajánlott versről van 
szó, s az sem bizonyos, hogy a BATTHIA- 
NI név ~ra vonatkozik. Az énekek első ki
adása a -AVárnái énekeskönyv ben (1566, 
RMNy 222) ill. a —»Bártfai énekeskönyv- 
ben (1593, RMNy 713) található.

Kiad.: RMKT XVI/4, 1883; BHA 6, 1964 
(hasonmás); BHA 9, 1975 (hasonmás).

írod.: Horváth János, A reformáció jegyé
ben, Bp.,21957; Varjas Béla, A magyar rene
szánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., 
1982.

A szerk.

Batthyány Tódor, gr. (ejtsd: battyányi; 
Rohonc, 1729. okt. 26-Bécs, 1812)

Műszaki kérdések iránt érdeklődő, 
ipari vállalkozásokat, nagy műszaki ma-
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gánkönyvtárat alapító főúr. —»Batthyány 
Lajos Ernő fia. Bécsben gépészetet ta
nult. 1774-ben az udvar megbízta a Kul- 
pa hajózhatóvá tételével, a Dráva-Száva 
útvonalon közlekedő hajóforgalom biz
tosításával. 1783-ban ~ tengerhajózásra 
is alkalmas hajót épített, 1793-ban pedig 
szabadalmaztatta saját találmányú, ár el
len haladó, lóvontatású vízi alkotmányát. 
Az általa alapított manufaktúrák legtöbb
je -  köztük egy posztóüzem Baranya m.- 
ben, majolika- és textilfestő manufaktúra 
Kisbéren, porcelánmanufaktúra Bécsben 
-  nem bizonyult hosszú életűnek.

Kereskedelempolitikai terveit érzékel
teti, hogy kapcsolatokat keresett Sain- 
Sauveur márkival, a trieszti francia kon
zullal, leveleiben a francia-magyar gaz
dasági együttműködés lehetőségét és 
Fiume szabadkikötővé fejlesztését vázol
va fel. ~ önálló magyar külkereskedel
met célzó tervei az udvar ellenállása mi
att meghiúsultak.

1360 kötetes könyvgyűjteményét, Mo. 
első jelentős műszaki magánkönyvtárát 
unokája, Batthyány Kázmér az MTA-nak 
adományozta.

írod.: Bíró József, Batthyány Tódor, a ha
jóépítő, A Közlekedési Múzeum Évkönyve, 
1(1971); Endrei Walter. Batthyány Tódor 
műszaki könyvtára, MKsz, 107(1991).

A szerk.

Batthyány-gyűjtemény (Esztergom)
—»Batthyány József

Batthyány-könyvtár(ak)
A család szalónaki és rohonci kasté

lyaiban őrzött néhány könyv mellett a 
16. sz.-ban központi udvarrá vált német
újvári várban volt elhelyezve a ~. Nagy
sága —»Batthyány Boldizsár idején 1000 
kötetnyi lehetett, s a következő két gene
ráció ezt a számot legfeljebb megdupláz
ta. A 16. sz.-i állományról a B. Boldizsár
nak kiállított könyvszámlák, ill. a prot. 
főúr által a németújvári iskolának ado
mányozott, ma is meglévő könyvek tájé
koztatnak (—»könyvkultúra és írásbeliség 
II.3.a). A kat.-sá lett —»Batthyány (I.) 
Adám az általa alapított ferences kolos
torban őriztette a prot. iskola könyvtárát. 
A családi gyűjteményről -  amelyet a 
németújvári várban helyezett el -  az

Batthyány Tódor flottillája a Dunán, 1802. Ismeretlen művész színezett litográfiája. OSZK
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1651-56 között készült összeírások tájé
koztatnak. Ezek a könyvek, csakúgy, 
mint B. Boldizsár nem teológiai tárgyú 
kötetei, ma ismeretlen helyen vannak. A 
B. család 18. sz.-i generációinak könyv- 
gyűjteményén keresztül -  akár a grófi, 
akár a hercegi ágat vizsgáljuk -  az általá
nos könyvgyűjtési és olvasási szokások 
változásai is szemlélhetők. B. (III.) Adám 
gr. (1697-1782) hálószobájában az 1750- 
es évek elején összeírták a szekrényen lé
vő könyveket, tehát olyan köteteket, ame
lyeket minden bizonnyal olvasott is. 
Csaknem teljes egészében francia nyelvű 
kis bibliotéka ez, latin és német könyvet 
csupán egyet-kettőt tartott a szobájában. 
A klasszikus római és görög szerzők is 
francia fordításban szerepelnek.

A 18. sz.-ban a hg. B. család Körmen
den alapított könyvtárat, amelynek egy 
része ma az IM Könyvtárában hozzáfér
hető. B. Károly József hg. (1697-1772) 
bécsi, trautmannsdorfi és payersbachi 
gyűjteményei, ill. ezek katalógusai ad
nak tájékoztatást a korszak arisztokratái
nak európai szintű műveltségéről. A her
ceg főként bécsi házában tartózkodott, 
ottani gyűjteménye (közel 3000 kötet) 
modem könyvtár. Francia és német nyel
ven a kortárs szépirodalom, a történeti és 
államelméleti munkák mellett teológiai 
érdeklődésének megfelelően janzenista 
művek sorakoztak polcain. Ezt mondhat
nánk olvasott könyvanyagnak. A traut
mannsdorfi monumentális (közel 4000 
kötetes) gyűjtemény az udvarházhoz illő, 
de feltehetően nem túl gyakran használt 
bibliotéka volt, tematikusán olyan, ami
lyet örökölhetett: klasszikus auktorok, 
egyházatyák kiadásainak sora, a 15-17. 
sz. nagy történetíróinak, filozófusainak 
opera omnia edíciói. A payersbachi ki
sebb könyvtár teológiai gyűjteménynek 
nevezhető, szintén a régebbi, 15-17. sz.-i 
szerzők összes műveivel.

A hercegi ágon —»Batthyány József 
mint az —»Esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtár Batthyány-gyűjteményének 
megalapítója, a grófi (pinkafői) ágon pe
dig -^Batthyány Ignác mint a gyulafe
hérvári Batthyáneum fundátora ismert 
még mint könyvgyűjtő. A műszaki kér

dések iránt nagy érdeklődést mutató 
—»Batthyány Tódor gr. 1360 kötetes 
könyvgyűjteménye Mo. első műszaki 
magánkönyvtára. B. Kázmér ( 1807—
1854) az MTA-nak ajándékozta.

írod.: Theodor Tabernigg OFM, Standort 
Katalog der Bibliothek in Güssing, Manu
skript, Güssing, 1972; Ödön Szabolcs 
Barlay, Boldizsár Batthyány und sein Hu- 
manisten-Kreis. Die ersten Jahrzehnten der 
Güssinger Bibliothek, MKsz, 95( 1979); Adat
tár XV1-XVIH/11, 1983; Ötvös Péter, Egy 
főúri könyvtár 1772-ből, in Adalékok a 
16-20. századi magyar művelődés történeté
hez, szerk. B á l i n t  István János, Bp., 1987; 
Uő, A németújvári ferences kolostor könyvtá
ra, Vigilia, 55(1990); K o l t a i  András, Bat
thyány Adám könyvtára, Bp.-Szeged, 2002 
(A Kárpát-medence..., 4).

Monok István

Bauernfeind János (1745-Nagysze
ben, 1798. okt. 21.)

Nagyszebeni asztalosmester, a —»kora 
klasszicista bútorművészet kiemelkedő 
alkotóegyénisége. A Kárpát-medence te
rületén csak elvétve maradtak fenn mes- 
temévhez köthető darabok; ezek közé so
rolhatók a ~ műhelyéből kikerült, egyéni 
stílusuk következtében könnyen azono
sítható berendezési tárgyak. ~ könnyed, 
elegáns, kora klasszicista formákat muta
tó bútorait jól felismerhetővé teszik intar
ziái, amelyek kereteit mezőkbe kompo
náltak és szimbolikus alakokkal, tárgyak
kal, ábrákkal gazdagított, perspektivikus 
tájképeket ábrázolnak (—»intarziás bú
tor). Sajátos stílusának alakulása a meg
rendelő (mecénás) és az alkotóművész 
(asztalos) szoros együttműködésére utal. 
~et Bécsből 1777-ben -^Brukenthal Sá
muel br., Erdély kormányzója hívta 
Nagyszebenbe. A —műhely készítette 
Brukenthal számára palotája asztalos- 
munkáit (ajtók, ablakok, falburkolatok 
stb.) és különböző berendezési tárgyakat. 
~ munkáit a nagyszebeni Brukenthal 
Múzeum (ma: Muzeul Brukenthal), a 
bp.-i IM, egy asztalát pedig a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum őrzi.

A fennmaradt írószekrények, asztalok 
szimbolikus ábrái között gyakoriak a
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A spanyolfalat díszítő intarziakép, Nagyszeben, 18. 
sz. vége. Nagytétényi Kastélymúzeum, Bp.

szabadkőműves-emblémák, de előfordul 
pl. hídábrázolás is a Brukenthal-címer- 
ből. Az IM tulajdonában van egy ~ által 
készített spanyolfal. A paraván középső 
része szélesebb, timpanonos záródású, a 
timpanon alatt perspektivikus intarzia
képpel. A két szélső szárny felső részé
ben áttört rácsozat található. Mindhárom 
szárny alsó részében redőzött zöld se
lyem tölti ki a keretet. Az ellenzőt díszí
tő intarziakép Giuseppe Galli da Bibiena 
(Parma, 1696-Berlin, 1756) klasszikus 
épületekből álló kikötőrészletet ábrázoló 
díszlettervének kompozíciójára vezethe
tő vissza. Eredetije metszett lap, melyet 
feltehetőleg a helyi színház egy díszleté
hez is felhasználtak, s mely a megbízó 
útján kerülhetett a műhelybe.

~ halála után fia, B. Lénárd vezette to
vább a műhelyt.

írod.: Ferenc B a t á r i , Der Kunsttischler 
János Bauernfeind (1745-1798), AH, Supp
lementum, 1974.

Batári Ferenc-Kiss Éva

Baumgarthus, Valentinus (Memel, 
1610. máj. 5.-Kolozsvár, 1672. jún. 12.)

Unit. lelkész, egyházi író. Polgári csa
ládból származott, apja főbíró volt. 
Königsbergben (1627-34) magisztrátusi 
fokozatot szerzett, majd 1639-ig Leiden- 
ben tanult. Innen Regensburgba ment, 
ahonnét azonban Luther-ellenes nézetei 
miatt távoznia kellett. Lengyelo.-ba me
nekült, ahol hat évig a szociniánusok 
Krakkóhoz közeli luslawicei iskoláját

vezette, majd 1648-61 között a kolozs
vári unit. kollégium rektora volt. 1661- 
ben első pap; 1664-68 között újra rektor. 
1655-ben a szász unit.-ok prédikátorává 
választották. Több latin nyelvű gyászbe
széd, prédikáció, valamint teológiai 
traktátus szerzője, új iskolai törvények 
kidolgozója és bevezetője. A ref. és unit. 
vallás különbségéről írott munkáját 
(1667) Pauli István fordította magyarra. 
Magyarul, németül és latinul egyaránt el- 
parentálták.

írod.: Jakab Elek, Baumgart Bálint élet és 
jellemrajza, Keresztény Magvető, 1888; 
Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete, 
Budapesti Szemle, 1858; Gál Kelemen, A ko
lozsvári unitárius kollégium története 
(1568-1900), Kolozsvár, 1935; Z o v á n y i , 

31977.
A szerk.

Bausner, Bartholomaeus (Kőhalom, 
1629-1682. ápr. 15.)

Szász orvos, ev. teológus, szakíró. 
1648-tól Nagyszebenben, 1651-től Wit- 
tenbergben, majd 1654-től Leidenben és 
Amszterdamban tanult. 1656-ban haza
tér, Segesváron, Szásznádason, Riomfal- 
ván ev. lelkész. 1679-től az erdélyi szász 
ev. egyház püspöke. Kartéziánus eszmé
ket követő orvosi munkáit külföldi tanul
mányai alatt írta, latinul. Mindegyik Hol
landiában jelent meg. Értekezett a szívről 
és a vérkeringésről, a metafizika alapkér
déseiről (De cordis humani actionibus, 
Leiden, 1654; De metaphysices definitio
ne, Leiden, 1654; De consensu partium 
humani corporis, Amszterdam, 1656, ez 
utóbbi címlapján tévesen 1556).

Kiad.: Waczulik, 1984.
írod.: H uttmann Arnold, Egy erdélyi 

kartéziánus filozófus-orvos, Korunk, 1967.
A szerk.

Bay Mihály (ejtsd: baji; 1640-es évek 
vége- 1706 u.)

Naplóíró, kuruc diplomata, köznemes. 
1665-ben Bereg m. főjegyzője. 1682-ben 
Thököly Imre munkácsi várparancsnoka, 
1692-93-ban Thökölyt a Portán, 1705- 
ben pedig a szécsényi országgyűlésen 
képviseli. Thököly halála után, 1705. no
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vembertől 1706. márciusig —>11. Rákóczi 
Ferenc megbízásából Pápay Gáspárral a 
tatár kánnál járt követségben. Követsé
geiről naplót vezetett.

Kiad.: Kapitiha Bay Mihály diariuma a 
die 7. Nov. 1692 usque ad diem 8. Juni 1693, 
in Késmárki Thököly Imre és némely főbb hí
veinek naplói és emlékezetes írásai. 1686- 
1705, kiad. Thaly Kálmán, II, Pest, 1868 
(MHIIS, 23); Bay Mihály és Pápay Gáspár 
naplója tatárországi követségükről, kiad. 
T haly Kálmán, Sz, 1873.

A szerk.

Bayer, Johannes (Eperjes, 1630-Sze- 
pesváralja, 1674. máj. 14. u.)

Filozófus. Eperjesen, majd szülővá
rosa támogatásával 1653-tól Wittcnberg- 
ben tanult, itt 1657-ben magiszter, 1658- 
tól a filozófia segédtanára. Wittenbergi 
tartózkodása alatt 11 disputációt jelente
tett meg teológiai és filozófiai témákról. 
1662-ben tért haza, ekkortól az eperjesi 
ev. líceum rektora. Iskoláját akadémiává 
akarta fejleszteni, de tervezetét I. Lipót 
nem hagyta jóvá. Tanártársai voltak Izák 
Czaban és Elias Ladivér, hármójukat 
eperjesi filozófusokként szokás emleget
ni. Elöljáróival és tanártársaival össze
ütközésbe került, ezért el kellett hagynia 
a várost, 1667-től Besztercebányán, 1669- 
től Szepesváralján volt ev. lelkész és is
kolaigazgató.

Heraclius Africanus... (Lőcse, 1673) 
c. műve egyháztörténeti jelentőségű: név 
szerint felsorolja benne a szepesi városok 
ev. lelkészeit. Bölcsészeti és természettu
dományos munkáiban Bacon követője 
(Ostium vel atrium naturae, Kassa, 1662; 
Filum labyrinthi, Kassa, 1663). A 18. 
sz.-i német nyelvű filozófiai szakiroda- 
lom számon tartja (pl. Johann Georg 
Walch, Philosophisches Lexicon, Leip
zig, 41775, II), elsősorban mint anti- 
arisztoteliánus természetfilozófust. Néze
teit az ószövetségi teremtés-történetre 
alapozta.

Kiad.: Régi magyar filozófusok, kiad. 
Mátrai László, Bp., 1961; Waczulik, 1984.

írod.: Erdélyi János, Filozófiai és esztéti
kai írások, kiad. T. Erdélyi Ilona, jegyz. Uő, 
Horkay László, Bp., 1981 (Fontes, 10); Sta

nislav Felber, Ján Bayer. Slovensky baco
nista 17. storocia, Pozsony, 1953; Dimitrij 
Tschizewskij, Johannes Bayer, ein deutscher 
Philosoph in der Slovakei, Südost-Forschun
gen, 1956; M. Zemplén, 1961; Larry Steind- 
LER, Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer 
Geschichtsschreibung, München, 1988.

Schulcz Katalin

baziliszkusz (gör., ’a kígyók királya’) 
Képzeletbeli lény, az Ószövetségben 

is többször előforduló állatszimbólum. 
Plinius is leírja a Naturalis históriában. 
Felsőteste —»kakasé, alsóteste —»kígyóé. 
Az ördög, a bűn és a halál jelképe. Ilyen 
értelemben szerepelhet egy veszprémi

Baziliszkusz. Melchior Lorch rézmetszete, 1548

kőfaragványon (12. sz. vége, Laczkó De
zső Múzeum, Kőtár). Ha Krisztus tapos 
rajta, a bűn legyőzését jelképezi. Lehele
té, sőt tekintete is halált hoz, ez utóbbi 
tulajdonságát említi -^Balassi Bálint (Vi
tézek karjokkal..., 1,3), —»Czobor Mi
hály (Theagenes és Chariclia, III, 103) 
és —»Koháry István (RMKT, XVII/16, 
2000, 70. sz., 248. vsz.).

Lásd még: —vállat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde-A szerk.

baziliták
1. Ortodox szerzetesek. Elnevezésük 

nyugati eredetű s csak ott használatos, a 
keleti egyházban ugyanis egyetlen —»szer
zetesség van. A keleti, ortodox szerzete
sek eredete a 3. sz.-i remetékhez (gör.
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erémitai, anakhórétai) nyúlik vissza, akik 
az egyiptomi, palesztinai stb. pusztaság
ban, a világtól elvonultan aszketikus éle
tet folytattak. Legismertebb közülük az 
egyiptomi Remete Szt. Antal (3-4. sz.). 
Az eleinte elszigetelten álló remetekuny
hókból idővel egész települések, lavrák 
keletkeztek. Először 320 k. Pakhomiosz 
egyiptomi remete szervezett belőlük szo
rosabb közösségeket (gör. koinobion, lat. 
coenobium, ’életközösség’). Ez a szerve
zeti forma elterjedt azután az egész Kö
zel-Keleten. A koinobionok belső életét 
Nagy Szt. Vazul (Baszileiosz; 329-379) 
kaiszareiai érsek szabályozta Részletes 
szabályok és Kivonatos szabályok c. írá
saiban. O tette intézménnyé a szerzetes
séget azáltal, hogy bevezette a szerzetes
sé avatást, amely fogadalomból és hajnyí
rásból (gör. kúra, lat. tonsura) áll. A 
szerzetesek azóta az egyházon belül mint
egy harmadik státust képeznek a kléms és 
a világiak mellett. Nagy Szt. Vazul sza
bályzata szolgált később mintául az első 
nyugati szerzetesrend alapítójának, Nur- 
siai Szt. Benedeknek a róla elnevezett 
bencések —»regulájának megalkotásához. 
Az ortodox szerzetesnők, akiket a nyuga
ti szóhasználatban bazilisszáknak nevez
nek, szintén Nagy Szt. Vazul szabályzata 
szerint élnek.

A legrégibb és legnevezetesebb orto
dox férfikolostorok: a konstantinápolyi 
Sztudion- (463), a jeruzsálemi Szt. Sab- 
bas- és a Sínai-hegyi Szt. Katalin-mo- 
nostor (6. sz.), az Athosz-hegyi, 20 ko
lostorból és több más szerzetesi telepü
lésből álló „szerzetes-ország”, amelynek 
első monostorát, a Nagy Lavrát Áthoszi 
Szt. Atanáz alapította 963-ban, a bulgá
riai Rila-kolostor (10. sz.), az oroszo.-i 
kijevi barlanglavra (11. sz.) és a Rado- 
nyezsi Szt. Szergij által alapított Szent- 
háromság-lavra (14. sz.), a szerbiai Stu- 
denica és Zica (13. sz.), valamint a romá
niai Vodita monostor (14. sz.). Mo.-on a 
11-14. sz. folyamán ortodox kolostor 
működött pl. Marosváron, Veszprémben 
(női), Visegrádon, Pentelén, Szávaszent- 
demeteren, Munkács-Csemekhegyen.

2 . Szűkebb értelemben a ~ megjelölés 
a gör. kát. szerzetesekre értendő, akiknek

rendjét az 1596. évi breszti unió után Ró
mában az Ordo Sancti Basilii Magni név
vel illették.

Lásd még: —»bizánci rítusú monosto
rok az Árpád-korban.

írod.: Moravcsik G y u la , Görög nyelvű 
monostorok Szent István korában, in  Emlék
könyv Szent István király halálának kilenc
századik évfordulóján, szerk . SerÉdi Ju sz ti
n ján , B p., 1938, I; Berki F eriz , Az ezeréves 
Áthosz, T h eo ló g ia i S zem le , 1963, 9 -1 0 . sz.; 
P an ay o tis  Christou, The monastic life in the 
eastern Orthodox Churh, O x fo rd , 1964; Paul 
Evdokimov, L'Orthodoxie, N e u ch â te l, 1965; 
Az orthodox kereszténység [1 9 7 5 ], sze rk . 
Berki Feriz , B p ., 2 1984.

Berki Feriz

bazilita monostorok az Árpád-kor
ban —»bizánci rítusú monostorok az Ár
pád-korban

Bebo Károly (1712 k.-Buda, 1779)
Szobrász, egyes feltevések szerint 

olasz származású. Nem tudni, hol végez
te tanulmányait. 1740-től ismerjük tevé
kenységét, ekkor lépett Óbudán a Zichy 
grófok szolgálatába már mint sokoldalú
an képzett művész. Előbb építési fel
ügyelőként, később udvarmesterként és

Részlet a budai Szt. Anna-templom szószékéről



bécsi dénár 320

udvari szobrászként foglalkoztatták. Kü
lönféle műfajokban alkotott, a Georg Ra
phael —»Donner utáni nemzedék tagja
ként feltűnően gazdag, de meglehetősen 
változó színvonalú életmű maradt utána. 
Elsősorban díszítőművész, egyaránt jára
tos a fa- és kőszobrok vagy a stukkódí
szek készítésében, művei inkább a díszí
tés rendkívüli gazdagságával, mintsem 
az alakok megformáltságával hívják fel 
magukra a figyelmet. Feltehetően népes 
műhelyt is foglalkoztatott. A Zichyek 
megbízásából vagy közvetítésével főleg 
Óbudán, Budán és környékén dolgozott.
1746-57-ben az ő irányításával folyt az 
óbudai Zichy-rezidencia kiépítése, 1759- 
től pedig az özvegy grófné megbízásából 
gr. Zichy Miklós síremlékén dolgozott. 
Kiemelkedő értékű munkái közé tartozik 
a székesfehérvári egykori jezsuita temp
lomnak részleteiben már a —»kora klasszi
cizmus jegyeit mutató szószéke (1749), 
az óbudai Péter-Pál-plébániatemplom ol
tára és teljes, fafaragású berendezése 
(1748-52), a buda-vízivárosi ferencesek 
(most Erzsébet-apácák) szószéke (1752), 
a kiscelli trinitáriusok oltárai (1759-62). 
Utolsó alkotó éveiben készítette a budai 
Szt. Anna-templom monumentális Má
ria bemutatása-főoltárát (1771) és szó
székét (1774).

Írod.: Schoen A rn o ld , A székesfehérvári 
volt jezsuita szószék mestere, M a g y a r M ű v é
sze t, 6 (1 9 3 0 ); U ő , A budai Szt. Anna temp
lom. B p „  1930, 9 4 -1 0 8 , 1 3 8 -1 5 4 ; Aggházy, 
1959, 1, 169 170; Szilárdfy Z o ltán , Bebo 
Károly óbudai szobrász, B u d ap est, 18(1980), 
6. sz.; Barokk művészet Közép-Európában, 
1993, 391.

Kovács Péter

bécsi dénár
Az osztrák hercegek Bécsben, Bécsúj

helyen, Ennsben, Kremsben vert —Gé
nérait nevezi a nemzetközi szakirodalom 
gyűjtőnéven ~nak. A ~ verése a 12. sz. 
végén kezdődött Kremsben. 13 latos 
(812%o) ezüstből készültek, súlyuk 0,9- 
0,98 g volt. A 13. sz. második felében 
könnyebb —»pénzlábra tértek át, 11 latos 
(687%o) ezüstből 0,78 g súlyú dénárokat 
vertek.

Mo.-ra IV. Béla uralkodásának vége 
felé kezdtek beszivárogni (—»pénz); első
sorban a Dunántúl északnyugati részén, 
valamint a Felvidék délnyugati részén 
voltak forgalomban. A ~ok mo.-i forgal
mának I. Károly gazdaságpolitikája, az 
ennek keretében végrehajtott pénzügyi 
refonn vetett véget.

írod.: Hóman B álin t, Magyar pénztörté
net, B p ., 1916; Is tv án  G edai, Fremde Münzen 
im Karpatenbecken aus den 11.-13. Jahrhun
derten, A A rc h H u n g , 21(1969); B e rn h a rd  
Koch, Der Wiener Pfennig, W ien, 1983.

Gedai István

Bécsi Kódex (OSZK, MNy 72)
162 levél terjedelmű, 1450 k. másolt 

magyar nyelvű bibliafordítás. A —»Mün
cheni Kódexszel és az —>Apor-kódexszel 
együtt az ún. —»Huszita Biblia része. Az 
Ószövetség több kisebb könyvét tartal
mazza: Rut, Judit, Eszter, a Makkabeu- 
sok, Báruk, Dániel könyveit és a 12 kis-

n  C uo&a***- fi~i

t£n=v b b ' 

JBcP Mi&ehu-
ÉV
lULC-yMne*" 
k a r  ry+a#

A mos próféta az A ini

ciáléban, Bécsi-kódex, 
f  107v. OSZK
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prófétát. A fordítás alapja egy bencés 
vagy premontrei lectionarium lehetett. A 
kódexet a 18. sz. elejétől a bécsi udvari 
könyvtárban őrizték, 1932-ben a velen
cei csereegyezmény keretében került az 
OSZK tulajdonába.

Kiad.: Bécsi Codex, kiad. V olf György, 
Bp., 1874 (Nyelvemléktár, 1); Bécsi Codex, 
betűhű átirat és latin megfelelő, kiad. Mészöly 
Gedeon, Bp., 1916 (Új Nyelvemléktár, 1).

írod.: K á r o l y  Sándor, A Bécsi Kódex 
nyelvtana, Bp., 1965.

Madas Edit

bécsi magyar nyelvű könyvkiadás
A magyar könyvkultúra és művelődés- 

történet korai századait végigkísérik az 
Európa különböző nyomdahelyein ki
adott magyar nyelvű könyvek. Ezek szá
ma ugyan csak töredéke a kézisajtó 
korában itthon megjelenteknek, jelen
tőségük azonban arányukat jóval megha
ladja. A 16. sz. második negyedében azért 
készültek külföldön, hogy ilyen módon a 
hazai nyomda hiányát pótolják, majd 
különböző (tudományos, vallási, anyagi, 
nyomdatechnikai) megfontolások alap
ján jelent meg a magyar nyelvű könyvek 
egy része külföldön. Attól kezdve, hogy 
a mo.-i és a magyar nyelvű könyvnyom
tatás a 16. sz. derekától kezdve folyama
tossá vált, a külföldön kiadott magyar 
nyelvű könyvek szerepe nem olyan 
fontos ugyan, mint korábban volt, de 
jelentőségében továbbra sem elhanya
golható. A külföldön készült magyar 
könyvek számát tekintve Bécs mindvé
gig megtartotta első helyét.

Az első magyar nyelvű bécsi nyomtat
ványok 1536-ból valók: —»Pesti Gábor 
Négy evangéliuma és ugyancsak tőle Ae
sopus meséinek fordítása. A magyar 
nyelvű könyvek kiadásában leginkább a 
bécsi Singriener-, Vietor-, Hoffhalter- és 
Adler-nyomda vette ki részét. A legko
rábbi Bécsben megjelent könyvek között 
néhány erazmista szellemű kiadványt 
találni, többségük azonban már ekkor is, 
mint később szinte kizárólag, kát. 
szerzőktől származott. Mindaddig, amíg 
a század utolsó harmadában létre nem jött 
az első hazai kát. könyvnyomtató műhely

um íré fia
ncncum feu quattu  
>r eiiaagelior ű v o í 
lumina lmgua HuMga- 
rica donata, Gabriele 
Pannonio Pelthiuo 

Interprete •

ïPtj Teftamentiun nu- 
gijar nijduen.

Cum gratia &T prí* 
uilegio Romane Re 
g ix  Malefiatis ad 

quinquennium .

M  6 .

Pesti Gábor, Új Testamentum magyar nyelven, 
Bécs, 1536

Dávid király Balassi Bálint Istenes énekeinek 
1633-i bécsi kiadásában
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Nagyszombatban (1577), a legközelebbi 
és legkézenfekvőbb kiadási hely a ma
gyar kát.-ok számára Bécs volt.

A 17. sz. folyamán továbbra is nagy 
számban jelentek meg Bécsben magyar 
nyelvű kát. munkák. Ennek oka egyrészt 
a legtermékenyebb kát. írók itteni (vagy 
grazi) munkásságával magyarázható, 
másrészt azzal, hogy a század első har
madában itthon több alkalommal is szü
netelt a kát. könyvkiadás, mert az egyház 
nyomda nélkül maradt. —»Pázmány Péter 
vitairatainak jelentős része Mo.-on kívül 
és főleg Bécsben jelent meg. A magyar 
szerzők még akkor is előszeretettel adtak 
megbízásokat a kiemelkedő színvonalon 
dolgozó bécsi officináknak, amikor már 
Pozsonyban és Nagyszombatban is mű
ködött kát. nyomda. Bécsben jelent meg 
első ízben a 17. sz. legkiemelkedőbb tör
téneti és szépirodalmi műveinek egy 
része is, mint —»Zrínyi Miklós Adriai ten
gernek syrenája, —»Listius László Ma
gyar Mars és —»Pethő Gergely Rövid ma
gyar krónika c. műve. A bécsi magyar 
könyvkiadásnak egyéb hagyományai is 
voltak. Évtizedeken keresztül magyar 
nyelvű —»kalendárium is megjelent itt. A
17. sz. egyetlen magyar könyvkiadója is 
Bécsben működött —»Ferenczffy Lőrinc 
királyi titkár személyében. Tevékenysé
gét 31 kiadvány őrizte meg, amelyek kö
zül néhányat később beszerzett tipográ
fiájával maga is nyomtatott.

A nagyszombati —»egyetemi nyomda 
fellendülésével párhuzamosan a bécsi 
magyar kiadványok száma fokozatosan 
csökkent, a 17. sz. végére a Mo. számára 
készült kát. könyvek kiadását teljes egé
szében a nagyszombati nyomda vette át. 
A 18. sz. folyamán is Bécs volt az ország
határokon túl a legtöbb magyar könyvet 
kiadó nyomdahely. A magyar nyelvű 
kiadványok száma terén Pozsony, Pest- 
Buda, Kolozsvár és Debrecen után Bécs 
következett, a könyvek mellett az ott 
rendszeresen megjelenő magyar újságok
kal és folyóiratokkal (Magyar Kurír, 
Hadi és Más Nevezetes Történetek). 
Ezek adtak teret és lehetőséget a részben 
innen kiinduló magyar nemzeti, nyelvi és 
irodalmi megújulásnak.

írod.: Holl Béla, Ferenczffy Lőrinc. Egy 
magyar könyvkiadó a 17. század első feléből, 
Bp., 1980; Csapod: Csaba, A magyarországi 
nyomtatványok nyelvi megoszlása 1800-ig, 
MKsz, 1966; RMNy, I-III.

V. Ecsedy Judit

bécsi magyar testőrség
Mária Terézia alapította 1760-ban, hi

vatalosan 1850-ig állt fent, 1867-ben -  
némileg más jelleggel -  újraalakították. 
1764-ben a mo.-i rendek évi 100 000, az 
erdélyiek külön 20 000 forintot ajánlot
tak fel fenntartására. Minden megye öt 
év időtartamra két testőrt küldött, a leg- 
daliásabbakat, a legműveltebbeket, így 
alakult ki az erdélyiekkel együtt a 120-as 
létszám. Vezetőjük a hadsereg tábornoki 
karának is tagja volt, 1765-től a zászlós
urak közé tartozott. II. József 1784-ben a 
létszámot felére csökkentette, II. Lipót a 
gárdát nagyobb létszámmal szervezte 
újjá. I. Ferenc 1792-ben ismét 120 főre 
emelte a testőrök számát, az ő uralkodá
sa alatt volt a legpompázatosabb a ~. A 
legalacsonyabb rangú testőr is tiszt (al
hadnagy) volt. 1848-ban a -bői került ki 
a magyar honvédsereg tisztikarának leg
java (Görgey Artur, Klapka György stb.)

A ~ fő feladata a királyi család 
kísérése volt, mind védelmi, mind repre
zentációs célból. Egyenruhájuk festői és 
hivalkodóan elegáns: toliforgós, vörös fö- 
veg, —»dolmány és rókaprémes —»mente, 
ezüstgombok, ezüstszegélyű öv, mely
nek csatjáról a császári sas (mellén a ma
gyar címerrel) függött, tigrisbőr —»kaca- 
gány, vörös nadrág, sárga csizma.

A testőröknek külön palotájuk volt: a J. 
B. Fischer von Erlach tervei alapján 
1710-16 között épült Trautson-palota 
(később a Collegium Hungáriáim épü
lete). Szabályzatuk alapján, katonás napi
rend szerint éltek. Korai ébresztő után a 
délelőtt többnyire tanulással telt: nyelve
ket, matematikát, földrajzot, történelmet, 
továbbá vívást, lovaglást, táncot, rajzot 
tanultak (az utóbbit pl. egy időben a ne
ves építész, Melchior —»Hefele tanította).

Nem véletlen tehát, hogy a magyar 
szellemi élet megújhodása e táltosképző 
növendékei révén következett be: kivált-
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ságos elitként a kor viszonyaihoz képest 
kiemelkedő, rendszeres képzettséget kap
tak, fiatalon (többnyire 20-25 évesen) 
kerültek a politika közvetlen közelébe, 
olyan szellemi lehetőségek nyíltak meg 
előttük (miközben megélhetési gondjaik 
sem voltak), amilyeneket egyetlen más 
magyar testület és egyetlen magyar város 
sem biztosíthatott. A felvilágosodás esz
méi, a szabadkőműves gondolatok e sok

nyelven tudó, egymást inspiráló —»testőr
írók révén fogalmazódtak meg először 
magyar nyelven, mint ahogy a korszerű 
nyugat-európai irodalom értékeit is ők 
közvetítették.

írod.: B a l l a g i  Aladár, A magyar királyi 
testőrség története, különös tekintettel irodal
mi működésére, Pest, 1872.

A szerk.
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bécsi szablya (Becs, Kunsthistorisches 
Museum, Weltliche Schatzkammer)

Földbe soha nem került, jó állapotban 
megmaradt, egykori meghajlításának, 
valamint többszöri javításnak nyomait őr
ző díszfegyver, hossza: 90,5 cm. Hosszú 
fokélű pengéjének mindkét vércsatomá- 
jába állatküzdelmi jelenetekkel és indás- 
palmettás mintával díszített aranyozott 
vörösréz szalagot illesztettek, rájabőr be
vonatú markolatának és hüvelyének sze
relékét pedig kettős szalagfonatok háló
jába szerkesztett, indás-palmettás mintá
zatú aranylemezek borítják. A markolat 
két ékköves és egy sima, aranyozott 
ezüst csuklópántja visz. 14-15. sz.-i fel
újítását jelzi.

A középkori legenda szerint a ~t Nagy 
Károly aacheni sírjából emelte ki III. Ot
tó császár, de a 19. sz.-ban már Harun ar- 
Rasid kalifa ajándékának, ill. a 796. évi 
avar háború zsákmányának tartották. E 
feltevéseket megcáfolta a kutatás, ám ké
szítésének helyéről és idejéről máig nem 
alakult ki egységes álláspont. Fettich 
Nándor véleménye szerint 875 k., a tar
solylemezek stílusában dolgozó kijevi 
műhelyben, Álmos fejedelem számára 
látták el aranyszerelékkel a korábban ké
szült fegyvert. Dienes István a díszítő
motívumok és a szerkezeti elemek hazai 
párhuzamai nyomán vélte úgy, hogy 
mo.-i műhelyben készült a 10. sz. máso

dik felében. Mintakincse alapján Anatolij 
Nikolaevic Kirpicnikov a 950-1025 kö
zötti orosz-magyar kultúrkapcsolatok 
termékének tekintette, Peter Paulsen vi
szont a túl kései 950-1050 közötti időre 
datálta, de készítését szintén az arab
viking kultúrhatás találkozási pontjaként 
ismert Kijev vidékéhez kötötte. Legújab
ban Fodor István nem tartotta valószínű
nek a ~ kijevi gyártását, szerinte inkább 
olyan mester készíthette, aki a Kárpát- 
medencébe érkezett orosz zsoldosokat 
kísérte.

A ~ felderítetlen körülmények között 
került a német-római császári jelvények 
közé. Ha helytálló a 10. sz. második felé
re való keltezés, akkor kizárt, hogy I. Ot
tó az augsburgi csatában zsákmányolta 
volna, ezért valószínűbb, hogy Salamon 
király anyja, Anasztázia királyné ajándé
kozta 1063-ban - mint „Attila kardját” 
a fiát trónra segítő Ottó bajor hg.-nek. 
1794-ig Aachenban őrizték a császári 

jelvényegyüttes részeként, majd 1801- 
ben Bécsbe vitték.

írod.: Kovács László, in A magyar fold és 
nép korai történetének enciklopédiája. Pró- 
bafiizet, főszerk. Bökönyi Sándor, Kristó 
Gyula, Bp., 1987, 7-9 (irodalommal); Fodor 
István, A bécsi szablya és a prágai kard, Sze
ged, 2000 (irodalommal).

Kovács László

A bécsi szablya. Becs, Kunsthistorisches Museum
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Beer, Peter (Neubidchow, 1758. febr.
19.-Prága, 1838. nov. 10.)

Pedagógus, a mo.-i zsidó felvilágoso
dás első képviselőinek egyike. Gyermek
korában Talmudot és latin nyelvet tanult 
egyidejűleg, és mindkét tanulmányi ágát 
folytatta Prágában, majd Pozsonyban és 
Bécsben. Bécsben az egyetemet is láto
gathatta, emellett magántanító volt, és 
több barátot szerzett keresztény pedagó
gusok között is. Ismeretségbe került Jo
seph von Sonnenfelsszel is. 1785-1815 
között Nagymartonban, az első korsze
rűbb mo.-i zsidó iskolában működött 
mint német tanító. O volt az első Mo.-on, 
akit szakképzett világi pedagógusként 
alkalmaztak zsidó iskolában. 1815-től 
élete végéig a prágai zsidó főiskolán az 
etika, a történelem, a földrajz és a ter
mészettudományok előadója. Jelentős 
hatással volt mind a magyar, mind az 
osztrák zsidó művelődésre; nemzedékek 
nőttek fel a keze alatt, s tanítványai a zsi
dó ismeretek mellett széles körű világi 
műveltségre is szert tettek. Ő írta az 
egyik első tankönyvet a zsidó történe
lemről (Toldosz Iszráel, Prága, 1796). 
1808-ban hit- és erkölcstani munkát 
adott ki (Dasz Iszráel). Geschichten, 
Lehren und Meinungen aller religiösen 
Sekten der Juden (Brünn, 1827) c. műve 
Ausztrián kívül is azonnal elterjedt, és 
nagyon népszerű volt keresztény körök
ben is. 1808-36 között több tankönyvet 
is írt. Működése során mindvégig az 
elfogultság és a fanatizmus ellen küzdött, 
s míg tevékenységét az állam kitünteté
sekkel ismerte el, hitsorsosai nem méltá
nyolták eléggé erőfeszítéseit.

Művei: Das Judentum oder die Grund
sätze der jüdischen Religion nach Maimoni- 
des, Prága, I—II; Das Handwörterbuch der 
deutschen Sprache, W ien, 1827, I—II; Cere- 
monialgesetz der Juden, Prága, 1818; Leben 
und Wirken der R. Moses Maimonides, Prága, 
1834; Selbstbiographie, Prága, 1838; Remi
niszenzen, Prága, 1835; Über Literatur der 
Israeliten in dem oesterr. Kaiserstaate im 
letzten Dezennio des 18. Jahrhunderts, a Su- 
lamith c. folyóirat 2. évf. I. kötetében, ill. az 
Annalen der Literatur und Kunst in dem 
oesterr. Kaiserstaate IV. évf.-ában, [1805].

írod.: Moriz H e r m a n n , Lebensgeschichte 
des Peter Beer, Prag, 1839; MZsL, 1929, 99; 
R. Fahn, Pirké Hászkálá, 1937, 148-154; Cvi 
Scharfstein, Toldót há-Chinuk, I, Jerusalem, 
1945, 135-136; Raphael Mahler, Hä-Cha- 
szidut ve-há-hászkálá, Jerusalem, 1961; Ruth 
K e s t e n b e r g - G l a d s t e i n , Neuere Geschichte 
der Juden in den böhmischen Ländern, I, Tü
bingen, 1969.

Haraszti György

begina
A ~k maguk a 8. sz.-ban Pipin és Itta 

leányától, Szt. Beggától (f694) eredez
tették nevüket, mások Lambert le Bé- 
g(u)e liége-i pap (12. sz.) nevéből szár
maztatják, aki kezdeményezője lehetett a 
beginizmusnak. Újabb nézetek szerint 
nevüket a legszegényebbek középkori 
viseletéről, a nyers, fehérítetlen gyapjú 
színéről (bigio, bège, beige) veszik, mi
vel a ~k ilyen ruhában jártak, ahogy a 
—»ciszterciek (vö. szürke barát), a —»pre
montreiek és a —»domonkosok is (—»szer
zetesi öltözet).

A család nélkül élő (özvegy vagy férj
hez nem ment) nők a középkorban szük
ségszerűen az egyház, azon belül is a női 
monostorok védelme alá húzódtak. Kellő 
lelki vezetés híján azonban könnyen utat 
találtak körükben a különböző eretneksé
gek. Az önmegtartóztató életet élő ~k kü
lönösen vonzódtak a keleti eredetű ka- 
thar (’tiszta’) eretnekség tanaihoz, éppen 
ezért gyakran választották közösségük 
védőszentjéül Szt. Katalint, akinek nevé
ben (Katharina) ugyanezt a tiszta szót 
vélték felfedezni. Hamarosan férfi szer
zetesrendek irányítása alá kerültek. Elő
ször a premontreiek telepítették le mo
nostoraik mellé a ~kat, akik megmarad
tak világiaknak, fogadalmat nem tettek, 
ugyanakkor intenzív lelki élettel és min
dennapi kemény munkával készültek a 
túlvilági életre. Sokan közülük fogadal- 
mas apácák lettek, mások visszatértek a 
világba, férjhez mentek. A szigorú szer
zetesi életet továbbra sem vállaló ~k a 
premontrei irányítás alól először a cisz
terciek, majd a kolduló rendiek: domon
kosok és —»ferencesek felügyelete alá 
kerültek. A ~k világi közösségéből azon-



heginizntus 326

ban fokozatosan szerzetesközösség lett. 
A vienne-i zsinat (1311-12) elítélte a ~k 
között elterjedt eretnek nézeteket, s előír
ta a ferences vagy domonkos —»harmad
rend felvételét és a kolostori életformát.

Mo.-on pl. a Veszprémben létrejött 
-közösség is ugyanezt az utat járta végig. 
Mikor a domonkosok felügyelete alá ke
rültek, számukra is kötelező lett a kolos
tori életforma. 1240-ben Bertalan veszp
rémi püspök alapított kolostort a szá
mukra. Itt élt talán legnevezetesebb, ám 
kevéssé ismert ~nk, Boldog Ilona (—»Ilo- 
na-legcnda), s ide adták be a szülei, IV. 
Béla király és Mária királyné a négyéves 
forma Margitot, aki azután a közösség 
egy részével átköltözött a királyi pár által 
a Nyulak szigetén alapított új kolostorba 
(—»Margit-legendák). Éltek ~k Pentelén 
és —»Esztergomban is.

írod.: Mezey László, Irodalmi anyanyel
vűségünk kezdetei az Arpád-kor végén, Bp., 
1955; Érszegi G éza, Dunapentele a közép
korban, Fejér m egyei Történeti Évkönyv, 
9(1975); U ő , Delle beghine in Ungeria ovve- 
ro l ’insegnamento di un codice di Siena, in 
Spiritualitá e lettere nella cultura italiana e 
ungherese del basso medioevo, a cura di San
té Graciotti e Cesare Vasoli, Firenze, 1995 
(Civiltà Veneziana, 46).

Érszegi Géza

beginizmus —»begina

beglerbég óbudai pasa; —»közigaz
gatás

béka
Állatszimbólumként az —»áspiskígyó

hoz hasonlóan a negatív jelentésű élőlé
nyek körébe tartozik (Jel 16,13 sk.), ezért 
az ördögök és démonok között van a he
lye. Ilyen értelemben ír róla a Physio
logiis is. Negatív jelentésű lehet a —»pan
nonhalmi bencés apátság templomának 
oszloplábazatán (13. sz. eleje) és Izbighy 
Veres István Csendélet három tökkel, 
uborkákkal és két zöld harkállyal c. fest
ményén (1734, SNG). A hét főbűn közül 
a fösvénységet jelképezi a —»lőcsei Szent 
Jakab-plébániatemplom falképén (1420 
k.). A —»bűnök megtestesítőiként a ~k a

testet felfalják, ezért a múlandóság jelké
pei a —»síremlékeken. —»Balassi Bálint 
Mire most, barátom... kezdetű versében 
(23,4) a csúnya, ámde a szerelem által el
varázsolt férfi szemében gyönyörűnek, 
kívánatosnak tetsző nőt szimbolizálja; a 
népi szerelmi varázslások egyik kelléke.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli T ünde-A  szerk.

Bekényi Benedek (1490. k.-1544 e.)
Főképpen Janus-kiadásáról ismert hu

manista. Patrónusának, —»Werbőczy Ist
vánnak Tripartitumához írt ajánló verse
ket. Az egyikben Werbőczy jogalkotó 
tevékenységét veti össze az ókori jogal
kotókéval, a másikban az irigy kritikus 
jelképes figuráját, Zoilust inti hallgatás
ra. ~ költői kapcsolataira utal, hogy 
Gáspár Ursinus Velius neki ajánlotta 
1526-ban Naenia c. verseskötetét.

Kiad.: Analecta nova ad historiam renos
centium in Hungária litterarum spectantia, 
ed. Eugenius A b e l , Stephanus H e g e d ű s , Bp., 
1903.

A béka mint a fösvénység jelképe a lőcsei Szt. 
Jakab-plébániatemplom bűnöket ábrázoló falképén
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írod.: F ó g e l  József, II. Lajos udvartartá
sa, Bp., 1917, 75 és 2. jegyzet.

Jankovits László

Békési Balázs (Békés?, 16. sz.)
Bibliai históriás ének („Beszélek Ab- 

rahám atyánknak dolgáról...”, Ter 17- 
19) szerzője. Nevét, a szereztetés helyét 
és idejét (Gyula, 1599) az —»akrosz- 
tichonból és a záróversszakból ismerjük. 
Mihály deák kódexében (1679) maradt 
fönn.

Kiad.: RMKT XVI/6, 1896.
írod.: H o r v á t h  János, A reformáció je

gyében, Bp., 2 1957.
A szerk.

Bél Károly András (Pozsony, 1717. 
júl. 13. Lipcse, 1782. ápr. 4.)

Egyetemi tanár, szász választófejedel
mi tanácsos, —>Bél Mátyás fia. Pozsony
ban, 1735-től Altdorfban, 1736-39-ben 
Jénában tanult; 1739 végétől Strassburg- 
ban nevelő, 1740-ben Párizsba utazott, 
majd hazatért s beszédet mondott Mária 
Terézia koronázásán. Festetics Pállal a

A N T O N I I  BON F I N I I
A S C V L A N 1

R E R V  M 
H V N G A R I C A R V M

D E C A D E S
L I B R I S  X L V.

COMPRHHENSAR

AB ORIGINE GENTIS AD ANNVM NCCCCXCV.

E D I T I O  S EP TI MA.
A c r r i s i  r  •

I N D EX R E  R V M L O C VPLETIS SIM VS
RECEKSVIT k l  rttA&FATVS EST

D. C A R  O L V S A N D R E A S  B E L
SEREM SAXON. ELECT. CONSO. AVL EOES. ER Of 1", Si. CRU ACADÏM 

DECEMVIR S T «IRLIOTHECARtVk,

L I P S I A E
S V M T V  I O A H N I S  F A V L L I  K R A V S

Bél Károly András Bonfini-kiadásának címlapja, 
Lipcse, 1771

lipcsei egyetemre ment, ahol 1743-tól a 
filozófia, 1757-től a poétika és az esztéti
ka tanára, a tudományos élet egyik szer
vezője, az udvari tanács tagja, az akadé
mia, a királyi könyvtár elnöke lett. Szá
mos tudós társaság választotta tagjává. A 
lipcsei tudományos és szépirodalmi ki
adványok igazgatója, 1751-től 1781-ig 
az Acta eruditorum és a Leipziger ge
lehrte Zeitung szerkesztője. Részt vett 
apjának országleíró munkájában. Foglal
kozott Mo. történetével, irodalomtörté
netével, segítette mo.-i tudósok munkás
ságát. Többek közt kiadta Bonfini Rerum 
Hungarícarum decadeséi (Lipcse, 1771). 
Mintegy 60 könyvet írt. Öngyilkos lett.

Művei: De Maria Hungáriáé regina, Lip
cse, 1742; De archiofjiciis regni Hungáriáé, 
Lipcse, 1749; De vera origine et epocha 
Hunnorum, Avarorum et Hungarorum in 
Pannonia, Lipcse, 1757; De avitis Hungaro
rum sedibus, Lipcse, 1763; De Almo duce, 
Lipcse, 1765.

írod.: Albert P r a z á k , Karel Ondrej Bél, 
Rocenka vedeckych ústavov mesta Bratislavy, 
1934; Ján SoloviC, Harang torony nélkül, 
Pozsony, 1985.

A szerk.

Bél Mátyás (Ocsova, 1684. márc. 
22.-Pozsony, 1749. aug. 29.)

Pietista ev. lelkész, történetíró, a hon
ismereti irodalom művelője. Beszterce
bányán, 1704-től Halléban tanul, August 
Hermann Francke fiának tanítója. 1708- 
tól Besztercebányán tanít, 1714-től Po
zsonyban rektor, 1719-től ugyanott a né
met gyülekezet lelkésze. A pozsonyi gim
názium színvonalát magas szintre emeli. 
Pietista szellemben tanít, fontosnak tartja 
az anyanyelvek művelését és a klasszici- 
záló latin tanítását. Tankönyveket ad ki 
(Grammatica Latina [...] ad modum [...] 
Cellarii, 1717; Rhetorices veteris et 
novae [...] praecepta, 1717; Institutiones 
linguae Germanicae, 1718; Christophori 
Cellarii latinitatis probatae et exercitae 
liber memorialis, 1719; Der ungarische 
Sprachmeister, 1729). A latin nyelv ok
tatását szolgálja a Nova Posoniensia 
(1721-22) c. újsággal. A magyar, német, 
szlovák és latin nyelvet verseiben, prédi
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kációiban és kiadványaiban szükség sze
rint váltogatja. Magyarul ad ki katekiz
must, Újszövetséget; magyarul és csehül 
(szlovákul) Johann Amdt pietista művét 
(.Paradicsomkertecske, 1724; Záhradka 
ragská, 1720); németül és latinul ima
könyvet (Preces Christiani, 1728; Die 
Gott suchende Seele, 1729). Előszót ír 
cseh Újszövetséghez és teljes Biblia-ki
adásához, továbbá Pável Dolezal cseh
szlovák nyelvtanához. Magyar nyelv- és 
irodalomtörténeti tervezetével (Historiae 
linguae Hiingaricae libros duos [...] edere 
parat) a berlini akadémia törekvéseihez 
kapcsolódik. A —»rovásírásról megjelent 
fejezetben (De vetere litteratura Hunno- 
Schytica, 1718) veti föl először mo.-i tu
dós társaság szükségességét. Allamisme-

Bél Mátyás. Andreas és Josephus Schmuzer réz

metszete a Notitiá/>a/i

réti művének, a Notittónak programjában 
(Epistola [...] de adfecto opere suo de 
Hungária, 1718) az ország történetének, 
földrajzi, politikai, közjogi és népességi 
viszonyainak feltárását tűzi ki célul. Mu
tatványkötetében (Hungáriáé antiquae et 
novae prodromus, 1723) ismét felvázolja 
a feladatokat, munkatársakat keres, és 
bemutatja Szepes m.-t. A Mo.-leírásból 
megjelent 5 kötet (Notitia Hungáriáé no
vae historico-geographica, 1735-47) Po
zsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis- 
Solt, Nógrád, Bars, Nyitra, Hont és 
Moson m.-k ismertetését tartalmazza. A 
többi vármegyeleírás kéziratban, részben 
fogalmazványban marad (többségük az 
utóbbi évtizedekben megjelent magyar 
fordításban). Párhuzamosan 12 történeti 
forrást is kiad (Adparatus ad historiam 
Hungáriáé, 1735^16), majd csatlakozik 
tanítványának vállakózásához, bevezetőt 
ír Johann Georg —»Schwandtner Scripto
res rerum Hungaricarum c. forráskiadvá
nyához, ott jelenteti meg —»Anonymus 
Gesta Hungarorumàt. A berlini és londo
ni akadémia, az olmützi tudós társaság és 
a jénai latin társaság választja tagjává. 
1735-ben ismét sikertelenül kezdemé
nyezi mo.-i tudós társaság létrehozását. 
Szinte valamennyi 18. sz.-i tudósunk 
nagyra becsüli, hivatkozik rá.

Kiad.: Bél Mátyás, N otitia  H ungáriáé  
novae geographico-historica. Pars secunda, 
Trans-Danubiana, kiad. Z ichy Jenő, Bp., 
1892; H ungáriából M agyarország fe lé , kiad. 
Tárnái Andor, Bp., 1984; M agyarország né
p én ek  élete 1730 táján, kiad. Wellmann Im
re, Bp., 1984; B él M átyás levelezése, kiad. 
Szelestei N. László, Bp., 1993 (Magyaror
szági Tudósok Levelezése).

írod.: Haan Lajos, Bél M átyás, Bo., 1879; 
W ellmann Imre, Bél Mátyás, TSz, 1979; 
M atej Bel. Personálna bibliográfia, red. Bla- 
zej Bélák, Martin, 1984; Bél M átyás kézira
tos hagyatékának katalógusa, összeáll. Sze
lestei N. László, Bp., 1984; Ján T ibensky, 
V e l’ká ozdoba Uhorska. Dielo, zivo t a dóba 
M ateja Bela, Bratislava, 1984; Szelestei N. 
László, B él M átyás, a tudom ányszervező, 
OSZK Évk. 1984-85; M atej Bel. Dóba, zivot, 
dielo, red. Ján Tibensky, Bratislava, 1987.

Szelestei N. László
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I. Béla (1015-20 k. 1063. szept. 11.)
Magyar —»király (1060-63). Apja Va

zul herceg, anyja Tátony nembeli leány. 
Az I. (Szt.) István elleni Vazul-féle me
rénylet kudarca után testvéreivel (—»I. 
Andrással és Leventével) együtt előbb 
Cseho.-ba, majd lengyel földre mene
kült. Lengyelo.-ban keresztelkedett meg, 
kitüntette magát a pomeránok elleni har
cokban, a lengyel fejedelem Richeza 
(Adelhaid?) nevű leányát vette feleségül. 
Házasságukból született Géza (—>1. Gé
za), László (—>1. László), Lampert és 
négy leány (köztük Zsófia, Eufémia, Ilo
na). ~ tevékenyen részt vett a lengyel ál
lam egységének helyreállításáért folyta
tott küzdelmekben, egy időben talán az 
ország régense volt. 1048 táján tért visz- 
sza családjával Mo.-ra, ekkor I. András
tól dukátust (hercegséget) kapott, egyút
tal a király megtette trónja örökösévé is. 
Hercegként kiváló pénzt veretett (—»her
cegi pénzverés), és I. András oldalán 
1051-ben és 1052-ben a németek ellen 
harcolt. Hősiességéért elnyerte a Bajnok 
és a Bölény ragadványneveket. Miután I. 
András kisfiát, —»Salamont hivatalos 
trónörökösként királlyá koronázták, ~ el- 
hidegült fivérétől. 1059-es várkonyi ta
lálkozójuk során még sikerült megegyez
niük egymással. 1060 őszén azonban ~ 
lengyel segítséggel legyőzte Andrást, s 
ennek eredményeképpen 1060. dec. 6-án 
—»Székesfehérvárott az ország királyává 
koronázták. Hatalma megerősítése érde
kében igyekezett kiszélesíteni társadalmi 
bázisát. Emberséges magatartást tanúsí
tott ellenfele, Salamon hívei iránt, ezért 
közülük többen át is pártoltak hozzá. Szé
kesfehérváron gyűlést tartott, hogy meg
hallgassa az ott megjelentek panaszait és 
elnyerje támogatásukat. A tanácskozás 
azonban véres összecsapásba torkollott, 
mert az összegyűlt tömeg a pogányvilág, 
a régi rend restaurációját követelte, a ke
resztény király és főemberei viszont ezt 
elutasították, s katonasággal verték szét a 
pogánylázadást. A panaszok egy részét ~ 
azonban elfogadta, s a tömegek helyzeté
nek könnyítésére az adók és a tartozások 
javát elengedte. Kiváló ezüstből veretett 
—»pénzt, amivel elősegítette a kereskede-

Béla elnyeri a koronát. Képes Krónika, 34r  OSZK

lem fellendülését. Legfőbb külpolitikai 
gondja a fenyegető németveszély elhárí
tása volt. Ezt hol fegyverrel akarta elérni 
(1062-ben Ausztriába tört be elrettentés 
céljából), hol pedig diplomáciai tárgyalá
sokkal kísérletezett. A német udvar azon
ban nem békéit meg ~ uralmával, és 1063 
szeptemberében katonai erővel lépett fel 
Salamon trónra helyezése érdekében. 
Moson eleste után ~, akit a Dömösön ösz- 
szedőlő fatrónus félholtra sebzett, bele
halt sérülésébe. Az általa 1061-ben alapí
tott bencés apátságban temették el Szek- 
szárdon.

írod.: J. Dowiat, Béla /. w çgierski w  
Polsce (1031-1048). PrzegHd Historyczny, 
66(1965); Kristó Gyula, M egjegyzések az 
ún. ,,pogány  lá za d á so k’’ kora történetéhez, 
AHSzeg, 18(1965), 49-54; Kristó Gyula, 
Makk Ferenc, Az Árpádok. Fejedelm ek és ki
rályok. Szeged, 2000, 83-92.

Makk Ferenc

II. Béla (Vak; 1108/10 k.-1141)
Magyar —»király (1131-41). Apja Ál

mos hg., anyja Predszlava orosz herceg
nő, testvére Adelhaid és Hedvig volt. 
1115 táján apjával együtt Kálmán paran
csára őt is megvakították, hogy alkalmat
lanná tegyék az uralkodásra. Ezt követő
en hozzátartozóival együtt az 1120-as 
évek közepéig a dömösi kolostorban élt. 
Ekkor Álmos Bizáncba menekült, ~ pe-
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dig -  mintegy két éven át -  a pécsváradi 
bencés apátságban húzta meg magát. A 
sorozatos pártharcok következtében II. 
István és kijelölt utóda, Saul helyzete 
alaposan megrendült, emiatt a király tár
sadalmi bázisa erősítésének céljából ke
gyeibe fogadta a vak herceget és híveit. ~ 
1128-29 fordulóján feleségül vette I. 
Uros szerb fejedelem leányát, Ilonát, aki
vel Tolnán élt, II. István jóvoltából fé
nyes ellátást élvezve. Házasságukból az 
évek során több gyermek: Géza (—>11. 
Géza), László (—>11. László), István 
(—>IV. István), Álmos, Zsófia és Gertrúd 
született. 1131 tavaszán a trónviszályban 
~ Saul fölé kerekedett, s 1131. ápr. 28-án 
^Székesfehérvárott királlyá koronázták. 
A nyomorék uralkodó helyett az orszá
gos ügyek intézése ténylegesen Ilona ki
rályné kezében volt. Az 1131 tavaszán- 
nyarán megtartott aradi gyűlésen a király 
emberei kíméletlenül leszámoltak az el
lenzék vezéreivel. 1132. júl. 22-én a Sa
jó folyó völgyében ~ serege súlyos vere
séget mért a trónkövetelőként fellépő 
Borisz csapataira. E győzelem végleg 
megszilárdította ~ hatalmát, s ő bőséges

adományokkal halmozta el egyházi és vi
lági híveit. Nevéhez fűződik az aradi pré- 
postság alapítása, a dömösi monostor tel
jes felépítése és visz. a —>bencések föld
vári monostorának alapítása. ~ igen 
sikeres külpolitikát folytatott. Szövetség
re lépett a cseh uralkodóval, a peremisli 
orosz fejedelemmel, a német-római csá
szárral, az osztrák őrgróffal és a kijevi 
nagyfejedelemmel. Az utóbbi érdekében 
1138-ban fegyveresen beavatkozott az 
orosz bclvillongásokba. Dinasztikus szá
lakkal is igyekezett erősíteni külkapcso- 
latait, így pl. 1139-ben Zsófia nevű leá
nyát eljegyezte a német király fiával. No
ha fenntartotta magának az invesztitúra 
jogának gyakorlását (—>főkegyúri jog), 
mégis sikerült jó viszonyt létesítenie II. 
Ince pápával. 1136-37-ben birtokába 
vette Dalmácia egy részét, valamint Rá
mát és Boszniát. Lehet, hogy már ~ fel
vette a Ráma királya címet (—>a magyar 
király címei). Udvarában a királyi kápol
na hivatásszerűen kezdett foglalkozni 
—>oklevelek kiállításával, s talán ott dol
gozott az ún. első Álmos-ági krónika
szerző is. Székesfehérvárott temették el.

Az aradi országos 
gyűlés, Képes Kró
nika, 57r. OSZK



331 HI. Reta

írod.: Makk Ferenc, M egjegyzések II. B é
la történetéhez. AFISzeg, 40(1972); Kristó 
Gyula, Makk Ferenc, A z Árpádok. F ejedel
m ek és királyok, Szeged, 2000, 174-188.

Makk Ferenc

III. Béla (Görög; 1148-1196)
Magyar —»király (1172-96). Apja 

—>11. Géza király, anyja Eufroszina orosz 
hercegnő, testvérei István (—>111. István), 
Géza, Árpád, Erzsébet, Odola és Ilona. 
1161 k. apja megszervezte ~ részére a 
horvát-dalmát területekből álló dukátust. 
1163 őszén a Mamiéi bizánci császár és
III. István között létrejött belgrádi egyez
mény nyomán ~ Konstantinápolyba ke
rült, ahol Alexiosz (Elek) néven Manuél 
császár leányának jegyese lett, s meg
kapta a deszpotész rangot. Ott volt a Mo. 
elleni bizánci hadjáratokban (1164-66). 
1165 végén hivatalosan bizánci trónörö
kössé nyilvánították. Bekapcsolódott a 
görög egyház életébe: 1166-ban részt 
vett a konstantinápolyi zsinaton. A baszi- 
leusz fiának megszületése után, 1170 ta
vaszán elvették tőle a deszpotész méltó
ságot, megszűnt a bizánci trón váromá
nyosa lenni, elválasztották Máriától, s 
ekkor lett felesége az Antiochiából való 
Châtillon Anna (Ágnes). Mint a kaiszar 
cím viselője élt Bizáncban 1172-ig. Hu
zamosabb ottani tartózkodása miatt illet
ték utóbb a Görög melléknévvel. 1170- 
ben gazdag adományt tett a jeruzsálemi 
—»johanniták számára. III. István halála 
után, 1172 tavaszán -  miután Szófiában 
esküt tett Manuélnak, hogy uralkodóként 
mindig tekintettel lesz Bizánc érdekeire 
-  visszatért Mo.-ra, hogy megszerezze a 
királyi hatalmat. Manuél császár, III. 
Sándor pápa és a magyar főurak többsé
ge támogatását élvezve a trónviszályban 
öccse, Géza hg. fölé kerekedett. 1173.
jan. 13-án Székesfehérvárott---- »Lukács
esztergomi érsek ellenkezése miatt a pá
pa felszólítására -  a kalocsai érsek koro
názta meg. Börtönbe zárt testvére 1174 
k. Ausztriában nyert menedéket, ezért ~ 
háborús konfliktusba keveredett az oszt
rák herceggel (1175—76). Géza és ~ vi
szálya csak 1177-ben ért véget Géza új
bóli bebörtönzésével, amikor is öccse tá

mogatása miatt Eufroszina anyakirálynét 
is fogságba vetette. Ezekben az években 
~nak sikerült megszilárdítania a királyi 
hatalmat. Uralkodói tekintélyének meg
sértése miatt legfőbb egyházi hívét, And
rás kalocsai érseket is szigorúan meg
büntette. Országlása első időszakában 
visszafogott külpolitikát folyatott. Ápol
ta jó kapcsolatait Bizánccal és a pápaság
gal. 1176-ban fegyveres erővel segítette 
Manuél küzdelmét a szeldzsükök ellen, s 
I. Frigyes császárral szemben 1176-ban
III. Sándor pápa érdekeit védelmezte a 
salzburgi érsekség ügyében. 1180 őszétől 
~ a területi terjeszkedés útjára lépett. 
1180-81 fordulóján Bizánctól Horváto.- 
ot, Dalmáciát, Boszniát és a Szerémsé- 
get, Velencétől pedig Zárát szerezte visz- 
sza. 1182-85 között a szerbekkel szövet
ségben elfoglalta a Belgrádtól Szófiáig 
terjedő bizánci területeket. 1185 végén a 
normannokkal szemben szövetségre lé
pett II. Iszaakiosszal, ezt nyomatékosí
totta leányának, Margitnak és a baszile- 
usznak a házassága. 1186 nyarán vette 
feleségül második nejét, a francia Capet 
Margitot. A francia-magyar kapcsolato
kat erősítették a Franciao.-ból érkező 
—»ciszterciek, akik számára ~ több mo
nostort létesített. Nevéhez fűződik a 
—»szebeni prépostság alapítása, ill. a szá- 
vaszentdemeteri bazilita apátság elado- 
mányozása 1193 u. a jeruzsálemi lavra 
számára (—»bizánci rítusú monostorok az 
Árpád-korban). Kísérletet tett Rilai Szt. 
Iván kultuszának meghonosítására, ám 
az az esztergomi érsekek ellenállása mi
att kudarcot vallott. 1192 júniusában pá
pai engedéllyel szentté avatta a lovagki
rályt, I. Lászlót. 1187-ben Stájero. miatt 
feszültté vált a magyar-német viszony, 
de ~ bőkezű vendéglátása folytán 1189 
nyarán az I. Frigyes vezette keresztesek 
zavartalanul vonultak át Mo.-on. A né
met keresztesek és a bizánciak viszályá
ban ~ az utóbbiak oldalán állott. Mindvé
gig ellenséges volt viszonya a dogéval: 
többször is fegyverrel kellett visszaver
nie a Zára hódoltatását célzó velencei kí
sérleteket ( 1187, 1192-93). 1188-89-ben 
elfoglalva tartotta a halicsi fejedelemsé
get. Az 1192—93-as időszakban meg
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szállta Szerbia jelentős részét, de Bizánc 
erőteljes fellépésére ki kellett ürítenie. A 
halicsi és a szerbiai expanzió révén ~ új 
hódítási irányokat jelölt ki utódai számá
ra. 1195 tavaszán Bulgária ellen készült 
hadat indítani II. Iszaakiosz érdekében, 
de a császár bukása miatt a háború elma
radt. Bizánci tapasztalatai nyomán ~ a 
szervezett adminisztráció és az írásos 
ügyintézés híve volt. Ezért rendelte el 
1181-ben a királyi döntéssel lezárt ma
gántermészetű ügyek Írásba foglalását. 
Uralkodása idején indult meg a —>hite- 
leshelyek oklevéladó tevékenysége, s ő 
szervezte meg az 1180-as években az új 
udvari írószervet, a —»kancelláriát. Itt 
dolgozott jegyzőként —»Anonymus, és a 
kancelláriában készült az a (vitatott hite
lű) jövedelemjegyzék is, amely ~ doma- 
niális és regálebevételeiről ad számot. 
1186-ban történt meg a királyi birtok
szervezet udvamoknépeinek összeírása. 
Ez is jelzi: ~ különös gondot fordított a 
gazdasági kérdésekre. Társadalmi téren 
jelentős újítása volt, hogy elsőként emelt 
várjobbágyot a királyi szerviensek közé. 
Első házasságából több gyermeke szüle
tett: —»Imre, András (—»II. András), Sala
mon, István, Margit, Konstancia és egy 
ismeretlen nevű leány. Közülük az 1182- 
ben megkoronázott s 1194-ben herceg
ként a Tengermellék élére állított Imrét 
jelölte örökösének, s eljegyeztette vele 
az aragón király leányát. ~ uralkodása 
idején jelentős építkezések folytak 
—»Esztergomban a királyi palotán (Fehér 
torony, palotakápolna) és a Szt. Adalbert- 
székesegyházon (Porta speciosa). Ezek
hez, valamint ~ óbudai és kalocsai épít
kezéseihez köthető a francia gótika leg
korábbi mo.-i jelentkezése. Talán ~ 
idején került sor a ^Szent Korona alsó 
és felső részének egyesítésére és a szé
kesfehérvári kazula átalakítására —»ko
ronázási palásttá. ~ jelentős Árpád-házi 
uralkodó volt, aki konszolidálta a királyi 
hatalmat, megszilárdította az ország bel
ső helyzetét, s megnövelte királysága 
nemzetközi súlyát. Székesfehérvárott te
mették el első felesége mellé, gazdag sír- 
melléklettel. Tetemüket - középkori ural
kodóink közül egyetlenként -  1848 de-

III. Béla dénárja a ket
tős kereszttel. MNM

cemberében találták meg; maradványai
kat 1862-ben a —»budai Nagyboldog- 
asszony-plébániatemplomban helyezték 
el (—»királyi temetkezések).

Források: Kristó Gyula, Makk Ferenc, 
Marosi Ernő, HL Béla emlékezete, Bp., 1981.

írod.: III. Béla magyar király emlékezete, 
szerk. Forster Gyula, Bp., 1900; Makk Fe
renc, III. Béla és Bizánc, Sz, 116(1982); 
Barta János, Barta Gábor, III. Béla király 
jövedelmei. Megjegyzések középkori uralko
dóink bevételeiről, Sz, 127(1993); Kristó 
Gyula, Makk Ferenc, Az Árpádok. Fejedel
mek és királyok, Szeged, 2000, 219-241.

Makk Ferenc

IV. Béla (1206 második fe le -1270)
Magyar —»király (1235-1270). —»II. 

András magyar király és Gertrúd király
né elsőszülött fia. Testvérei közül név 
szerint ismert Mária, Szt. Erzsébet, Kál
mán és András. Apja ellenzéke 1214-ben 
az uralkodó akaratával szemben királlyá 
koronáztatta, eszközéül szánva a gyer
meket a nagyúri törekvések érvényesíté
sének. ~ a megkoronázását követő hat 
évben azonban nem kapott semmilyen 
részt az uralkodásból, csak 1220-ban bíz
ta rá apja az ország délnyugati részének 
kormányzatát Szlavónia hercege titulus
sal. Ez évben kötött élethosszig tartó há
zasságot Máriával, Theodorosz Laszka- 
risz nikaiai császár leányával, akit II. 
András még 1218-ban, a Szentföldről ha
zatérőben hozott az országba fia jegyesé
ül. A nászból tíz gyermek született: Ku
nigunda (1224-1292; férje V. Boleslaw 
krakkói fejedelem), Margit (1225 k -  
1242 e.), Anna (1226 k.— 1274 u.; férje 
Rosztyiszláv csemyigovi és kijevi feje- 
delemfi), Katalin ( t i 242 e.), Erzsébet 
( t  1271 ; férje Henrik bajor herceg), 
Konstancia (férje Lev halicsi fejedelem),
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Jolán (fl298; férje Boleslaw lengyel 
herceg), István (—»V. István, 1239 1272; 
felesége Erzsébet, a kun fejedelem leá
nya), Szt. Margit (1242-1270; domonkos 
apáca), Béla (1243 k. 1269; felesége 
Kunigunda brandenburgi őrgróflány). Az 
1220-as években ~ mindinkább szembe
került apjával. Szlavóniában köréje cso
portosult II. András világi ellenzéke, de 
élvezte a pápa és a mo.-i egyháznagyok 
támogatását is. Hogy erősödő pozícióit 
megrendítse, apja 1226-ban elmozdította 
Szlavóniából, s hercegi címmel Erdély 
élére állította. Új tartománya élénk keleti 
irányultságú kezdeményezéseket tett le
hetővé számára. 1226-27-ben a —»do
monkosok közreműködésével sikeres té
rítést folytatott a —»kunok között, aminek 
önálló püspökségük felállítása és az or
szágba való befogadásuk lett az eredmé
nye (—»missziós püspökségek). A Kelet 
iránt megnövekedett érdeklődés vezetett

előbb 1232 k., majd 1235-ben a ~ által is 
támogatott domonkos missziók elindítá
sához (Ottó, ili. Julianus útjai), ame
lyeknek célja a keleti magyar néprész 
felkutatása és keresztény hitre térítése 
volt. 1226 u. határozottan megfogalma
zódott ~ önálló politikai irányvonala. 
Kárhoztatta apját könnyelmű birtokado
mányaiért, s ezeket okolta a királyi hata
lom meggyengüléséért. A III. Béla-kori 
állapotok visszaállítását tűzte ki célul, és 
széles táborra támaszkodva 1228-31 kö
zött II. Andrással szemben kikényszerí
tette a birtokvisszavételek politikáját. A 
dinasztián belüli feszültségek nem vezet
tek nyílt szakításhoz. A külpolitika és a 
katonai akciók terén -  még ha ~ eljárt is 
önállóan (1228: Vidin ostroma, 1230: 
halicsi hadjárat, 1231: ausztriai betörés) 
-  apjával rendre egyeztették lépéseiket, s 
többször közösen vezettek hadjáratokat 
(1231: Halics; 1233, 1235: Ausztria). Ki-

IV. Béla király uralkodói díszben. Képes Krónika, 63v. OSZK
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rályságra jutása után hozzálátott politikai 
elképzelései megvalósításához. Megbün
tette apja egykori támogatóit, s távoznia 
kellett az országból a gyermeket váró 
Beatrix özvegy királynénak is. Az ide
genben megszült fiút, Utószülött Istvánt 
~ nem ismerte el II. András fiának. 
1235-39 között a birtokvisszavételi poli
tika felelevenítésével növelte meg a kirá
lyi birtokállományt. A korábbinál kiter
jedtebb körű visszavételek azonban addi
gi támogatói -  így a pápa és az egyháziak 
-  nagy részét is eltántorították mellőle. 
Más, a királyi tekintély növelését célzó 
intézkedései -  a bárók székeinek elégeté
se, az írásbeli kérvényezés bevezetése -  
ugyancsak fokozták népszerűtlenségét. 
Az archaikus királyi hatalom helyreállí
tására tett kísérletei az 1230-as években 
anakronisztikusak voltak: az általa alkal
mazott eszközökkel nem lehetett feltar
tóztatni a világi arisztokráciának a társa
dalom és a gazdaság átalakulása nyomán 
bekövetkezett térnyerését. A hatalmi ala
pok bővítésében elért eredményeit meg
kérdőjelezte a növekvő ellenszenv sze
mélye és politikája iránt, ill. bázisának 
gyors szűkülése. A belső meghasonlás a 
mongol fenyegetésről érkező hírek fé
nyében vált különösen veszélyessé. ~ 
1239-ben a hódító mongolok elől mene
külő kunok nagy tömegeit fogadta be az 
országba. Irányukban megnyilvánuló ked
vezései a haragvó magyarokat 1241 már
ciusában fejedelmük, Kötöny megölé
sére és kíséretének felkoncolására ösz
tönözték. A tatárjárás küszöbén a dúló 
kunok elhagyták az országot. ~ a muhi 
csatából nagy nehézségek árán a dalmá- 
ciai Trau várába menekült. Kudarcot val
lottak kísérletei nyugati segítség szerzé
sére. A tatárok kivonulását követően 
nagy erőfeszítéseket tett a tatárjárás kö
vetkezményeinek felszámolására. 1242 
u. felhagyott a tömeges birtokvisszavéte
lekkel, és jelentős adományozásba kez
dett. Visszavételei ekkortól elsősorban a 
királyi foldállomány védelmére s csak 
kevéssé a hatalmi alapok szélesítésére 
irányultak. Adományaiban szem előtt 
tartva az ország védekezőképességének 
megerősítését, sűrűn szabott katonai fel

tételeket. A Szörénységet és Kunországot 
a —»johanniták kezére adta. 1242 u. lázas 
várépítésbe fogott, s kezdeményezésére a 
magánosok is sorra emelték -»váraikat. 
A megfogyatkozott népességű országba 
visszafogadta a kunokat, támogatta a te
lepítéseket, városkiváltságokkal növelte 
országa vonzerejét. Ösztönözte a —»vá
rosfalak építését, ill. a —»polgárok vár
falakon belülre költözését. Csalódásából 
okulva külpolitikájában a Nyugat helyett 
a közös fenyegetettségre építve Kelet fe
lé keresett kapcsolatokat. Gyermekei 
többségének innen szerzett házastársat, 
1246-ban pedig szövetséget kötött Ha- 
liccsal. Harctéren kevés sikert aratott. 
1242-ben visszavette a Babenberg-ház- 
beli II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg
től a tatárjáráskor elvesztett nyugat-mo.-i 
megyéket, 1243-ban viszont kénytelen 
volt lemondani Záráról Velence javára. 
1250-től belebonyolódott Cseho.-gal 
szemben a Babenberg-örökségért vívott 
harcokba. Dél-Stájero. 1254-ben magyar 
uralom alá került, a kroissenbrunni csatá
ban (1260) elszenvedett vereség után 
azonban le kellett mondania szerzemé
nyéről. Eredményesen terjeszkedett vi
szont Bosznia felé (1254), s bulgáriai tér
foglalása (1255) nyomán titulusában al
kalmanként a Bulgária királya cím is 
feltűnik. (~ idején rögzült —»a magyar ki
rály címei között a Kunország királya 
megjelölés.) Az 1260-as években éles 
ellentétek rontották meg kapcsolatát fiá
val, az 1246 k. királlyá koronázott Ist
vánnal. A trónörökös körül Erdélyben -  
amelyet előbb 1257-től, majd stájer 
hercegsége után 1260-70 között kor
mányzott -  nagyúri párt szerveződött. 
István befolyásának ellensúlyozására ~ 
másik fiát, Bélát Szlavónia hercegévé 
tette (1260- 69). 1262-ben mégis rá
kényszerült az ország egésze fölötti 
uralom megosztására Istvánnal, ami a 
Kelet-Mo.-on kiépülő ifjabb királyság 
intézményesüléséhez vezetett. Az egy
séges királyság helyreállítását célzó 
fegyveres kísérleteivel ~ 1265-ben, az 
isaszegi csata elvesztése után felhagyott. 
1267-ben fiaival együtt kiadott törvénye 
(az ún. harmadik -^Aranybulla) megerő
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sítette, ill. rögzítette az immár —»neme
seknek nevezett szerviensek jogait. ~ 
monostort alapított a —»ciszterciek, a 
—»premontreiek, a -»ferencesek és a 
domonkosok számára, s támogatta a jo- 
hannitákat is. Az esztergomi ferencesek 
templomában helyezték sírba előző év
ben elhunyt fia, Béla hg. mellé, ahová 
néhány hónappal később felesége is 
követte őket.

írod.: W ertner M ór, Negyedik Béla ki
rály története. Okirati kútfők nyomán, Te
mesvár, 1893; Szűcs Jenő, Az utolsó Árpá
dok, Bp., 1993, 3-147; A lmási Tibor, A tizen
harmadik század története, Bp., 2000, 
79-148; K ristó Gyula, M akk Ferenc, Az 
Árpádok. Fejedelmek és királyok, Szeged, 
2000, 266-288.

Almási Tibor

bélapátfalvi ciszterci apátsági temp
lom

A Szűz Máriának szentelt bélhárom- 
kúti (Trium Fontium), mai nevén ~ot a 
—»ciszterciek pilisi kolostorának filiája- 
ként 1232 k. alapította II. Kiüt egri püs
pök a Bél nemzetség birtokán. 1381-es 
forrás szerint a család régtől fogva kegy
ura, ezért —»nemzetségi monostornak te
kinthető. Waldsteini Henrik reini ciszter
ci apát 1357-es vizitátori jelentése szerint 
Bélháromkúton „Krisztusnak nincs hol 
lehajtania fejét”. 1383-89-ben és 1426- 
ban építkezésekről szólnak források. A 
monostora 15. sz.-ban lehanyatlott, majd 
az 1530-as években végleg elnéptelene
dett. A romok mellett élő Baranyai István 
remete szorgalmazására 1732-45 között 
a templomot helyreállították, de a kolos
torépületek a 18-19. sz.-ban végleg el
pusztultak; a helyükön épült kőedény
gyárat 1927-ben bontották le. A kolostor 
alapfalait Valter Ilona tárta fel 1964-66- 
ban (—»kolostorépítészet).

A ~, Mo. egyetlen álló középkori cisz
terci monostortemploma a jellegzetes 
rendi elrendezést a szerényebb lehetősé
gekhez alkalmazkodva valósítja meg. 
Háromhajós bazilikális hosszházához 
kereszthajó, egyenesen záródó fő- és 
egy-egy mellékszentély járul. A kolostor 
a —»kerengővei a déli oldalon helyezke

dett el. A déli kereszthajó nyugati falán 
fennmaradt a kerengő falívének nyoma, 
alatta pedig egy armarium (könyvtárfül
ke; —»almárium). A fal túloldalán, a ko
lostor keleti szárnyának emeletén elhe
lyezett dormitoriumba vezető lépcsők 
nyomai vehetők ki.

A ~ az egységes összbenyomás ellené
re több korszakban épült. A tatárjárás 
előtt megkezdett építkezésből maradt 
fenn a színes nyugati homlokzat (mely 
elé előcsarnokot terveztek), az északi ke
reszthajó, a főszentély keleti fala, és ek
kor készültek a mellékhajókban másod
lagosan felhasznált faloszlopok is. Ezek 
bimbós és akantuszleveles faragványai a 
13. sz. első felének délnémet és közép
európai stílusával vannak összefüggés
ben. Egy későbbi periódusból származ
nak a déli mellékhajó hasáb alakú, lesar
kított, piramistaggal ellátott pillérei, 
melyeken geometrikus jellegű konzolo
kat helyeztek el. Gótikus átalakítás nyo
mát őrzi a nyugati homlokzat rózsaablaka 
is. A barokk helyreállítás során épültek a 
mellékhajók falai, az északi pillérsor és 
főhajófal, a déli kereszthajó déli és kele
ti fala és a három szentély a főszentély 
keleti falának kivételével, valamint az 
összes boltozat. Ennek során űjra fel
használták a román kori falpilléreket, és 
utánozták a déli pillérsor formáit. Újon
nan készült a nyugati karzat és a kereszt
hajó déli oldalához tapadó sekrestye. A 
18-19. sz.-i külső és belső vakolatot az 
1953-54-es és az 1964-es restaurálás so
rán eltávolították.

írod.: András G ergelyffy , L ’église 
abbatiale cistercienne de Bélapátfalva, AHA, 
6(1959); Szakál Ernő, Jelentés a bélapátfalvi 
munkálatokról, Műemlékvédelem, 3(1959); 
G ergelyffy  András, Bélapátfalva, Bp., 
1960; Valter Ilona, A bélapátfalvi monostor 

feltárási munkálatai 1964-ben, HOME, 
6(1966); UŐ, Die archäologische Erschlie
ßung des Zisterzienserklosters von Bélapát
falva, AArchHung, 33(1981); UŐ, Ciszterci 
monostorok kutatása, in Régészeti tanulmá
nyok Pest megyéből, Szentendre, 1985 
(Studia Comitatensia, 17).

Szakács Béla Zsolt
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Belényesi Gergely (életéről adatok: 
1543-55)

Ref. levélíró, teológus. Franciao.-ban 
és Svájcban tanult. Kálvin egyik első 
magyar tanítványa. Állítólag két könyve 
kéziratát vitte magával Nagyváradról 
Genfbe, kiadásra szánva (1544). Kálvin 
győzte meg arról, hogy térjen vissza ha
zájába, mert ott kell egyházát szolgálnia. 
1555-ben Nagyszebenben ref. magyar 
lelkész. Levelezett Kálvinnal, Heinrich 
Bullingerrel és Conrad Huberttel.

Kiad.: Z sindely Endre, Magyarok levelei 
a zürichi egyházhoz, StudAEccl, 3(1973).

írod.: B ucsay Mihály, Belényesi Gergely, 
Kálvin magyar tanítványa, Bp., 1944; Z sin
dely Endre, Belényesi Gergely ismeretlen le
vele Buliingerhez, Református Egyház, 1966.

A szerk.

Beleznay Miklós, gr. (1713 k.-Pest, 
1787. febr.)

Irodalompártoló, mecénás, katona (fő- 
strázsamester). Felesége, a „generálisné”, 
br. Podmaniczky Annamária (1731— 
1802) méltó társa a magyar nyelv és mű
vészet pártolásában, ő az első magyar 
irodalmi-művészeti szalonok szervezője. 
A házaspárnál találkozott a művelt ma
gyar mágnásokkal —»Kazinczy Ferenc, 
—»Bessenyei György, Kármán József, az 
utóbbiakat ~ pályájukon is segítette. Az 
első magyar szépirodalmi folyóirat, a 
Kármán által szerkesztett Uránia többek 
közt Podmaniczky Annamária költségén 
és támogatásával jelent meg 1794-ben. 
Télen a pesti Beleznay-Podmaniczky- 
kastélyban, nyáron a pilisi sárga kastély
ban (ahol a családnak 2500 kötetes 
könyvtára volt, amelyet majd B. Sámuel, 
~ unokaöccse fog 1795-ben árverésre bo
csátani), máskor a bugyibeli kúriában 
tartották az összejöveteleket, műkedvelő 
színjátékokat. ~ jelentős adományokkal 
segítette templomok építését. Minden tő
le telhetőt megtett a prot. vallásgyakorlat 
szabadságáért. 1780-ban az ő költségén 
jelent meg Győrben Jean-Frédéric Oster
wald műve, a Némethi Sámuel fordította 
Biblia tárháza 1400 oldalon. 1772-86 
között a dunamelléki ref. egyházkerület 
főgondnoka, 1773-78-ban egyetemes fő

gondnok. Támogatta Bessenyei Györ
gyöt, hogy a ref. egyház pénzén, fő- 
konzisztóriumi titkárként Bécsben marad
hasson. 1778-ban Bessenyei neki aján
lotta Flunyadi Jánosról írt művét. 1787. 
febr. 11-én —»Péczeli József mondott fö
lötte gyászbeszédet.

írod.: Z oványi Jenő, Egyetemes főgond
nok és főconsistorium a magyarországi refor
mátus egyházban, Bp., 1903; F. C sanak Dó
ra, Bessenyei György és az egyházpolitika, 
ItK, 1978; UŐ, Két korszak határán, Bp., 
1983.

Borbás Antal

Belleci Péter (Dellecius; Pozsony, 
1602. aug. 24.-Pozsony, 1649. máj. 10.)

Nemesi származású jezsuita bölcsész, 
iskoladráma-író. 1618-ban lépett a rend
be, 1620-23-ban Klagenfurtban, Graz
ban, 1624-29 között Bécsben tanult, 
1630-tól Pozsonyban tanított. 1631-ben 
Nagyszombatban bemutatták Josaphat 
és Barlaam c. darabját. 1632-től a győri 
gimnázium rektora, 1638-tól Kassán és 
Nagyszombatban hitszónok, 1640-47 
között uo. tanár, 1640-44 között az 
egyetem rektora. Szinnyei szerint megír
ta a nagyszombati rendház történetét, de 
ez nem maradt ránk.

Művei: Declaratio Jurium Societatis Jesu, 
Bées, 1646.

Írod.: Staud Géza, A magyarországi je 
zsuita iskolai színjátékok forrásai, 1, Bp., 
1984; Ladislaus Lukács, Catalogus genera
lis, I, Roma, 1987.

A szerk.

Belleny Zsigmond (Egerszalók, 
15877-Devecser?, 1618?)

Fordító. 1604-ben összeállította család
jának genealógiáját. 1608-tól vármegyei 
tisztségeket töltött be. 1617-18-ban Aba- 
új m. alispánja. 1616-ban lefordította Gi
rolamo Savonarola Expositio in psalmis
L., XXX. et LXXIX és Expositio Orationis 
Dominicae c. könyveit. Előszavában el
mondja, hogy pontos fordításra töreke
dett, de az első Af;a(yá«k-magyarázatot a 
ref.-ok gyakorlatának megfelelően egé
szítette ki.

Művei: Hieronymus Szavonarolának [...]
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a Sz. David 51., 31. és 80. soltàriban való 
[...] elmélkedései, Kassa, 1618.

írod.: K e mény Lajos, Egy 17. századi ge
nealógus, Turul, 1911.

Lux Etelka

Belnay György Alajos (Trencsén, 
1765. júl. 14.-Pozsony, 1809. okt. 26.)

Kát. tanár, történetíró. A budai főgim
náziumban tanult, majd a budai egyete
men bölcseletet és jogot végzett. 1788- 
tól a pécsi, 1792-től haláláig a pozsonyi 
akadémia történelemtanára. Apósának 
(Schauff Jánosnak) halálával (1801) 
megörökölte annak nyomdáját; mint 
nyomdatulajdonos főleg nevelő célzatú 
műveket és utánnyomásokat adott ki. 
Röpiratában a nemesi kiváltságok ellen 
emelte fel szavát. (Reflexiones cuncto
rum Hungáriáé civium non nobilium, Po
zsony, 1790, németül is). Irt latin nyelvű 
magyar irodalomtörténetet: Historia Ute
rorum bonarumque artium in Hungária 
(Bécs-Pozsony-Kassa-Pest), 1799; Com
pendium historiae rei literariae in Hun
gária (Pozsony, 1811); történelmi mun
kákat: Synopsis historiae imperii Roma- 
no-Germanici (Pozsony, 1794), Historia 
regni Hungáriáé (Pozsony, 1804), Frag
menta ad historiuam ecclesiasticam re
gni Hungáriáé (1-11, Pozsony, 1802-03). 
Német és francia jezsuita műveket fordí
tott latinra. Gyerekek számára németül 
megírta a Magyar Királyság földrajzát és 
történetét (Geographie und Geschichte 
des Königreiches Ungarn für Kinder, Po
zsony, 1800). 1804-09 között szerkesz
tette az Ephemerides statistico-politicae 
c. újságot.

írod.: D ecsi József, Belnay György Ala
jos, Bp., 1932.

A szerk.

belső kereskedelem —»kereskedelem

bencések (Ordo Sancti Benedicti, OSB)
Szerzetesek, akik Szt. Benedeknek, 

Monte Cassino apátjának 530 és 560 kö
zött írt szabályzatát (Regula) követik. 
—M onostoraikban apátot választanak 
maguk közül, akit Krisztus helyettese
ként tisztelnek, s akinek feltétlen enge

delmességet fogadnak. Választásukat a 
középkorban többnyire a megyés —»püs
pök erősítette meg. Az apát jelöli ki az 
apátság tisztségviselőit, helyettesét, a 
—»perjelt (prior), az anyagi ügyeket inté
ző házgondnokot (custos), az újoncmes
tert (magister novitiorum) és az istentisz
teletet irányító kántort. Nagyobb létszá
mú monostorokban dékánok álltak a 
szerzetesek egy-egy csoportjának élén.

A 13. sz. végén kezdték a szerzetese
ket Szt. Benedek rendjének (ordo) ne
vezni, jóllehet közös szervezetük nem 
volt, csak az azonos —»regula kötötte ösz- 
sze az egymástól független apátságokat. 
A 10. sz.-tól kezdve néhány kiváló apát
ság köré több más csoportosult, hogy 
megújítsák a szerzetesi fegyelmet. Külö
nösen jelentős volt Gorze, Hirsau és 
Cluny hatása. 1419-ben a padovai Sta 
Giustina apátja, Lodovico Barbo közös 
szervezetbe, kongregációba vont több 
apátságot, amelyhez idővel a legtöbb itá
liai monostor csatlakozott, így 1504-ben 
Monte Cassino is. Hasonló kongregáció
nak lett központja a 15. sz.-ban Melk, 
Bursfeld és Valladolid apátsága.

A ~ életének alapvonása a Regula sze
rint az imádság, a munka és a lelki-szel
lemi művelődés (lectio divina) arányos 
elosztása, amit a 19. sz.-tól kezdve az 
„Ora et labora!” (Imádkozzál és dolgoz
zál!) jelszóban foglaltak össze. A ~ má
sik jellegzetes vonása a stabilitas loci, 
vagyis életfogytiglani kitartás abban az 
apátságban és közösségben, amelyben 
fogadalmat tettek. Napirendjük az évsza
koknak és a nap járásának megfelelően 
alakult. Éjszaka 2 óra tájban felkeltek és 
az éjszakai zsolozsmát (noctumi) imád
kozták. Hajnalban mondták vagy énekel
ték a reggeli dicséretet (laudes). A nappa
li —»imaórák (prima, tertia, sexta, nona) 
6, 9, 12 és 15 óra táján segítették a nap 
megszentelését. Este még napvilágnál 
mondták az esti dicséretet (vesperae) és 
közvetlenül az éjszakai pihenő előtt a 
befejező imát (completorium). A napi 
—»zsolozsma együttesen mintegy három 
és fél órát tett ki. A nap többi részében a 
belső gazdaságban, a műhelyekben és a 
—»konyhán dolgoztak, ill. olvasással, el
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mélkedéssel, írással és énekgyakorlattal 
foglalkoztak.

A napirend a napkelte és a napnyugta 
folyamatosan változó időpontjához iga
zodott, így nyáron a munkaidő volt hosz- 
szabb, télen pedig a pihenés. Húsvéttól 
szept. 14-ig naponta kétszer étkeztek, az 
év többi részében csak egyszer. Húst egy
általán nem fogyasztottak, a húsevés tilal
mán csak a középkor végén enyhítettek 
(—»böjt). Semmit sem tarthattak tulajdo
nuknak, és csak azt használhatták, amit 
elöljáróiktól kaptak. Öltözetük fekete 
talár övvel, fölötte fekete skapuláré 
(—szerzetesi öltözet). Ebből származik 
népies elnevezésük: monachi nigri, feke
te barátok. Az apát fontosabb ügyekben 
döntése előtt meghallgatta szerzetesei 
véleményét.

A latin egyházban a 9. sz. elejéig a 
monostorok Szt. Benedek Reguláját más 
regulákkal elegyesen követték. 816-819- 
től Aniani Sz. Benedek apát közreműkö
désével a Karoling uralkodók országaik
ban kötelezővé tették a bcnedeki regulát, 
amely hamarosan minden más szabály
zatot kiszoritott Nyugaton.

A magyarokat a —»római keresztény
ségre térítő első név szerint ismert szerze
tesek a 10. és a 11. sz. fordulóján ~ vol
tak: Brúnó Sankt Gallenből, -^Adalbert 
Prágából, Radia Cseho.-ból, Querfurti 
Brúnó Magdeburgból és —»Gellért Ve
lencéből. Az első apátságnak, a —»pan
nonhalmi bencés apátságnak alapítását 
Géza fejedelem kezdte (996) és fia, Ist
ván király fejezte be (1001), Monte Cas- 
sino kiváltságait biztosítva a Szt. Márton 
nevére szentelt monostor számára. Szt. 
István alapította Pécsvárad, Bakonybél, 
Zalavár és Zobor apátságát is. Szt. Gel- 
lért, Csanád első püspöke, püspöki szék
helyén teremtett otthont szerzeteseinek. 
Pannonhalmi szerzetesből lett pécsi püs
pök Szt. Mór. Aba Sámuel király Sáron, I. 
András Tihanyban (1055; —»tihanyi ben
cés apátság), I. Béla Szekszárdon (1061), 
I. Géza Garamszentbenedeken (1075; 
—»garamszentbenedeki bencés apátság), 
Szt. László Mogyoródon, Szentjobbon, 
Somogyváron (1091 ), Bátán ( 1093) és ta
lán Kolozsmonostoron is, II. Béla Föld

váron a Duna mellett alapított a ~nek 
apátságot. II. Géza és fia, III. Béla, majd 
utódaik figyelme a szerzetességbe új len
dületet hozó —»ciszterciek, később a 
—»premontreiek, —»ferencesek, —»do
monkosok és —»pálosok felé fordult, s a 
~nek nem alapítottak újabb monostort. 
Az első főúri alapitó, Ottó somogyi ispán 
1061-ben Szt. Jakab monostorát alapítot
ta Zselicben. A tatárjárásig (1241) szá
mos nemzetség és báró követte példáját 
(—»nemzetségi monostor). 1300-ig leg
kevesebb 67 helyen épült monostor 
~nek. További 38 monostornak említik 
ugyan az apátját, de rendi hovatartozá
sukról hallgatnak a források. Valószínű, 
hogy ezeknek nagyobb része is Szt. Be
nedek reguláját követte. Ezeken túl még 
50 monostoros helyről vannak adataink, 
ahol apát, szerzetes említése egyszer sem 
fordul elő, és a —»monostor elnevezés ta
lán csak szilárdabb építésű templomot je
löl. Nemcsak a ~re, hanem a középkori 
mo.-i —»szerzetesrendekre általában jel
lemző az apácakolostorok csekély szá
ma. Bencés nővérek csupán Apácavásár
helyen és —»Esztergomban, a mai Prí
más-szigeten éltek huzamosan.

Mivel a -nek Mo.-on sem volt közös 
szervezetük, apátságaikról jegyzék visz. 
sohasem készült. Monostoraik legna
gyobb részének igen csekély volt a jöve
delme, ennek megfelelően a —»konven- 
tek létszáma is igen kicsi volt, különösen 
a tatárjárást követő évszázadokban. 
1508-ból fennmaradt 17 monostor vizitá- 
ciós jegyzőkönyve. Ekkor csak öt apát
ságban volt az apát mellett kettőnél több 
szerzetes.

A 11. sz. és a 12. sz. első fele lehetett 
a mo.-i ~ virágkora, de ebből az időből 
alig maradt írásos emlék. így nem tudjuk 
azt sem, hogy a magyar szentek legendái
nak írásában mennyi részük volt. A nép
pel való szoros kapcsolatukról tanús
kodik a Benedek név széles körű elterje
dése helynevekben, templomcímekben 
és személynevekben. Pannonhalma Oros 
(Uros) apát kormányzása (1207^42) alatt 
érte el fénykorát. Akkor épült a mai 
templom legnagyobb része, és ő védte 
meg monostorát a tatárok támadásától.
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Szí. Benedeket ábrázoló táblakép Garamszentbenedekröl. 1483 k. Esztergom, 
Keresztény Múzeum
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Vilmos pannonhalmi apát pecsétje. MÓL

A tatárjárást követő 300 év néhány re
formkísérlettől eltekintve a folyamatos 
hanyatlás időszaka. Az apátok tevékeny
sége a birtokok és jövedelmek megtartá
sában merült ki. Kellő létszám hiányában 
a szerzetesek a zsolozsmát nem imád
kozták közösen. A jövedelmezőbb apát
ságokat a 15. sz.-tól nem szerzetesek, ha
nem világi személyek, kommendátorok 
kapták meg a pápától vagy a —»királytól. 
1215-ben a IV. lateráni zsinat elrendelte 
a ~nek háromévente egyháztartomá
nyonként közgyűlések, káptalanok tartá
sát. XII. Benedek pápa 1336-ban részle
tesen szabályozta a ~ életét és reformját. 
Mo.-on mindennek kevés hatása lett. 
1501-ig mindössze hat káptalannak ma
radt emléke.

A népesebb apátságok konventjei 
—»hiteleshelyi munkát vállaltak: külső 
ügyfelek részére állítottak ki hiteles —»ok
leveleket. Kolozsmonostor, Garamszent- 
benedek, Somogyvár, Zalavár, Kapor
nak, Pannonhalma, Pécsvárad, Szekszárd 
és Zobor konventje sok ezer oklevelet fo
galmazott meg és hitelesített. Az apátsá
gok archívumai csaknem mind megsem
misültek, de Pannonhalma igen gazdag 
levéltára Bakonybél és Tihany oklevelei

vel együtt megmaradt. Az apátságok 
egykori könyvtárainak emlékét őrzik a 
Pécsvárad és Kolozsmonostor könyvei
ről készült jegyzékek és a —»pannonhal
mi könyvtár jegyzéke, a kódexek azon
ban csaknem kivétel nélkül elpusztultak. 
Kétségtelenül ~ munkája a —»Pray-kódex: 
egy 1200 k. másolt sacramentarium, 
amelybe Kálmán király törvényeit, a 
—»Pozsonyi Évkönyveknek nevezett korai 
magyar történeti adatokat, valamint a 
—»Halotti Beszéd és Könyörgés címen is
mert első összefüggő magyar nyelvemlé
ket is bejegyezték. Pannonhalma kódexei
ből csupán egy 1510-16 között készült 
reneszánsz díszítésű evangelistarium és 
benedictionale maradt fenn egy kötetben 
(Pannonhalma, Főapátsági Kvt.). 1506 
19 között három nyomtatott zsolozsmás- 
könyv is készült Pannonhalma részére.

Az okleveleken kívül főként az apátsá
gok építészete tanúskodik a ~ műveltsé
géről. A legmonumentálisabb Pannon
halma bazilikája, melynek különösen ér
tékes részlete a 13. sz.-i vörös márvány 
déli kapuzat, a Porta speciosa. A —»jáki 
bencés apátsági templom a középkori 
mo.-i figurális szobrászat egyedülálló em
léke, Lébény nemzetségi monostorának 
temploma francia hatást tükröző gazdag 
épületplasztikájával tűnik ki (—»lébényi 
bencés apátsági templom). A legtöbb 
apátság emlékét azonban ma már csak 
néhány gondosan faragott kő hirdeti.

A tatárjárás óta folyamatosan hanyatló 
szerzetesi élet reformálására —»Tolnai 
Máté pannonhalmi apát (1500-35) tett 
először kísérletet. Káptalanokat hívott 
össze, 1512-ben pedig nyolc királyi kegy- 
uraság alá tartozó apátságot szövetségbe 
(confoederatio) tömörített. Az apátok ré
széről tapasztalt közömbösség, a törökök 
előrenyomulása, a reformáció terjedése 
és a kettős királyválasztás azonban nem
csak az elkezdett reformot akadályozta 
meg, hanem a még fennálló apátságok 
életét is kioltotta. Pannonhalma is várrá 
alakult, és 1586-ban az utolsó szerzetesek 
is elhagyták.

Himmelrich György, Pannonhalma 
kommcndátora 1607-től a szerzetesi élet 
újraindítására törekedett, de szándéka
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megbukott —»Pázmány Péter érsek ellen
állásán, aki a monostor még meglévő bir
tokait a győri —»jezsuitáknak kívánta jut
tatni. Pázmány halála után azonban Anton 
Wofradt kremsmünsteri apát, az osztrák 
bencés kongregáció elnöke, Bécs püspö
ke megnyerte az uralkodó, III. Ferdinánd 
jóindulatát az apátság visszaállításához. 
Az országgyűlés ragaszkodott magyar 
apát kinevezéséhez. Mivel alkalmas ben
cést Ausztriában sem találtak, Pálffy Má
tyás heiligenkreuzi ciszterci perjel kapta 
meg az apátságot (1639-47), miután 
szentszéki engedéllyel átlépett a ~hez. 10 
taggal kezdte újra a szerzetesi életet. 
Bakonybél és Dömölk egykori apátsága 
és birtokai jogfolytonosság alapján Pan
nonhalma alá tartoztak, s 1716-ban Ti
hany is a pannonhalmi apát alá került. A 
konvent létszáma 1711-ig 20-ra emelke
dett. Jelentősebb építkezést csak Sajghó 
Benedek apát ( 1722—68) tudott megvaló
sítani. Szerzetesi életvitelben az osztrák 
~et követték. 1694-ben megindult az 
apátságban a szerzetesnövendékek filo
zófiai, 1702-től pedig teológiai képzése 
is. A szerzetesek jórészt a Pannonhalmá
hoz tartozó falvak és a környező helysé
gek lelkipásztori szolgálatát látták el. A 
három fiókapátságot ekkor még csak két- 
három szerzetes lakta. 1672-ben elvállal
ták a Pozsony m.-i Modor plébániájá
nak, majd hamarosan iskolájának veze
tését is. 1724-ben az apátság menekített 
házi és hiteleshelyi levéltára visszakerült 
eredeti helyére, és a konvent újra elkezd
hette hiteleshelyi tevékenységét.

II. József 1786-ban az apátságot fel
oszlatta, és csak 1802-ben térhettek visz- 
sza Pannonhalmára a szerzetesek.

írod.: PRT, I XII, 1902-16; Philibert 
Schmitz, L ’ordre de Saint Benoît, I—VII, 
Maredsous, 1942-56; Csóka J. Lajos, Szent 
Benedek fiainak világtörténete különös tekin
tettel Magyarországra, I—II, Bp., 1970; J. La
jos Csóka, Geschichte des benedektinischen 
Mönchtums in Ungarn, St. Ottilien, 1980; 
Benedettini, in Dizionario degli istituti di 
perfezione, ed. Guerrino Pelliccia, Giancarlo 
Rocca, I, Roma, 1974; G. Békés, Congrega- 
zione Benedettina Ungherese, in Dizionario, i.
m., II, Roma, 1975; Népek nagy nevelője.

Szent Benedeknek, Európa védöszentjének 
emlékezete, szerk. Szennyay András, Bp., 
1981; Mons Sacer, 1996; Paradisum planta
vit, 2001.

Hervay Ferenc Levente

bencés könyvtárak
Az első mo.-i könyvtárak a —»bencések 

használatára létesített kolostori gyűjtemé
nyek voltak. A —»pannonhalmi könyvtár 
jegyzékén 1093 k. 80 könyv, az 1086-ra 
keltezett bakonybéli összeírásban 3 evan- 
géliumoskönyv és további 83 —»kódex, a
12. sz. végéről fennmaradt pécsváradi ko
holt alapítólevélben 35 kötet szerepel. A 
14-15. sz.-i bencés könyvműveltséget a 
—»garamszentbenedeki bencés apátság 
1394-ből származó díszes misekönyve és 
a kolozsmonostori vagyonleltárban (1427) 
összeírt 48 kötet dokumentálja. A gyűjte
mények fő részét liturgikus és aszketi- 
kus, ill. a teológia és a pasztoráció köré
ből származó művek alkották. A 16. sz.- 
ban szétzúzott vagy erőddé átalakított 
kolostorok könyvállománya elpusztult. A 
—»pannonhalmi bencés apátság 1628-ban 
Himmelreich György kormányzóapát 
435 kötetes gyűjteményét örökölte, állo
mánya 1658-ban 2037 mű 2318 köteté
ből állt. A török elől 1683-ban Pozsony
ba és Bécsbe menekítették a könyveket. 
A Rákóczi-szabadságharc idején a ku
rucok kétszer is földúlták a rendházat 
(1705, 1709). A gazdag 17. sz.-i könyv
tárból az 1768. évi számbavétel során 
csak 250 kötetet találtak, és a könyvtár 
az újabb beszerzésekkel együtt is csak 
1800 könyvből állt. Ez az állomány So
mogyi Dániel főapátsága (1768-1801) 
alatt több mint duplájára nőtt. 1786 októ
berében azonban a rendházat feloszlat
ták, a könyveket a pesti —»egyetemi 
könyvtárba szállították, és nagyobb rész
ben elárverezték. Amikor I. Ferenc 1802- 
ben a rendet visszaállította jogaiba, már 
csupán 757 kötetet tudtak visszaszerezni. 
A könyvtár anyagának összegyűjtése új
rakezdődött, a bencés rend pedig elindí
totta iskolaszervező tevékenységét.

írod.: PRT, 1/1, 1902; Viktor Récsey, 
Catalogus librorum omnium Conventus S. 
Martini de S. Monte Pannoniae Anno 1658,
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A pannonhalmi ben
cés főapátság könyv
tára

Bp., 1902; C sapodi Csaba, A legrégibb ma
gyar könyvtár belső rendje. Pannonhalma a 
11. században. MKsz, 1957; J. Lajos Csóka, 
Geschichte des benedektinischen Mönchtums 
in Ungarn, München, 1980; Adattár XVI 
XVIII/13,1, 1986; Bánhegyi B. Miksa OSB, 
A Könyvtár, in Mons Sacer, 1996, III; Adattár 
XVI-XVIII/19,1, 2001; Paradisum plantavit, 
2001.

Monok István-Varga András

bencés tem plom típus
Nem kellően szabatos szakmai meg

jelölése annak az alaprajzi formának, 
amelyben a kereszthajó nincs meg, és a 
háromhajós hosszházat kifelé is megfor
mált apszis zárja, többnyire közös alap
vonalra szerkesztve. Ez a kora középkori 
eredetű és a -Aromám ka végéig gyakran 
alkalmazott alaprajzi forma (amely a 
—»gótika korában, poligonális szenté
lyekkel, csak szűkebb körben élt tovább) 
elsősorban Európa déli területein terjedt 
el, és sohasem volt kifejezetten jellemző

a —»bencések építészetére. Kora közép
kori példája Mo.-on is kimutatható (Fe
nékpuszta, 2. sz.-i bazilika, e fonnájában 
visz. 7. sz.), de elterjedése nálunk a 
romanika korára, azaz a 11. sz. második 
felétől a 13. sz. első feléig terjedő idő
szakra esik. A háromapszisos forma ki
mutatható több —»székesegyházon (Pécs, 
Győr, Eger), de nem mindig van meg a 
korszak bencésnek mondható temploma
in (pl. Boldva, Ákos), ill. templommarad
ványain (Pásztó). Az viszont kétségtelen, 
hogy a —»szerzetesi templomok körében 
e típusnak legalábbis a klasszikus alakját 
(fő példák; Garamszentbenedek, Dombó, 
Somogyvár, Kapornak, Lébény, Aracs) 
más rendek nemigen alkalmazták.

A mo.-i példákkal kapcsolatban temp
lomtípusról beszélni nem indokolt, mivel 
az ide tartozó épületek túlnyomó részben 
elpusztultak, és azok, amelyek mint mű
ködő templomok fennmaradtak (Lébény, 
Deáki), egyrészt későiek, másrészt eltérő 
felépítésűek. Külföldön az egyszerű alap-



A somogyvári bencés apátság templomának alaprajza a pilléralapozások 
jelölésével, Koppány Tibor felmérése. KÖH Tervtár
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rajzi formával összefüggésben elég válto
zatos felépítési módok alakultak ki -  még 
a bazilikális elrendezés sem mondható ki
zárólagosnak - , elsősorban a torony vagy 
tornyok, valamint másféle, a főhajót érin
tő tömeghangsúlyok alkalmazása tekinte
tében, de a térmegoldások vonatkozásá
ban is. A hazai kutatás kénytelen-kellet
len az alaprajzokra összpontosított, és 
nem fordított kellő figyelmet azokra a 
csekély részletekre, amelyek tagoltabb 
tér- és tömegalakításra (pl. az apszisok 
előtti hosszházszakasz kitüntetett kezelé
sére: Somogyvár, Eger) utalnak.

Írod.: A magyarországi művészet történe
te, szerk . Zádor A n n a , Dercsényi D e z s ő , h.
n. [B p .] , 5 1 9 7 3 , 3 8 - 4 0 ,  4 4 ^ 1 5 , 6 9 - 7 2 ;  D e z s ő  
Dercsényi, Vorromanische Kirchentypen in 
Ungarn, A H A , 2 0 (1 9 7 4 ) ;  Valter Ilon a , A 
pásztói monostor feltárása, C A H , 1 9 8 2 ;  

Nagy Sán d or, Dombó, középkori monostor és 
erőd, Ú jv id é k , 1 987; Paradisum plantavit, 
2001.

Tóth Sándor

Benckner, Paul, id. (Benkner; Brassó, 
1653-Brassó, 1719. aug. 14.)

Naplóíró. Iskoláit szülőhelyén végez
te. 1682-ben szenátor, 1719. jan. 28-án 
ev. lelkész. Latinul és németül írt Dia- 
rium'd részben ismeretlen (esetenként kö
zépkori) forrásból összemásolt szövege
ket, részben (1666. szept. 7-től) a brassói 
hétköznapokról készített saját feljegyzé
seket tartalmaz.

Kiad.: Diarium. 1421-1693, H rsg . Ju liu s  

Gross, G u sta v  Seraphin, in  Quellen zur Ge
schichte der Stadt Brassó, IV , B ra ssó , 1903; 

Consignation. 1682-1698, in Consignation, 
V I , 1915 .

A szerk.

Benedek (tNagyvárad, 1296?)
Egyházi író, váradi püspök. 1285 e. 

Padovában kánonjogi doktor. 1285-től 
esztergom-szenttamási prépost; 1291-től 
váradi püspök. Az ÖNB 13. sz.-i jogi kó
dexe (1062. sz.) öt feljegyzését őrzi. Ezek 
a tatárok betöréséről, padovai adósságá
nak megtérítéséről, egyházkormányzati 
és gazdasági ügyekről szólnak. Ugyanott 
fönnmaradtak feljegyzései a váradi püs

pökség jövedelmeiről és két beszéd Szt. 
Lászlóról. Jakubovich Emil ezeket is a
13. sz.-ból datálta, és az egyik másoló 
kezet, amely a prédikációkat is írta, ~nek 
tulajdonította. Az ÖNB munkatársai a 
kódexet a 14. sz.-ra datálják.

Kiad.: Monumenta Ecclesiae Strigonien- 
sis, k iad . Knauz N á n d o r, II, E sz terg o m , 188 2  

( le v e le i) ;  Lukcsics P ál, Szent László király 
ismeretlen legendája, B p ., 1 9 3 0  (b e sz é d e i) .

írod.: Bunyitay V in c e , A váradi püspök
ség egyházai a püspökség alapításától 1566. 
évig, in  U ő ,  A váradi püspökség története, III, 
N a g y v á r a d , 1 8 8 4 ; Jakubovich E m il, A 
váradi püspökség 13. századi tizedjegyzéke, 
M N y , 1926; Kódexek a középkori Magyaror
szágon, k iá ll, kát., O S Z K , B p ., 1985 .

Vizkelety András

Benger, Nicolaus (Kőrös m., Hor- 
váto., 18. sz.)

Pálos rendtörténetíró, kétszer volt hor- 
vát tartományfőnök. Feldolgozta a hor- 
váto.-i körösi Mária-kegyhely, az illír 
szentek történetét (Regina martyrum 
Maria Crisiensis urbis refugium, Po
zsony, 1730). Legjelentősebb műve rend
története (Annalium eremi-coenobitico- 
rum, Pozsony, 1743), amelyben az I. kö
tetet író Eggerer munkáját folytatva
1663-1727 közt mondja el az eseménye
ket. A harmadik kötet írásával 1737-ig 
jutott, ez kéziratban maradt (OSZK). 
Egyéb művei is maradtak kéziratban. 
Munkássága a horvát-magyar identitás
történet kutatóinak is érdekes forrás lehet.

Művei: Promptuarium privilegiorum con
fessorios regulares attinentium, N a g y s z o m 
bat, 1750 .

A szerk.

Bengraf, Joseph (Neustadt a. d. Saale, 
1745-Pest, 1791)

Német származású zeneszerző. Neve 
főleg magyar táncai révén ismert, noha 
elsősorban egyházi komponista volt. 
1784-91 között a pesti főplébániatemp
lomban (—»pesti belvárosi plébániatemp
lom) a —»regens chori tisztét töltötte be, 
és mind zenei vezetőként, mind zene
szerzőként jelentős hatást gyakorolt. 
Újonnan beszerzett művekkel frissítette
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J . Bengraf, Magyar táncok, címlap

fel a repertoárt, korszerű tájékozottságát a 
kortársak nagyra értékelték. 30 misét, 8 
rekviemet, sok kisebb egyházi művet írt 
(közülük 11 mise, több offertorium, Má- 
ria-antifóna stb. fennmaradt). Müvei ha
lála után még mintegy 40 éven át a temp
lom műsorának meghatározó részét 
képezték (egy 1831-ben készített inventá- 
riumban a művek több mint egyharma- 
da(!) ~ alkotása, egy miséjét pedig még 
1888-ban is játszották). Tekintélyét bizo
nyítja, hogy a pesti ev.-ok 1791-ben, a 
—>Türelmi Rendelet kibocsátása tízéves 
évfordulójának megünneplésére tőle ren
deltek kompozíciót: erre az alkalomra 
készült egyetlen nyomtatásban megjelent 
egyházi műve, a Kirchenmusik.

Világi kompozíciói közül dalai jelen
tek meg nyomtatásban (Sinngedicht és 
XII Lieder, mindkettő Pest, 1784), kama
raműveinek kéziratait a keszthelyi Heli
kon-könyvtár őrizte meg (6 Quartetti, 
Variazioni di diversi soggetti, Sestetto, 
Divertimento, Sei sonatine, 24 Deutsche, 
24 Menuets). Billentyűs hangszerre írt 
művei közül az első publikált magyar 
táncként számon tartott darabok a legis
mertebbek: Trois divertissements (benne: 
Ballet hongrois. Pest/Wien, 1784), és XII 
magyar táncok (Wien, 1790, 1802).

Kiad.: Joseph Bengraf (1745-1791), Six 
quartets, ed. Ágnes Sas, Bp., 1986 (Musica- 
lia Danubiana, 6).

írod.: Isoz Kálmán, Buda és Pest zenei 
művelődése 1686-1873, Bp., 1926; R enner-

NÉ Várhidi Klára, A pesti belvárosi plébánia- 
templom zenei élete a 18. században, ZtDolg, 
1992-94.

Sas Ágnes

Beniczky Gáspár (17. sz. második 
fele-Lengyelo.?, 1711 u.)

Nemesi származású naplóíró. 1707- 
től —Hl. Rákóczi Ferenc magántitkára.
1710- ben a Nemesi Compánia titkára.
1711- ben követségben járt Lengyelo.- 
ban, még abban az évben Danckáig kí
sérte a fejedelmet. Naplója forrásértékű a 
szabadságharc történetének szempontjá
ból.

Művei: Beniczky Gáspár naplója 1707. 
márc. 24.-1710. márc. 1., in Rákóczi Tár, ki
ad. Thaly Kálmán, Pest, 1866.

A szerk.

Beniczky Péter (Vác, 1603? 1606? 
Nagyszombat, 1664. febr.)

Apja, B. Ferenc hithű katolikus, Vác 
kapitánya, anyja Dancsó Anna. Apja ott
hon taníttatta, megtanult latinul, tudott 
szlovákul. Képzett katonaként harcol a 
török ellen, —»aranysarkantyús vitéz, dip
lomáciai szolgálatot is teljesít. A Thurzó 
család szolgálatába áll, birtokot igazgat, 
peres ügyekben jár el. 1654-58 között az 
esztergomi érsek udvari kapitánya. Csalá
dot nem alapít, 1664 februárjában vég
rendelkezik, s még abban a hónapban 
meghal. Végakaratában sajtó alá előké
szített versei sorsáról is dönt: azok ki
nyomtatását Beniczky Pálra és —»Bartók 
István esztergomi nagyprépostra bízza.

Bartók István közreadta a Magyar 
rithmusokat (Nagyszombat, 1664), ben
ne ~ művei mellett —»Nyéki Vörös Má
tyás és —»Rimay János 8, ill. 1 versével. 
A kötet igen népszerű volt, 1806-ig több 
mint 20 újabb kiadást ért meg, s még a 18. 
sz. végén is egy napon emlegették szerző
jét —»Balassi Bálinttal, -^Zrínyi Miklós
sal. ~ folytatja Rimay és Nyéki Vörös ma- 
nierista hagyományát könnyedségével, a 
rímtechnika bravúros alkalmazásával, de 
elüt tőlük és a barokk monumentalitástól 
is rövidségével, tömörségével. Kedveli az 
epigrammatikus, egyszakasznyi formát, a 
rövid sorokba tördelt Balassi-strófát. Ver-
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seskönyve második részének, a 250 kö
zönséges magyar példabeszédnek többsé
ge közmondásgyűjteményekbe is beleke
rült (~ szlovák nyelven is írt 220 ilyen 
szentenciát). Istenes, vitézi és moralizáló 
költészete mellől feltűnően hiányzik a 
szerelmi tematika. ~ fő szellemi ihletője 
-^Pázmány Péter (főleg lmádságosköny- 
ve és prédikációi), aki szövegszerűen is 
hat rá; költészetében kimutatható továb
bá Zrínyi Svre/ía-kötetének és prózájá
nak ismerete.

írod.: Toldy Ferenc, Beniczky Péter kora 
s némely fontos kicsiség, Új Magyar Múze
um, 1853; Uő, Beniczky Péter, in Uő, Magyar 
költők élete, I, Bp., 1870; Komáromy András, 
Adalékok Beniczky> Péter életéhez, TT, 1888; 
Kovács Dezső, Beniczky Péter élete és költé
szete, ItK, 1906; Jenei Ferenc, Manierista 
elemek világi költészetünkben, ItK, 1970.

Csillag István

Benkő Ferenc (Magyarlápos, 1745. 
jan. 4.?-Nagyenyed, 1816. dec. 16).

Mineralógus, ref. lelkész, író és tanár. A 
nagyenyedi Bethlen-kollégiumban tanult, 
1776-tól Jénában, Göttingenben folyta
tott egyetemi tanulmányokat. 1790-től a 
nagyenyedi ref. kollégium földrajz- és ter
mészetrajz-professzora és németnyelv-ta- 
nára. A kollégiumban 1796-ban nyilvános 
természetrajzi gyűjteményt (Raritatum et 
Rerum Naturalium Museum) hozott lét
re, melyet az első nyilvános múzeumnak 
tekinthetünk Mo.-on. A magyar nyelvű 
természettudományos oktatás egyik úttö
rője: földrajzi kézikönyvet írt Magyar 
geográfia címmel (Kolozsvár, 1801-02), 
s ő a szerzője az első eredeti magyar 
nyelvű ásványtani munkának (Magyar 
minerologia, Kolozsvár, 1786). Magyar 
Linneus c. műve, melyben az állat- és nö
vényvilágot mutatja be Linné rendszere 
szerint, kéziratban maradt, jelenleg, 
tudtunkkal, lappang. 1793 és 1800 között 
a Parnassusi időtöltés c. ismeretterjesztő 
sorozatot szerkesztette. Lefordította és 
megjelentette Abraham Wemer A kövek
nek és érceknek külső megesmértető je 
gyeikről (Göttingen, 1782; Kolozsvár, 
1784) c. munkáját. Az erdélyi római fel
iratokról írt munkája kéziratban maradt,

k U K  Y A R.
I N E R O L O G I A .

A’ K Ö V E K  ’S É R T Z E K
TUDOMÁNYA.

M elly
A’ TERMÉSZET Harmadik OrÉágának ga2* 
dag, és Éiikségcs, öt SzakaÉbcli Javainak 
rövid, és Rcndelvaló Le írását foglalja magá
ban, mellyel, a’ Magyar Nyelven a’ Szép Tu

dományokat fel-fegiteni igyekező Elmé
vel, a' Köz’ haÉonra kivált HAZA- 

IÁNAK kedveskedni.
BENKŐ FEKENTZ,  Sz. R. P.

Benkő Ferenc, 
Magyar mine
rologia, Ko
lozsvár, 1786, 
címlap

akárcsak németből és franciából készített 
fordításai.

írod.: Szilády Zoltán, Benkő Ferenc az 
első magyar mineralógus, Természettudomá
nyi Közlöny, 1911; Uő, Adalékok Benkő Fe
renc életéhez, ItK, 1925; Szabó András, Egy 
tragikus sorsú székely tudós élete és halála, 
Erdélyi Szemle, 1935, 7. sz.; Csiky Gábor, 
Benkő Ferenc tudomány- és művelődéstörté
neti jelentősége, Földtani Közlöny, 1968.

A szerk.

Benkő József, középajtai és árkosi 
(Bardóc, 1740. dec. 20.-Középajta, 
1814. dec. 28.)

Történetíró és flórakutató, ref. lelkész. 
A nagyenyedi Bethlen-kollégiumban 
1757-től teológiát tanult, 1767-ben Kö
zépajtán lett ref. lelkész. 1785-től az er
dővidéki kerület esperese. 1787-től a 
székelyudvarhelyi kollégium hittudomá
nyi tanára, 1799 u. végleg Középajtára 
vonult vissza. Gyűjtötte Erdély történeti 
kútfőit. Erdélyt részletesen bemutató ál
lamismereti munkájának csak első része, 
a Transsilvania sive Magnus Transsilva- 
niae Principatus (Bées, 1777-78) jelent 
meg. Diaetae sive rectius comitia Trans- 
silvanica (Nagyszeben-Kolozsvár, 1791) 
c. művében az erdélyi országgyűlésekről, 
Imago inclytae in Transsilvania nationis 
siculicae historico-politica (uo., 1791, 
2Nagyszeben, 1837, magyarul, kibővítve
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Kolozsvár, 1806, 1927) és Erdélyi oláh 
nemzet képe (Pozsony, 1785) c. munkájá
ban a székelyekről, ill. a románokról írt. 
Kiegészítést gyűjtött Bőd Péter Athena- 
sára való pótlások címmel. Másolatokat 
készített krónikákról, jegyzőkönyvekről, 
naplókról, de történeti munkáinak jelen
tős része kéziratban maradt, így Transsil- 
vania specialis c. műve is. Kiadta ^ B eth 
len Farkas Historia de rebus Transylvani- 
cis c. munkáját ( 1782-93).

Elsőként ismertette Linné rendszerét 
Mo.-on, ~et tekinthetjük a kettős neve
zéktan hazai meghonosítójának. Fő mű
ve, az erdélyi növényvilág Linné rend
szere alapján való áttekintése, a Flora 
Transsilvanica töredékben maradt. Mind
össze egy négynyelvű növénytani nó
menklatúrája (Nomenclatura, 1780) látott 
napvilágot —»Molnár János pozsonyi Ma
gyar Könyvház (Pozsony, 1783; Pest,
1793-1804) c. könyvsorozatában, továb
bá 1783-ban két többnyelvű (latin, ma
gyar, német, francia, román) növény
szótára. Flaarlemben adta ki Erdély isme
retlen barlangjait leíró művét (Imago 
specuum Magni Principatus Transsilva- 
niae, 1781), amelyért az ottani tudós tár
saság felvette tagjai közé.

Kiad.: Hunyadmegyéröl, kiad. Koncz Jó
zsef és Téglás Gábor, Déva, 1901; Speciális 
Transilvania, Terra Siculorum, ford, és kiad. 
Szabó András, Kolozsvár, 1944; Benkö Jó
zse f levelezése, kiad. Szabó György, Tárnái 
Andor, 1988.

írod.: Mikó Imre, Benkö József élete és 
munkái, Pest, 1867; Ernyey József, Benkö 
József természettudományi hagyatéka, Bota
nikai Közlemények, 1932; Gombocz Endre, 
A magyar botanika története, Bp., 1936; 
Eder Zoltán, Benkö József nyelvészeti mun
kássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő 
Társaság, 1978; Benkő Samu, Középajtától 
Európáig. A történetíró és Linné-követő 
Benkö József in UŐ, Haladás és megmara
dás, Bp., 1979; Kádár Zoltán, Priszter 
Szaniszló, Az élővilág megismerésének kez
detei hazánkban, Bp., 1992.

A szerk.

Benkő Márton, dálnoki (17-18. sz.)
Fordító, tanár. A nagyenyedi kollégi

umban tanult. 1693-1700 között az ora
toria és syntactica osztály praeceptora 
volt, mint ilyen Cicerót fordított és görög 
nyelvet is tanitott. 1698-1700 között lett 
a marosvásárhelyi ref. iskola rektora, pe
dagógiai módszeréhez tartozott, hogy 
szemléltető táblákat készített. Lefordítot
ta és kinyomtattatta Vossius János Orato- 
riáját, melyet gyulafehérvári, enyedi, ko
lozsvári iskolák tanulói is használtak. 
1703-tól pap és a nagyenyedi kollégium 
tanára. 1702-ben lefordítja és diákjai 
anyagi segítségével kiadatja L. Annaeus 
Florus történetírását, világtörténeti átte
kintést is írva hozzá (Lucius Annaeus 
Florusnak a római viselt dolgokról írott 
négy könyve, Kolozsvár, 1702). Történet
fölfogásában, mint Havas László megál
lapította, egyesül a biologikus-organikus 
szemlélet és a négy birodalom gondolata.

Kiad.: Római szerzők 17. századi magyar 
fordításai, szerk. Kecskeméti Gábor, előszó 
Havas László, Bp., 1993.

írod.: Havas László, A római irodalmi 
örökség a régi magyar prózafordításokban, 
Könyv és Könyvtár, 1985; UŐ, Das Geistige 
Erbe des antiken Roms und die klassische 
Geschichtsauffassung der altungarischen Li
teratur, in Antike Rezeption und nationale 
Identität in der Renaissance insbesondere in 
Deutschland und in Ungarn, Hrsg. Tibor K la- 
niczay, S. Katalin N émeth, Paul Gerhard 
Schmidt, Bp., 1993 („Studia Humanitatis”, 9).

Turn Pál
Benkö József arcképe. MNM TKcs
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Benyák Bemát (Komárom, 1745. dec. 
6.-Selmecbánya, 1829. márc. 1.)

Piarista író, pedagógus, iskoladráma- 
szerző, költő. 1764-ben lépett be a piaris
ta rendbe. 1774-től Nyitrán, 1781-től Vá
cott, 1785-től Pesten, 1795-től Székesfe
hérvárott, 1796-tól Vácott, 1800-tól 
Szegeden, 1803-tól Debrecenben, 1805- 
től Trencsénben, 1808-tól Selmecbányán 
tanár, ill. igazgatóhelyettes/igazgató a 
rend különböző gimnáziumaiban. Mate
matikát, fizikát, filozófiát, költészettant, 
retorikát tanított, tudott németül, franciá
ul, olaszul, görögül, latinul. 1777-től ma
gyarul tanította a filozófiát és magyar 
nyelvű filozófiai munkát is írt. Oktatás
ügyi programját, amely a felvilágosult 
rendiség követeléseit tartalmazta, 1790- 
ben a Fejér m.-i közgyűléshez, majd 
1791-ben az oktatásügyi bizottsághoz 
nyújtotta be (Theoria scholarum et rei lit
terariae pro Hungária, Croatia et Trans
sylvania). A —>Ratio Educationis tovább
fejlesztésére hivatkozva a tantárgyak 
csökkentése mellett a magyar tanítási 
nyelv általánossá tételét javasolta. Olyan 
kereskedelmi főiskolát képzelt el, amely 
gyakorlati ismereteket és az élő nyelvek 
tudását adja. Önálló magyar tanügyi ha
tóság felállítását követelte. Népszerű is
koladrámákat írt. Sokat tett a természet- 
tudományos szaknyelv magyarításáért.

Művei: Joas, 1770; Megszégyenült irigy
ség, 1772; Egész logikából és metafizikából 
válogatott cikkelyek, Kalocsa, 1777; Okos el
mének mulatozásai, Pest, 1783; Ratiocinium 
philosophicum super libertate ingenii humani 
in philosophando, Pest, 1784; Grammatica 
hungarica, Selmecbánya, 1816; Opuscula 
poetica, Bées, 1819; Magyar versei, Bées, 
1820; Üdvösséges énekei, Selmecbánya, 
1821 ; A magyar nyelvnek egyenes folyását is
mertető versek, Selmecbánya, 1826.

Kiad.: Benyák Bernát, Megszégyenült 
irigység, kiad. Prónai Antal, in Prónai Antal, 
A piaristák színjátéka Pesten a 18. század
ban, Bp., 1907; Benyák Bemát, Joas, kiad. 
Perényi József, Bp., 1931; B enyák Bemát, 
Veszprém városának nyájas leírása, kiad. 
Perényi József, Veszprém, 1912.

írod.: Takáts Sándor, Benyák Bernát és a 
magyar oktatásügy, A bp.-i kegyes tanítóren-

EGfeSZ LOGIKÁBÓL
ÉS M E T A F I S 1K A B O L

VÁLOGATOTT TZ1KKELYEK,
M ÉLLYÉ K É T  

T. N. N. FÁRÁDI
V Ö R Ö S  A N T A L

URNÁK AZ ORSZÁGOS HELY TARTÓ
FEJEDELEM KIRÁLYI SZEMÉLY VISELŐJÉNEK 

ÉS A BUDAI MEGYÉBEN MINDEN OSKOLÁK 
KIRÁLYI FÓ VEZÉRÉNEK

HELYBEN - 1IAC Yás;ÍLÓL
VETÉLKEDÉSRE K I  TEVE

B E N Y Á K  B E R N A R D
A hitatos Oskolák Rendén lévő Szerzetes Személy, 

és az említeti Tudományoknak Tanítója.
A' MAGYAR ORSZÁGI

HÉT FÓ BÍRÁS ÉS KIRÁLYI TÁBLA 
ÉLŐT PEDIGLEN NYILVÁN V1TATOT 

N E M E S ,  ES N E M Z E T E S  I FFI V

CZIKÚ JÁNOS
A’ Peítí Ahitatos Oskolákban 1777 efztendóben

Boldog Alzízony hivt. ak sipjío. 

mM-KX-KXK-xxv.xxxxxxxoKxxxMxoKxm
K AlOTSÁN, az ahitatos Oskolák Colegiumának bótüi vei.

Benyák Bernát, 
Egész logikából 
és metafiziká
ból válogatott 
cikkelyek, Ka
locsa, 1777, 
címlap

diek kát. főgimn. tudósítványa, 1891; Uö, 
Egy elfeledett nyelvújító. Benyák Bernát, 
MNyr, 1901; M álly Ferenc, Benyák és 
Metastasio, ItK, 1932; Bácskainé Pollák 
Zsuzsa, Benyák Bernát és a francia irodalom, 
Szeged, 1939; Gerencsér István, A magyar 
felvilágosodás és a kegyes iskolák, Regnum, 
1942—43 ; Vörös Imre, Benyák Bernát isme
retlen Voltaire-fordítása, ItK, 1979; Kolek 
Zsolt, Benyák Bernát versei Veszprémről és a 
Balatonról, Új Horizont, 1997.

A szerk.

Benyovszky Móric Ágost (Verbó, 
1741-Ágoncy, Madagaszkár, 1786. máj. 
23.)

Utazó, emlékiratíró. Nyitrai földbirto
kos család fiaként Bécsben katonai pá
lyára készült, mint hadnagy szolgált a 
hétéves háborúban, majd Hamburgba 
ment, s ott kitanulta a tengerészmestersé
get. Örökségéből kiforgatták, ezért haza
térve erőszakkal igyekezett jogainak ér
vényt szerezni, a vehemens ifjút Mária 
Terézia száműzte. így került Lengyelor
szágba, ahol részt vett a szabadságharc
ban, s tábornoki rangot kapott. Orosz 
fogságba esett, 1770-ben a Kamcsatka- 
félszigetre száműzték. Az ottani kor
mányzó kísérőjeként alkalma nyílt bejár
ni a félszigetet és megismerni a korábbi 
kutatók Szibériáról írt geográfiai feljegy
zéseit. 1771-ben több társával egy vitor
lás fedélzetén Japán, Makaó érintésével 
francia felségterületre szökött, ahol XV.
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Lajos megbízta egy Madagaszkárra indí
tott expedíció vezetésével és a sziget 
igazgatásának megszervezésével. Erre az 
első madagaszkári útjára ~t elkísérte fe
lesége, a szepesszombati polgárcsaládból 
származó Hönsch Zsuzsanna is. Állítólag 
(több kutató ezt kétli) a közkedvelt kor
mányzót a szigetlakok 1776-ban uralko
dójukká választották. Mo.-ra visszatérve 
~ részt vett a bajor örökösödési háború
ban, terveket szőtt Fiume bekapcsolásá
ról a világkereskedelembe. Érdemeiért 
Mária Teréziától 1778-ban grófi címet 
kapott, mégis az Egyesült Államokba in
dult, hogy amerikai kereskedők támoga
tásával megvalósíthassa afrikai terveit. 
1785-ben visszatért Madagaszkárra, ahol 
a francia kormányzó csapatai ellen har
colva vesztette életét.

Emlékirata eredetileg francia nyelven 
íródott, de angol fordításban jelent meg

Benyovszky Móric. Geyser rézmetszete. OSZK

először (Memoirs and Travels, London, 
1790), és számos szépirodalmi feldolgo
zás (Kotzebue, —»Gvadányi József, Slo- 
wacki stb.) alapjául szolgáló könyvsiker 
lett. A magyar fordítás Jókai Mór munká
ja (Gróf Benyovszky Móric saját emlék
iratai és útleírásai, I—II, Bp., 1888). 
Földrajzi megfigyeléseinek, térképeinek 
színvonala inkább a kalandort, mintsem 
a földrajztudóst idézi, ám vitathatatlan, 
hogy utazásai során számos helyen meg
előzte a nagy földrajzi felfedezőket.

Kiad.: Memoirs and Travels o f Mauritius 
Augustus Count de Benyovszky, I—II, London, 
1790; Maurice-Auguste Benyovszky, Voya
ges et mémoires -  contenant ses operations 
militaires en Pologne..., I—II, Paris, 1791; 
Gróf Benyovszky Móric Ágost életrajza, saját 
emlékiratai és útleírásai, I—II, ford. Jókai 
Mór, Bp., 1888; Jókai Mór Összes művei, 
LII-LIII, Bp., 1967 (a szépirodalmi feldolgo
zások bibliográfiájával).

írod.: Gvadányi József, Rontó Pálnak, 
egy magyar lovas közkatonának és gró f Be
nyovszky Móric Ágostnak életek [...] leírása, 
Pozsony-Komárom, 1793; Molnár János, 
Benyovszky g ró f és generális, Magyar 
Könyvház, 1793; Edvi Illés Ádám, Benyovsz
ky Móric Ágost, TudGyűjt, 1830; Andrzej 
Sieroszewski, Benyovszky Móric Ágost a 
magyar és a lengyel irodalomban, in Tanul
mányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsola
tok köréből, Bp., 1969; Szalatnai Rezső, 
Benyovszky Móric Ágost hazái, in Uő, Arcké
pek, háttérben hegyekkel, Bp., 1969; Aldo- 
bolyi N agy Miklós, Benyovszky Móric, négy 
világrész vándora. Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők, szerk. Havasné Bede Piroska, So
mogyi Sándor, Bp., 1973; Gvadányi József, 
Egy falusi nótáriusnak budai utazása -  Rontó 
Pál, kiad. Julow Viktor, Bp., 1975; Lugosi 
Győző, Benyovszky Móric Madagaszkáron -  
„autolegenda” és valóság, Sz, 1984; Uő, 
Benyovszky Móric madagaszkári „királysá
g a ” az újabb kutatások tükrében, Ethn, 1988; 
Andrzej Sieroszewski, Benyovszky Móric 
Ágost az irodalmi peregrináció példája, in 
Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, 
külföldiek Magyarországon, Bp.-Szeged, 
1993.

A szerk.
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Bercsényi Miklós, székesi, iij. (Te- 
metvény, 1665. dec. 6.-Rodostó, 1725. 
nov. 6.)

Hadvezér, politikus, levélíró, emlék
író. Egyetemi tanulmányait Nagyszom
batban végezte, azután —»Esterházy Pál 
nádor udvarába került. Híres lovas, vívó, 
táncos volt. Részt vett Buda vár ostromá
ban, vitézségéért ezredessé és 1686-tól 
Szeged várának kapitányává nevezték ki. 
Nem sokkal később Ung m. örökös főis
pánja és Felső-Mo. hadibiztosa. 1695- 
ben Csáky Krisztinával kötött házassá
got, ezt -^Kőszeghy Pál epithalamium- 
mal köszöntötte. 1697-ben találkozott 
először az ifjú Rákóczi Ferenccel. Jelen
tős szerepe volt a szabadságharc előké
szítésében. 1701-ben Lengyelo.-ba me
nekült, 1703-ban Rákóczival tért haza. A 
szabadságharc szervezője, II. Rákóczi 
Ferenc hadvezére és diplomatája lett. 
1705-ben főgenerális; 1707-ben fejedel
mi helytartó. Döntő szerepe volt a Nagy 
Péter cár és Rákóczi közötti szövetség 
létrehozásában. 1711 16-ban Lengyelo.- 
ban élt, a kegyelmet visszautasította. 
1718-ban követte fejedelmét rodostói 
száműzetésébe. Kitűnően tudott latinul, 
ő irányította a felkelés (latin nyelvű) saj-

Bercsényi Miklós. Ismeretlen festő olaj képe, 18. sz. 
MNM TKcs

tóját. Érdekelte a matematika, a filozófia, 
a történelem, a földrajz, az építészet, a 
különféle természettudományok, de leg
kivált az —»alkímia. Feljegyezték róla, 
hogy neki is, feleségének is külön 
gyógyszerészeti laboratóriuma volt. Le
velei irodalmi értékűek. Ágost lengyel 
király felkérésére szerkesztette meg 
1701 júliusában emlékiratát (fr. fordítá
sa: Mémoire du comte de Bercheni [...], 
1701, a párizsi külügyi levéltárban).

Kiad.: Székesi gró f Bercsényi Miklós leve
lei Károlyi Sándorhoz. 1703-1711, kiad. 
THALY Kálmán, Pest, 1868; Bercsényi Miklós 
főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rá
kóczi fejedelemhez. 1704-1712, I—IV, kiad. 
Thaly Kálmán, Bp., 1875-79; Bercsényi 
Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó le
veleskönyvei s más emlékezetre méltó iratai, 
1705-1711, kiad. Thaly Kálmán, Bp., 1882.

írod.: Thaly Kálmán, Gróf Bercsényi 
Miklós könyv- és kézirattára, MKsz, 1881; 
Thaly Kálmán, A székesi gróf Bercsényi csa
lád, I-III, Bp„ 1885-92; T haly Kálmán, Ber
csényi Miklós ismeretlen emlékirata XIV. La
joshoz, Sz, 1887; Badics István, Bercsényi 
Miklós élete, Bp., 1932.

Bor Tibor

Beregi M. János (jMiskolc, 1665 k.)
Ref. versszerző. 1646-tól Sárospata

kon tanult, 1648-tól ecsedi iskolamester. 
1652-54-ben Franekerben a puritaniz
mus ellenfelének, Amoldusnak tanítvá
nya. Disputációi nyomtatásban is megje
lentek (Franeker, 1654). A presbiteriánus 
eszmék ádáz ellenfele. Latinul is verselt. 
Hazatérve ref. lelkész volt Kecskeméten, 
Jászberényben, Miskolcon.

Kiad.: RMKT XVII/9, 1977.
A szerk.

Beregszászi Lőrinc Péter (11587. 
márc. 8.)

Ref. egyházi író. Nagyváradon, 1570- 
től Wittenbergben tanult, 1574-től Sáros
patakon lektor, 1576-tól Nagyváradon 
lelkész. 1584 u. a bihari egyházmegye es
perese. Élete a jezsuitákkal való vitákban 
telt. Az erdélyi előkelőségeknek ajánlott 
vitairata (Apologia pro ecclesiis reforma
tis, Várad, 1585) egy szombathelyi je-
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zsuita tételeit cáfolja, s nyolc latin verset 
is tartalmaz. Hoffhalter Rudolf, a könyv 
nyomtatója, e kötet végén jelentette be a 
magyar Újszövetség kinyomtatásának 
tervét. A —>Gergely-naptár bevezetésével 
kapcsolatban a kat.-ok és prot.-ok között 
1583-tól kezdve elmérgesedett vita folyt, 
ennek egyik állomása volt a ~ által az 
1585. évre szóló váradi naptárhoz fűzött 
vers, amely a jezsuiták által támogatott 
új időszámítást támadta (1584, Hoffhal
ter Rudolf, RMNy 559). Erre Wolfgang 
Schreck kolozsvári jezsuita válaszolt 
(1585, Heltai, RMNy 566). Mindkettő
jük írását, továbbá ~ Apológiáját és más 
jezsuitaellenes írásokat Thoraconymus 
Mátyás munkáival együtt J. J. Grynaeus 
újra kiadta Bázelban (De controversiis 
religionis hoc seculo motis adversaria 
quaedam scripta, 1587). Ez a kiadvány 
nemcsak Schreck szövegét őrizte meg, 
innen tudunk a vitában szintén részt vett 
Szántó (Arator) István jezsuita elveszett 
írásáról is. A naptárvitában elhangzott ér
vek művelődéstörténeti szempontból is 
érdekesek.

Kiad.: Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai 
a Báthoryak korából. 1571-1588, II. Bp., 
1913 (levele Szántó [Arator] Istvánnak, Nagy
várad, 1585); Alkinoosz kertje, Humanista 
költőink Janus Pannoniustól Bocatius Jáno
sig, kiad. Tóth István, Kolozsvár, 1970 (verse 
Balsaráti Vitus János emlékére).

A szerk.

Beregszászi Mózes (1700-1772)
Egyházi író, ref. lelkész. 1717-től 

Nagyenyeden tanult, itt a metafizika 
praesese, a retoristák tanítója, 1726-tól 
contrascriba, 1727-től senior. 1728-31- 
ben a leideni és a franekeri egyetem hall
gatója. Tordán pappá szentelték. Vajda
kamaráson lelkész, Bethlen József párt
fogolja. 1739-től dési lelkész, 1757-től 
esperes. Számos halotti beszédet írt. Tör
téneti témájú műve kéziratban maradt.

S. Sárdi Margit

Bergakademie —» S e lm ecb án y á i b á 
n y á sz a ti-k o h á sz a ti  a k a d é m ia

bergamasca
Páros ütemű, dúr hexachord hangso

rú, AB:/:CB formájú nyugati eredetű 
táncdallam, 1650-1750 között kottás és 
szöveges források utalnak mo.-i elterjedt
ségére. (—>Vietoris tabulatúráskönyv: 
„Pargamasca”, -aZayugróci kézirat: 
„Pargamáska”, —>Stark-féle soproni vir- 
ginálkönyv: „Pargamasca”, Linus-féle 
kézirat: cím nélkül, —»Esterházy Pál nó
tajegyzékében: „Bargamasco”.)

írod.: Bónis Ferenc, A Vietórisz-kódex 
szvit-táncai, in Zenetudományi tanulmányok 
Kodály Zoltán 75. születésnapjára, szerk. 
Szabolcsi Bence és Bartha Dénes, Bp., 
1957.

Domokos Mária

Berger Illés (Breznóbánya, 1562 
Szakolca, 1644)

Történetíró. Apja ev. lelkész volt. 
Szülővárosában, majd 1593-tól Heidel- 
bergben tanult, Pozsonyban, Trencsén- 
ben tanított. 1600 e. titokban katolizált. 
1604-től Mátyás főhg. udvari történetíró

ja; osztrák nemességet kapott. Mind
eközben, holott müvei sorra jelentek 
meg, nyomorgott. 1622-ben királyi aján
dékként házhoz és szőlőbirtokhoz jutott 
Szakolcán, s végleg letelepedett. 1634- 
ben 11. Ferdinánd kinevezte a harmincad- 
hivatal igazgatójának.

Legjelentősebb műve, melynek kiadá
sát História Hungáriáé címen —»Ferenczf- 
fy Lőrinc tervezte, kéziratban maradt (de 
nem veszett el, mint azt a szakirodalom 
többször vélte), részei megtalálhatók az 
EK-ban, valamint Bécsben az ÖNB-ben 
és az Albertinában.

Művei: Rapsodiae de cruce in signis regni 
Hungarici, Olomouc, 1600; Domus augustis
simae Austriae columnae sidera caesares, he
roico carmine descripti, 1281-1602, Bées, 
1602; Idyllia de virtute bellica, Prága, 1603; 
Typus monarchiae Europae Austrio-Roma- 
nae, Prága, [1603]; Jubilaeus de origine, er
rore et restitutione S. Coronae Hungáriáé 
regni, [Bées], 1608; Oratio funebris in exe- 
quiis Stephani de Illésháza = Oratio de 
laudibus Stephani Illésházy, h. n., 1609 = 
MKsz, 1900, 1914; Connubium Hungáriáé et 
Bohemiae in Matthia II, Prága, [1611];
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Spectator theatri extemporanei belli Hun- 
garici, P rága , 1612; Vindiciae solemnitatis S. 
Coronae Ferdinando II. rege Hungáriáé 
coronato, B ées, 1618; Symbolum sacrum et 
augustum decem reginarum Hungáriáé 
politice et historice expositum, [B ées], 1637.

írod.: Frankl V ilm os, Berger Illés m. kir. 
historiográfus, Sz, 1873; Gulyás P ál, Az 
Illésházy nádor felett mondott búcsúztató, 
M K sz , 1914; Holl B éla , Ferenczffy Lőrinc, 
B p „ 1980.

A szerk.

berhe —»lábravaló; —»szűrnadrág

Beriszló Péter éneke (Cantio Petri 
Berizlo; „Mind ti népek bánkódjatok 
pispek veszedelmén.. 1 5 1 5 )

A familiáris deákköltészet legkorábbi 
fennmaradt emléke. Szerzőjének nevét, a 
szereztetés idejét (1515. ápr. 23.) a —»ko
lofonból tudjuk, a név az —»akroszti- 
chonból is előjön. A Délvidéken keletke
zett. Hőse, Beriszló Péter (Trau, 1475— 
Korenica, 1520. máj. 20.) 1512-től veszp
rémi püspök, 1513-tól horvát-szlavón- 
dalmát bán, zenggi kapitány és kincstar
tó, a török legnagyobb ellenfele, aki a tö
rök elleni csatában esett el. Síremléke ma 
is látható a zágrábi székesegyházban. 
Propagandisztikus dicsőítését visz. író
deákja vagy „hegedőse” vállalta magára. 
E vers is példázza, hogy a „valakinek az 
éneke/verse” szerkezet a régiségben gya
korta nem a szerzőt, hanem a címezettet 
jelöli, vagy azt, akinek a nevében írták. 
Nyelvezete, szókincse, versdallama, 
nyilván nem véletlenül, —»Tinódit Sebes
tyént idézi. Bizonyosan ének s nem szö
vegvers.

Szövegét 16. sz.-i, —»Verancsics Antal 
számára készült kéziratos másolat őrizte 
meg, amely azóta elveszett vagy lap
pang.

Kiad.: R M K T  X V I /1, 1921.
írod.: Á bel Jenő , Beriszló Péter énekéhez, 

E P h K , 1888; Kubinyi A nd rás, Beriszló Péter 
és budai szereplése, B pR , 1962; Gerézdi 
R áb án , A magyar világi líra kezdetei, B p., 
1962.

A szerk.

Bemer, Felix -»díszlet- és jelmez
használat

Bertalanffi Pál (Pulya, 1706. jan. 
26.-Komárom, 1763. jan. 15.)

Jezsuita tanár, ismeretterjesztő és ke- 
gyességi író, verselő. Nagyszombatban 
tanult, 1725-ben Bécsben lépett a rendbe. 
Tanulmányait Kassán folytatta, 1742-ben 
szentelték pappá. Tanított Gyöngyösön, 
Ungvárott, Pécsett, Egerben és Székesfe
hérvárott. Mint magyar hitszónok Győr
ben egy, Bécsben hét, Nagyszombatban 
szintén hét évig évig működött. Sárospa
takon házfőnök, Kassán házgondnok, 
Komáromban gimnáziumi igazgató volt. 
Magyarul írt. 1745-ben ő tartotta Bécs
ben az első magyar nyelvű prédikációt.

Művei: Nagyra vágyódó világ fiának ke
serves siralma, B écs , 1750, 2K a ssa , 1761; Di
csőséges szent István magyar királynak rövid 
élete, mely egy ájtatos úri tisztelője által ver
sekbe foglaltatott, B écs, 1751; Mindennapi 
kenyér, melyet mind kisdednek, mind koros
nak lelki táplálására apróra tördelt, B u d a -  
N a g y sz o m b a t, 1753, 2B uda, 1779; Keresz
tyén bölcsesség, N a g y sz o m b a t, 1754, 2Eger, 
1770; Világnak két rendbéli rövid ismerete, 
N a g y sz o m b a t, 1757; Mennyei genius, h. é. n.

A szerk.

Berzeviczy Henrik (Hamborg, 1650. 
nov. 1.-Besztercebánya, 1713. jún. 20.)

Jezsuita tanár, egyházi és iskoladráma
író, tankönyvszerző. 1669-ben Nagy
szombatban lépett a rendbe, itt, majd 
1673-75-ben Grazban tanult. 1676—82 
között Ungvári, Kassán, Nagyszombatban 
tanár. Az első mo.-i (latin nyelvű) jezsuita 
tankönyv szerzője (Arithmetica practica, 
Nagyszombat, 1687). 1677-ben Kassán 
mutatták be Actio de Ernesto c. darabját. 
1686-tól a nagyszombati kollégium igaz
gatóhelyettese. 1697-99-ben a lőcsei, 
1700-07-ben a trencséni kollégium igaz
gatója. A Thököly-mozgalmakban fogság
ba került; száműzöttként 1708-ban Graz
ban matematikát tanított. 1711 -tői vissza
tért Besztercebányára tanárnak. Minden 
nyomtatásban kiadott műve a nagyszom
batijezsuita nyomda tennéke, s mind latin 
nyelvű, elsősorban iskolai használatra
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szánt, kivéve az Apologia pro innocentia 
societatis Jesu, dem edicto principis 
Franc. Rákóczi ex Hungária proscribe
retur (Nagyszombat, 1706), amely a je
zsuiták ártatlanságát fejtegető politikai 
irat.

Művei: Sacer Ungariae tricollis, N a g y 
szo m b at, 1687; Conclusiones ex universa 
philosophia, N a g y sz o m b a t, 1687.

írod.: Takács Jó zse f, A jezsuita iskola
dráma. 1581-1773, B p., 1937; Staud G éza, 
A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok 
forrásai, II, B p., 1986; L ad islau s Lukács, 
Catalogus generalis, I, R o m a, 1987.

A szerk.

Berzeviczv Márton, br. (Berzevice, 
1538-Osiek, 1596. febr. 16.)

Humanista szónok, episztolaíró, diplo
mata, politikus. Sáros m.-i nemes. —»Ná- 
dasdy Tamás pártfogolt)aként 1557-től a 
bécsi udvari kancellária tisztviselője. 
1559-60-ban Wittenbergben tanult. 1564- 
ben bejárta Nyugat-Európát. 1568-72- 
ben Padovában folytatott tanulmányokat, 
ebben —»Forgách Ferenc támogatta, az ő 
hívására tért haza, s kezdett 1572-től az 
erdélyi kancellárián dolgozni. 1575-től 
Báthory István diplomatája, az év végé
től kancellár lett. Lengyelo.-ban előké
szítette Báthory királlyá választását. 
1576-ban maga is Lengyelo.-ba költö
zött, s nagy birtokadományokban része
sült. 1577-től Báthory erdélyi kancellá
riájának vezetője, 1581-ben stargardi 
várkapitány, később osieki kapitány, 
1583-ban báróságot kapott. Széles látó
körű államférfi volt, aki utazásai során 
jeles humanistákkal és politikusokkal lé
pett kapcsolatba, közülük nem eggyel 
barátságot kötött és levelezett. Nyolc 
nyelven írt, beszélt.

Művei: Oratio funebris de invictissimo 
Ferdinando 1. Romanorum imperatore, P á 
rizs , 1565; Epistola ad Marcum Antonium 
Muretum scripta, P a tav io  1569 (1 5 7 9 -b en  P á 
rizsb an , 1774-ben  H a n n o v erb e n  is).

írod.: V eress E ndre , Berzeviczy Márton, 
B p ., 1911; U ő , Mikor lett protestánssá 
Berzeviczy Márton?, Sz, 1914; Zsindely 
E ndre, Buliinger Henrik magyar kapcsolatai, 
S tu d A E ccl, 1967; Barlay Ö. S zab o lcs, Egy

»̂Oratio funebris de
I N V I C T I S S I M O  f e r d i -

N A S D O  r. R O M A N O R V M  i m p .

PARISIIS,
Apad Martinam Iuuencm .fubinfignlD. ChridophorI 

è regione gymnafij CamctaccnCum.

CIO 10 LX V.

humanista politikus pályakezdése. Berzeviczy 
Márton, in Irodalom és ideológia a 16-17. 
században, szerk . Varjas B éla , B p ., 1987.

A szerk.

besenyők
A sztyeppen a 10-11. sz.-ban birodal

mat létrehozó, visz. kipcsak-török nyel
vű nép. Az űzőktől és kazároktól veresé
get szenvedett, szállásterületüket vesztett 
~ 895-96 k. az etelközi magyarokra tá
madtak, s elűzték őket, miáltal nagyban 
hozzájárultak a magyarságnak a —»Kár
pát-medencébe való betelepedéséhez. A 
—»kunok és az űzök támadásai miatt már 
a 10. sz. második felében megkezdődött 
a főként iszlám vallású ~ Mo.-ra szivár
gása. A 10-11. sz.-ban mint szabad lovas 
harcosokat a határszélre, főként a Rába 
és a Duna vonalára telepítették őket, ahol 
a —»székelyekkel együtt részt vettek a 
magyar —»határvédelemben. A darufalvi 
kincs talán ilyen határőrcsoport vezetőjé
nek kincseként került a korabeli német
magyar határszakasz közelébe. 1051 -ben 
I. András seregében ~ is harcoltak a né
metek ellen, de ellenségként is betörtek 
Mo.-ra, mint pl. 1068-ban, amikor az 
úzokkal együtt keletről támadó ~ fölött I. 
László aratott nagy győzelmet a kerlési 
csatában. A ~ közvetlenül a -»király jog
hatósága alatt álltak, főbírájuk a —»nádor 
volt. Saját közigazgatási szervezetben él
tek, a Rába mentiek maguk választotta
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elöljárók vezetése alatt vonultak hadba. 
Minthogy földesúri adóval soha nem tar
toztak, a 14. sz.-ban beolvadtak a magyar 
nemességbe. A középkor folyamán foko
zatosan elmagyarosodtak, bár a sárréti ~ 
még 1400 k. is őrizték ősi török személy
neveiket. Emlékük a Besenyő szót tartal
mazó falunevekben maradt fönn.

írod.: Pálóczi-Horváth András, B e s e 

n y ő k ,  k u n o k ,  j á s z o k ,  Bp., 1989.
A szerk.

Bessenyei György (ejtsd: besenyei; 
Bércéi, 1747-Pusztakovácsi, 1811. febr. 
24.)

író, drámaíró, filozófus, költő, műve
lődéspolitikus. A rendi felvilágosodás el
ső nemzedékének legjelentősebb alakja, 
aki egyben a legkülönlegesebb helyzet
ben lévő hőse a magyar irodalom törté
netének. A hagyományos -  még a roman
tika korában kialakított, de mindmáig 
elevenen élő -  felfogás szerint az ő pá
lyakezdésének éve, az 1772-es esztendő 
az újkori magyar irodalom elindulásának 
a pillanatát is jelzi. Mária Terézia testőré
nek öles alakja nemzedékek tudatában 
választotta -  és választja -  el egymástól 
a „régi” és az „új” magyar irodalmat. A 
modem művelődéstörténet számára a pe
riodizációnak ez az elve már nem fogad
ható el (egy személyiség aligha képes új 
korszakot nyitni egy nemzet művelődé
sében), -jelentősége ezzel azonban -  az 
újabb kutatások fényében -  egyáltalán 
nem csökkent, ellenkezőleg, életművé
ben éppen úgy mutatkoznak meg a kivé
teles kulturális értékek, ha nem csak a 
kezdeményezőt látjuk benne. Életének 
64 évéből mintegy két évtizeden át volt 
tevékeny, alkotó jellegű kapcsolata az 
irodalommal. Két termékeny időszaka 
közül az első az 1765-82 közötti bécsi 
tartózkodás éveire esett, és az imént em
legetett 1772-es évvel indult, látványo
san, hiszen ebben az esztendőben négy 
kötete jelent meg (közöttük az Agis tra
gédiája), a második pedig -  a kényszerű 
hazatérés és több mint egy évtizedes 
hallgatás után a kilencvenes évek má
sodik felében indul és 1804 táján zárai 
le. A két időszak termése között a legfel

tűnőbb különbség az, hogy a második, 
túlnyomórészt a bihari Bakonszegen töl
tött periódusban olyan nagy lélegzetű, 
összegező igényű bölcseleti műveket írt, 
mint a Bihari remete vagy A természet 
rendje, első, bécsi korszakában viszont 
inkább rövidebb terjedelmű, esszé és 
röpirat jellegű írásokat alkotott. A fiatal -  
műveli gyakrabban a kifejezetten szép- 
irodalmi műfajokat is (leíró vers, heroi- 
da, tragédia, vígjáték), az öregedő vi
szont -  prózában és versben egyaránt -  
szinte kizárólag csak elmélkedő írások
kal foglalkozik, egy kivétel van, de az 
annál súlyosabb: egész életének legjelen
tősebb szépirodalmi alkotása, a Tarimé- 
nes utazása c. regény 1804 táján készül 
el. A filozófia természetesen fontos sze
repet játszik a fiatal -  munkáiban is, hi
szen még szépirodalmi jellegű művei is 
telítve vannak bölcseleti kérdésekkel. 
Jellegzetes megnyilatkozási módja azon
ban ekkor nem a nagy terjedelmű, egy 
világkép rendszeres kifejtésére törekvő 
összefoglalás, hanem a változatos témájú

A G I S
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J Á T É K B A N ,
v e r s e k b e  n .

B É T  S B E N,
N y o m t a t t a t o t t  K ali woda  leopóld
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Bessenyei György, Agis tragédiája, 1772, címlap
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s rövid terjedelmű prózai elmélkedés. Az 
a típus, amelyet -  egyebek között -  az 
1779-ben megjelent A Holmi c. kötet írá
sai képviselnek. Az a körülmény, hogy a 
hetvenes években ~nél a gondolat nem 
terjedelmes összegzésekben, hanem moz
gékony, gyorsan témát és hangvételt vál
tó elmefuttatásokban jelentkezik, össze
függésben lehet azzal, hogy az így szüle
tő írásoknak többnyire gyakorlatias 
céljaik vannak. Ezen a módon szólal meg 
életművének egyik legnagyobb hatású, 
bízvást történelemalakítóként minősíthe
tő része, azok a munkák, amelyekben ún. 
művelődési programjának különböző vo
natkozásait fejti ki 1778-81 között. Van 
közöttük röpirat (Magyarság), világtör
ténelmi távlatokban kalandozó szemle (A 
Magyar Néző), vallásos tárgyú vitairatok 
köre (Tolerancia), a magyar történelem 
korai századairól szóló esszé (A magyar 
nemzetnek szokásairul...), tanulmány- 
gyűjtemény (A Holmi), filozófiai kérdé
sekről szóló konzultáció (A Tudós Társa
ság), állambölcseleti fejtegetés (A törvé
nyek útja), egy tudós társaság céljáról és 
szervezeti rendjéről szóló traktátus (Jám
bor szándék). A  program centrumában a 
közjó, a tudományok és a nemzeti nyelv 
fogalmai állnak: a közboldogsághoz a tu
dományok elterjedtsége vezet el, a tudo
mányok terjesztésének az eszköze a 
nyelv, mégpedig a „számosabb rész” 
nyelve. Itt nem is a három fogalom 
együtt, hanem az e három fogalom között 
létrehívott viszony adja a gondolatmenet 
lényegét, jelentésüket elsősorban egy
máshoz való tartozásuk formálja ki. A 
„tudományok” az ő szótárában is sokje
lentésű fogalom, miként az európai szer
zők túlnyomó részénél, nála is egyaránt 
magában foglalja a filozófiát, a szépiro
dalmat és a mai értelemben vett tudomá
nyokat. A nemzeti nyelv pedig itt még 
nem úgy szerepel, mint a nemzet jele s 
létének legfőbb biztosítéka, hanem mint 
eszköz a Mo.-on élő emberek közjavá
nak és nyugalmának eléréséhez. A prog
ramnak talán társadalompolitikai dimen
ziója tekinthető a legjelentősebbnek. Ha 
ugyanis az országban a közboldogság a 
tudományok elterjedtségének a függvé

nye, akkor ez természetes módon foglal 
magában egy követelményt: a tudomá
nyok művelői számára megfelelő helyet 
kell biztosítani az ország életében. E 
megfelelő hely követelése mögött egy új 
elit kialakításának a terve áll: ahogyan 
régen a kard (a harcmezőn megmutatko
zó emberi minőség) volt a nemesedés 
eszköze, a jövőben ezt a szerepet a pen
nának (a tudományok területén megmu
tatkozó kiválóságnak) kell betöltenie, 
amihez persze az szükséges, hogy a tár
sadalom biztosítsa e mobilitáshoz a -  ter
mészetesen a ~ által belátható és megfo
galmazható -  legfontosabb feltételeket.

Összes műveinek 12 kötetre tervezett 
kritikai kiadásából 2003-ig 10 kötet je
lent meg.

írod.: Gálos Rezső, Bessenyei György 
életrajza, Bp., 1951; B író Ferenc, A fiatal 
Bessenyi és íróbarátai, Bp., 1976; Kosáry, 
1980, 31996; A szétszórt rendszer. Tanulmá
nyok Bessenyei György életművéről, szerk. 
Csorba Sándor, M argócsy Klára, Nyíregy
háza, 1998.

Bíró Ferenc

Bessenyei Jakab (16. sz.)
Prot. versszerző, tasnádi iskolamester. 

Annyit tudunk róla, amennyit a latin 
versfőkben elmond. 1562. jún. 22-én, es
küvőjére szerzetté (egyéb házasénekek 
szerzője általában másvalaki házassága 
alkalmából versel) Az házasságról való 
szép énekéi (Kolozsvár, 1580), a házas
ének műfaj e furcsa, félig-meddig epi
kus, félig meddig intő-oktató emlékét. A 
történet forrása Johann Stigel Ovidius- 
átdolgozása (Metamorphoses, XI).

Kiad.: RMKT XVI/7, 1912.
írod.: Péczely László, A 16. századi ének- 

költészet formái, Keszthely, 1931; TrencsÉ- 
nyi-Waldapfel Imre, Gyöngyösi-dolgozatok, 
ItK, 1932; Horváth János, A ref ormáció je 
gyében, Bp., 21957.

A szerk.

Bessenyei Sándor (ejtsd: besenyei; 
Bércéi, 1743-Kelinc, 1809. febr.?)

Műfordító. —»Bessenyei György báty
ja. 1764-73-ban a —»bécsi magyar test
őrség tagja, 1773-tól katona, kapitányi
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rangban, aki minden lovát elnyűtte rop
pant testével. 1778-ban részt vett a bajor 
örökösödési háborúban, 1788-ban a törö
kök elleni hadjáratban. Ezután kelinci 
birtokára vonult vissza. Kisebb írásai a 
kassai Magyar Museumban jelentek meg. 
Dupré de Saint-Maur és P. de Mareuil 
francia prózai átirata nyomán 1793-ban 
lefordította Milton két művét: az Elve
szett paradicsomot és a Visszanyert para
dicsomot (Kassa, 1796). A mű előszavá
ban kifejtette műfordítói elveit: közérthe
tőségre törekvés, a nyelv természetének 
követése, a szó szerinti fordítás elvetése, 
az „érzékenység" mindenekfelett való 
tisztelete. Tagadja a magyar nyelv szűk, 
irodalomra alkalmatlan voltát: „a ma
gyarsággal, amellyel bírok, igen sok 
hasznost és szépet tudnék írni”. Fordítá
sa a korban, sajátos módon, mint prot. 
kegyességi olvasmány örvendett népsze
rűségnek. Verseket is írt.

írod.: Gálos Rezső, Bessenyei György 
életrajza, Bp., 1951; Szigeti Jenő, Milton El
veszett paradicsoma Magyarországon, ItK, 
1970; Szilágyi Ferenc, Barátok Jean- 
Jacques-ban s Apollóban. Az ismeretlen Bes
senyei Sándor, It, 1991.

A szerk.

b e sz te r c e b á n y a i p ü sp ö k sé g
-^Pázmány Péter 1636-ban foglalko

zott a túróéi püspökség felállításának 
gondolatával. Tervét Mária Terézia való
sította meg 1776-ban VI. Pius pápa jóvá
hagyása mellett, amikor az esztergomi 
főegyházmegye területéből kihasította 
Zólyom és Turóc m. egészét, Bars és 
Nyitra m. egy részét, és a 76 —̂ plébániát 
magában foglaló új püspökség székhe
lyéül kijelölte Besztercebányát. Ekkor 
létesült a hattagú székeskáptalan (^ k á p 
talan). Első püspöke Berchtold Ferenc 
(1776-93), aki a szervezés munkáját si
kerre vitte, és II. Józseffel szemben meg
védte az új alapítás létjogosultságát. Pap
nevelő intézet hiányában a püspökség 
kispapjai a 19. sz. elejéig Nagyszombat
ban folytatták tanulmányaikat, mígnem a 
második püspök, Zerdahelyi Gábor 
( 1800-13) megszervezte a saját szeminá
riumot (—»papnevelés).

A besztercebányai székesegyház

írod.: Ipolyi Arnold, Beszterczebánya vá
rosa műveltségtörténeti vázlata, Bp., 1874; 
Borovi József, Az Esztergomi Érseki Egyház
megye felosztása. A besztercebányai-rozs- 
nyói-szepesi püspökségek alapítása 1776- 
ban, Bp., 2000.

Török József

a b e sz te r c e b á n y a i T h u r z ó -h á z  fa l
k ép e i

A főtéren álló Thurzó-ház a város leg
tekintélyesebb épülete. Helyén m ára 14. 
sz.-ban épület állt, amely a bányabirto
kos Jung család tulajdona volt. Ezt 1466- 
ban Laki Thuz János és Emuszt János 
vásárolta meg, 1470-től Ernuszt János 
pozsonyi főispán az egyedüli tulajdonos. 
1473-ban I. Mátyás megszerezte a tulaj
donjogot, s a házat, a hozzá tartozó ura
dalmakkal együtt, az akkor félesztendős 
Corvin János anyjának, Edelpeck Borbá
lának ajándékozta. Borbála a jelek sze
rint gyermekével együtt beköltözött a 
besztercebányai házba, 1475-ben azon
ban, amikor felvetődött Mátyás Aragóni
ái Beatrixszal kötendő házasságának ter
ve, el kellett hagynia az országot (a király 
a Bécs melletti Enzersdorf váruradalmát 
vásárolta meg számára). A ház a 15. sz. 
végétől a Thurzók kezén volt, 1495-ben
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vásárolta meg Thurzó János krakkói pol
gármester.

Az épületnek a földszintnél mélyeb
ben fekvő északi helyiségében 1954-ben 
falfestményeket tártak fel, majd restau
ráltak 1955-58-ban. A termet szemma
gasságig okker és zöld mértani mintázat 
borítja, fölötte kilenc jelenetből álló figu
rális díszítés. A mennyezetet teljesen be
fedi az ün. zöld szobákra jellemző zöld 
indás díszítés, melyet a helyiség északi 
részében Mátyás és Beatrix címere egé
szít ki. Lajta Edit, a -vei foglalkozó alap
vető tanulmány szerzője szerint a freskó
sorozat mind művészi kvalitásával, mind 
ikonográfiájával kiemelkedik a 15. sz. 
mo.-i —»falfestészetéből.

A helyiség valamikor talán két szoba 
volt. Az egykori északi szoba falait a tor
nyot tartó Szt. Borbála, az Utolsó ítélet, 
Zsuzsanna és a vének, valamint Jézus és 
a szamáriai asszony ábrázolása borította. 
Ez az összefüggőnek tetsző ikonográfiái 
program visz. Borbála személyéhez kap
csolható, s a bűntudat, az igaztalan vá
daskodások miatti szégyen és az ítéletre 
várás kifejezéseként értelmezhető. A töb
bi falfestmény később, már a Thurzók 
megrendelésére készülhetett: visz. alapí
tásmondát ábrázoló erdei jelenet hátrané

ző szarvassal, nőalak töredékével és joga- 
ros, hermelingalléros férfialakkal (szin
tén az északi falon); sziklás táj férfialak
kal (talán Remete Szt. Antal?); angyal 
mutatja meg Dániel prófétának a kincs 
lelőhelyét; sárkányt ledöfő Szt. György; 
medvetáncoltató és dudás figurája stb. 
Az uralkodópár címerei közül Beatrixé 
mint a bányavárosok birtokosáé talán az 
1478. évi királyi látogatás alkalmából 
került a mennyezetre.

írod.: Lajta Edit, A besztercebányai 
(Banska Bystrica) Thurzó-ház falképei, ME, 
15(1966); Radocsay, 1977, 27, 122-123; 
Éva Szmodis-Eszláry, in Matthias Corvinus 
und die Renaissance in Ungarn 1458-1541, 
A usste llungskata log , Schallaburg, W ien, 
1982, 562. sz.; R itoókné Szalay Á gnes, 
Borbála, in UŐ, „Nympha super ripam Danu
bii". Tanulmányok a 15-16. századi magyar- 
országi művelődés köréből, B p., 2002  
(H um Ref, 28).

Ritoókné Szalay Ágnes

Besztercei Simoni Pál (Beszterce, 16. 
sz. vége-?)

Földrajzi szakíró, 1615 májusában lett 
a gdanski gimnázium tanulója, ahol isko
latársa volt —»Szepsi Csombor Márton s 
tanára Adrianus Pauli. Az időjárásról

Zsuzsanna és a vének. Falkép a besztercebányai Medvetáncoltató és dudás. Falkép a besztercebá- 
Thurzó-házban, restaurálás előtti állapot nyai Thurzó-házban, restaurálás előtti állapot
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(.Meteorologiei generalis, Gdansk, 1617) 
továbbá a források, folyók eredetéről (De 
origine fontium et fluminum, Gdansk, 
1619) írt disputációja érdekes megfigye
léseket tartalmaz.

Kiad.: Waczulik, 1984.
írod.: Kovács Sándor Iván, Pannóniából 

Európába, Bp., 1975.
A szerk.

b e s z te r c e i S z e n t  M ik ló s -p lé b á n ia -  
te m p lo m

Háromhajós, keletek csarnoktemp
lom, hét-hét szabálytalan boltszakaszból 
álló és a támpillérekkel sem mindenben 
egyező hosszházzal, a nyolcszög öt olda
lával záródó, hálóboltozatos szentéllyel s 
hozzáragasztott északi sekrestyével, 
hosszoldalain két-két portikuszos kapu
val, a templom északnyugati oldalához 
kapcsolódó toronnyal, mellette lépcsőto

ronnyal és rizalitszerüen kiemelt délnyu
gati sarokkal.

A város főterén emelkedő —»plébá
niatemplom története írott forrásadattal 
dokumentálható első említésénél (1319) 
jóval korábban kezdődik. A 13. sz. má
sodik felétől kezdve bizonyosan városi
as -  pénzverőház, kolduló rendi kolosto
rok -  Beszterce plébániatemplomának 
kinézetéről 1432-ből ismerjük az első 
feljegyzést: a harangtornyok által közre
fogott főbejárat fölött emelt Minden- 
szentek-kápolnát említi egy oklevél. Idő
közben elpusztult —»harangjait 1430-ban 
öntötte Segesvári János mester. Ennek a 
két nyugati tornyos, bazilikális(?) elren
dezésű épületnek a nagyarányú átalakítá
sa a —»városfal felépítése (1484) utáni 
években indult meg. A cinteremfal olda
lában új város- és harangtorony építésé
hez kezdtek (II. szintje: 1487; III.: 1509;

A besztercei Szent Miklós- 
plébániatemplom
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IV.: 1513; V.: 1519; sisakja: 1545 e.), ezt 
összekötötték az átalakított nyugati hom
lokzathoz ragasztott lépcsőtoronnyal, s 
az 1500-as évek elején a hosszházat kelet 
felé is meghosszabbították, új szentélyt 
építettek, s elkészítették a pálcatagos, de 
reneszánsz szemöldökpárkányú, rangos 
két keleti oldalkaput. Az 1530-as évektől 
kezdve pilléres csamoktemplommá ala
kították az épületet. Az építkezések utol
só. 1559-63 közötti markáns -  az Ilyvó- 
ból Besztercére szegődött Petrus Italus 
de Lugano vezette -  szakaszában vissza
bontották a boltozatot, a pilléreket az új 
karzat szintje fölött téglából épült, rene
szánsz fejezetű oszlopokkal egészítették 
ki, megépült a szimmetrikusan elhelye
zett bábos karzat, a sekrestye s a homlok
zatok pedig félköríves záródású, kimás 
profilú ablakokat kaptak. A főhomlokza
tot pártázatos attikaoromzattal, a hossz
ház keleti csúcsát vájatolt pillérekre tá
masztott, lanternára emlékeztető harang- 
tornyocskával díszítették, helyére került 
a főhomlokzat középső és a nyugati felő
li oldalak két reneszánsz keretelésű ka
puja. A torony harangház szintjét körbe
futó, bábos korlátú reneszánsz folyosó
val díszítették.

A templom déli homlokzatának nyu
gati részén található másodlagosan befa
lazva egy címeres lovagi —»síremlék, 
amely 1327(?)-ben készült.

A -  berendezése Erdélyben egyedülál
ló bútormúzeumot alkot. A reformáció 
után felhagyott domonkos kolostor ide 
áttelepített, Antonius magister által ké
szített késő gótikus intarziás —»stallumai, 
—»sekrestyeszekrénye és bútortöredékei 
(1508 k.), Bethleni Benedek reneszánsz 
intarziás díszítésű padja (1516), valamint 
az 1564-es intarziás sekrestyeajtó mellett 
gazdag és igényes sorozatát kínálja a 16- 
19. sz.-i céhjelvényes, feliratos, faragott 
és festett padoknak. Oltárépítménye 
1701-ben készült. A templomból szárma
zó vagy cinterméből odamentett síremlé
kek gazdag sorozatából Albertus Cerasi- 
us-Kirschner plébános (f 1564), Thomas 
Kretschmer városatya (|1585), Andreas 
Amend és felesége, Catharina ("f" 1622), 
Stephan Decani plébános (f 1682) gaz

dag plasztikájú sírkövei emelkednek ki. 
Első orgonáját 1568-ban helyettesítették 
az ilyvói Jacobus Laetus munkájával, 
amelyet 1795-ben Johannes Preuse bras
sói orgonaépítő művével cseréltek fel.

írod .: Theobald Wortitsch, Das evange
lische Kirchengehaude in Bistritz, Bistritz, 
1885; Balogh Jolán, Az erdélyi renaissance, 
I, Kolozsvár, 1943; Lívia Varga, Neudeutung 
der Bistritzer Grabplatte, in Beiträge zur Sie- 
benbürgischen Kunstgeschichte und Denk
malpflege, Hrsg. Christoph Machat, Mün
chen, 1983; Otto Dahinten, Geschichte der 
Stadt Bistritz in Siebenbürgen, Hrsg. Ernst 
Wagner, K öln-W ien , 1988; Kovács András, 
Beszterce. Evangélikus templom, Sepsiszent- 
györgy, 1993 (Erdélyi M űem lékek, 2); Entz 
Géza, Erdély építészete a 14-16. században, 
Kolozsvár, 1996, passim .

Kovács András

Besztercei Szójegyzék (1395 k.,
MTAK)

A szavakat fogalomkörök szerint cso
portosító latin-magyar szójegyzék; 21 
szócsoportot és 1316 magyar szót tartal
maz. Nyelv- és művelődéstörténeti je
lentősége egyaránt nagy. Összefügg a 
—iSchlcigli Szójegyzékkel és a —»Soproni 
Szójegyzékkel; közülük a ~ a legkorábbi. 
Másolója Szlavóniai György. 1891-ben 
bukkant rá Breger Albert a Beszterce- 
Naszód m.-i levéltár rendezésekor. Az 
MTA-nak adományozták.

Kiad.: A besztercei szószedet, kiad. Finály 
Henrik, Bp., 1892.

írod .: C sapodi Csaba, A „Magyar Co- 
dexek" elnevezésű gyűjtemény (K31-K 114.), 
Bp., 1973, K 31 (A  M agyar Tudom ányos 
A kadém ia Könyvtára kézirattárának kata
lógusai, 5); Simonyi Steiner Zsigm ond, A 
Besztercei Szójegyzék, N yK , 1 8 9 0 -1 8 9 2 ;  
Melich János, A Besztercei Szójegyzék, 
M Nyr, 1893; Tagányi Károly, A Besztercei 
Szószedet kultúrtörténeti jelentősége, Sz, 
1893; M elich János, Adalék a Besztercei Szó

jegyzék eredetéhez, M Ny, 1921; B errár Jo
lán, Károly Sándor, Régi magyar glosszári
um, Bp., 1984.

Madas Edit
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b e te g sé g
A közép- és kora újkori társadalmak a 

beteget mint munkaképtelent csökkent 
értékűnek tartották, ugyanakkor -  rész
ben a kereszténység hatására -  a ~et 
olyan megpróbáltatásnak, esetleg bünte
tésnek vélték, amely Istentől való, ezért 
tenni ellene nem egyértelműen ajánlatos, 
talán helyesebb elfogadni az adott álla
potot: legföljebb a szenvedő ember ápo
lását, kínjainak enyhítését tekintették in
dokoltnak. (Különösen nagyobb —»járvá
nyok alkalmával, ill. ref. közösségekben 
voltak súlyos következményei e szemlé
letnek.) A ~ek némelyikét (pl. epilepszia, 
vakság, torzulás, egyes fejlődési rendel
lenességek) szentnek tartották, az ilyen 
betegségben szenvedő embert félelem
mel vegyes tisztelet övezte.

A magyar ~ szó visz. középfelnémet 
eredetű (wetac ’kóros nap’), de már az 
Árpád-korban mindennapi nyelvünk ré
szévé vált. A magyar -nevek nagyobb-

Betegvizsgálat. Frankovith Gergely, Hasznos és 
felette szükséges könyv, Monyorókerék, 1588

Vizeletvizsgálat. 16. 
sz.-i német metszet

részt görög-latin, kisebb részt finnugor, 
török, szláv és német eredetűek. A hazai 
kórtani szókincs első nyelvemlékei az ok
iratok mellett a —»szójegyzékek (—»Besz
tercei Szójegyzék, —>Schlägli Szójegyzék, 
-^Szikszai Fabricius Vazul szójegyzéke), 
a szótárak (—»Murmellius-szójegyzék, 
—sCalepin us-szó tár, —»Szenei Molnár 
Albert, —»Pápai Páriz Ferenc szótára), 
majd a 16. sz.-tól a magyar nyelvű orvo
si, gyógyszerészeti, botanikai tárgyú mun
kák (—»orvosi könyv).

A honfoglaló és az Árpád-kori népes
ség -eire nyelvi és paleopatológiai ada
tokból következtethetünk. Nyelvünk szá
mos, a középkor elején már meglévő sza
vában őrzi ~ek emlékét: ilyen -név pl. a 
fertőző ~ek közül a csórna (már a 13. sz.- 
tól előfordul), a hagymáz (tífusz), a dög 
(pestis), a kanyaró, a csécs (bárányhim
lő). Bőr—ekre, ezek tüneteire utal a var, 
szeplő, kelés, pokol (karbunkulus), ótvar, 
sömör (herpesz), egyéb kórokra az íz 
(daganat?), a süly (aranyér) és a csömör 
(influenza?) szó. Noha e szavak alapján 
az eredeti kór ritkán azonosítható ponto
san, joggal gondolhatjuk, hogy az alap
vető fertőző, járványos, ill. bőr- és bel
gyógyászati ~ek már a kezdetektől elő
fordultak hazánkban. A közép- és kora 
újkori magyar betegségnevek túlnyomó 
részt a megfelelő tünetet jelölték, s első
sorban metaforikusak: pl. béka (ált. gyo
morbaj), egér (daganat), bíborcs, buborcs 
(tályog), bodza (köszvény), csúz (reuma), 
fene (daganat?), féreg, fúladás, csomó, 
gusa (golyva), hideg (láz), rekedés, sérés 
(sérülés), tálé (tályog), üszög stb. Paleo
patológiai adatok bizonyítják a tuberku
lózis és a rákos daganatok meglétét is. 
Az egyes -nevek azonosítása szinte lehe-
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16. sz.-i orvosi eszközök. Német metszet

tetlen, mivel a korabeli terminológia nem 
fedi a mait, a rendelkezésre álló -leírá
sok pedig nem pontosak, ellentmondáso
sak, ill. hiányosak.

A középkori Európát sújtó járványok 
többsége Mo.-on is pusztított, így a 12. 
sz.-tól dokumentálható a malária, a lepra 
(pokol), a himlő, a 14. sz.-tól pedig a pes
tis (mirigy, dög) jelenléte. A pestist visz. 
Nagy Lajos katonái hurcolták be 1347- 
ben (noha egyes kutatók szerint már a 
13. sz.-ban jelen lehetett Mo.-on). Az et
től kezdve szinte rendszeresen támadó -  
egészen a 18. sz. utolsó harmadáig a 
mo.-i egészségügy legnagyobb problé
mája maradt. A szifilisz (franc, francu) 
első, még hevenyen gyilkoló hulláma a 
15. sz. végén elérte hazánkat: Valentinus 
de Hungária pálos szerzetes tanúsága 
szerint 1498-ban már Mo.-on is pusztí
tott. Gyakori volt a poklosságnak neve
zett amely a lepra mellett egyéb bőr
bajokkal is azonosítható. A török háborúk 
idején lángolt föl a morbus Hungaricus- 
nak vagy lues Pannonicának elkeresztelt 
járványos betegség (—»hadi egészségügy 
a török kori Magyarországon).

A 17-18. sz. legelterjedtebb hazai jár
ványos ~ei közé tartozott a kanyaró, a 
himlő, a skarlát, a dizentéria is. A 18. sz. 
végétől a szifilisz, a diftéria (torokgyík) 
és a tuberkulózis (száraz-) vált a vezető 
halálokká.

írod.: Magyary-Kossa Gyula, Magyar 
orvosi emlékek, I-IV , Bp., 1929M0, különö
sen: II, 282-320; Berde Károly, A magyar 
nép dermatológiája, Bp., 1940; Gortvay 
György, Az újabbkori magyar orvosi művelő
dés és egészségügy története, I, Bp., 1953; R. 
Harkó Viola, A magyar orvosi szaknyelv ki
alakulása, OtK, 51-53(1969); Lázár Színi 
Karola, A magyar orvosi műszókincs fejlődé
sének kezdetei, OtK, 82(1977); Hadrovics 
László, Magyar történeti jelentéstan, Bp., 
1992; Grynaeus Tamás, Isa por. A honfogla
lás és Árpád-kori magyarság betegségei és 
gyógyításuk, Bp., 1996.

Magyar László András

Bethlen Elek (1643-Keresd, 1696. 
nov. 3.)

Történetíró, mecénás. Belső-Szolnok
m. főispánja, -^Bethlen Farkas öccse. 
1680-90 között tanácsúr. Építtetett (fel
újította a keresdi kastélyt, rendbehozatta 
a —»gyulafehérvári székesegyház bolto
zatát stb.), és igen színvonalas könyvtá
rat gyűjtött (könyvjegyzéke magáért be
szél; —»Bethlen-könyvtárak). Keresden 
1684-ben nyomdát állított fel, nyomdá
szul szerződtetve Székesi P. Mihályt. Itt 
nyomták B. Farkas erdélyi kancellár Er- 
dély-históriáját, a nyomtatás azonban 
Thököly Imre 1690. évi betörésekor a 
832. lapnál abbamaradt; a példányok egy 
részét a vár pincéjében ládába zárva be
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falazták, más részét a nyomdával együtt 
Segesvárra szállították. A keresdi nyom
dában készült még -  többek között -  
Medgyesi Pál Lelki A Bé Ce (1684) című 
műve is. Megírta családja történetét (a 
kézirat elveszett), tartalmas jegyzeteket 
fűzött —»Szamosközy István történeti 
munkájához, bátyja művét nem csak ki
adta, hanem megírásában is közreműkö
dött. Életének egy-egy eseménye Lippai 
Ferenc és Kovács György énekében is 
föltűnik.

Kiad.: RMKT X V II/10, 1981; XVII/11, 
1986.

írod.: L u k i n i c h  Imre, Bethlen Elek könyv
tára, M K sz, 1922; U ő, A bethleni gróf Beth- 
len-család története, Bp., 1927.

A szerk.

Bethlen Farkas, bethleni (Bethlen- 
szentmiklós?, 1639-Bethlenszentmiklós, 
1679. dec. 30.)

Történetíró. A kolozsvári unit., majd a 
gyulafehérvári ref. kollégiumban tanult. 
Kemény János, később Apafi Mihály hí
ve. 1667-től Fehér m. főispánja, 1678-tól 
kancellár.

A kortárs erdélyi történetíróktól műve 
sok szempontból eltér: latinul írta és nem 
a korabeli, hanem az 1526-1608 közötti 
erdélyi eseményeket örökítette meg. Fő
ként a 16. sz.-i történetírók munkáira 
(Johannes Michael —»Brutus, —»Istvánf- 
fy Miklós, —»Szamosközy István stb.) tá
maszkodott, de eredeti dokumentumokat 
és mára már elveszett forrásokat is hasz
nált. Krónikája így sem nélkülözi a pro- 
pagandisztikus szándékot: közvetetten az 
erdélyi törökpártiságot támadja azzal, 
hogy Mo. és Erdély romlásának fő oko
zójaként a Portát teszi meg.

A mű kinyomtatását bátyja, —»Bethlen 
Elek kezdte meg Keresden. A munka 
1690-ben Thököly betörése miatt félbe 
szakadt. Az elkészült nyomtatványokat a 
család terjesztette. A teljes mű csak majd 
száz évvel később jelenhetett meg. A 18. 
sz.-ban számos kéziratos magyar fordítás 
készült róla.

M űvei: Historia de rebus Transilvanici, 
I -VI, kiad. B k n k ő  József, Szeben, 1783-89; 
Erdély története, ford. B o d o r  András, I,

szerk. Pálffy G éza, utószó Jankovics Jó
zsef, II, szerk. Jankovics József, jeg y z . 
Kruppa Tamás, B p .-K olozsvár, 2 0 0 0 -0 2  (az 
első  öt könyv fordítása).

írod.: L. J., Adatok Bethlen Farkas életé
hez, TT. 1883, 409^ 116 (magyar nyelvű leve
lei); Lukinich Imre, Bethlen Farkas, a törté
netíró életéhez, ItK, 1912; U ö, Bethlen Far
kas történeti műve keresdi kiadásához, M Ksz, 
1913, UŐ, A bethleni gróf Bethlen család tör
ténete, Bp., 1927; Svéda Pál, Bethlen Farkas 
históriája, Pécs, 1938; V. Ecsedy Judit, A 
gyulafehérvári fejedelmi nyomda második 
korszaka (1637-1658) és utóélete, OSZK  
Évk, 1978; Köllő Károly, N. Bálcescu és la
tin nyelvű magyar forrásai, in Művelődéstör
téneti tanulmányok, szerk. C setri Elek, 
M a g y a r i  András, Bukarest, 1980.

Nagy Levente

Bethlen Gábor, iktári (Marosillye, 
1580. nov. 15.-Gyulafehérvár, 1629. 
nov. 15.)

Erdélyi fejedelem (1613. okt. 23-tól 
haláláig), Mo. névleges királya (1620. 
aug. 25.-1621. dec. 21.). B. Farkas és 
Lázár Druzsiana idősebb fia, -»Bethlen 
István gubernátor bátyja. Miután árvaság
ra jutott, gyámjai, Lázár András és Komis 
Farkas segítségével a fejedelmi udvarba 
került apródnak. Komis vejének, Székely 
Mózesnek csapatában végigharcolta a ti
zenöt éves háborút. 1602 nyarán a tövisi, 
majd 1603 júliusában a brassói csata után 
török emigrációba kényszerült. Ebben az 
időben építette ki kiváló török kapcsola
tait, amelyeket már Bocskay István feje
delemmé tételében is felhasznált. Jutal
mul a —»vajdahunyadi várat kapta Bocs- 
kaytól, és emelkedésének köszönhetően 
nyerhette el a partiumi nagybirtokos csa
ládból származó Károlyi Zsuzsanna kezét 
1605-ben. Bocskay halála után Báthory 
Gábor híve lett, akinek Erdélyben próbált 
pártot szervezni, ezért Rákóczi Zsigmond 
rövid időre fogságba vetette. Báthory, 
már fejedelemként, magas tisztségekkel 
halmozta el ~t: fejedelmi tanácsos, főge
nerális, Hunyad m. főispánja, Csík-Gyer- 
gyó-Kászonszék főkapitánya lett. A kát. 
ellenzék megtörésében (1610) még fősze
repet játszott, de később szakított Bátho-
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ry politikájával, és 1612 szeptemberében 
ismét török földre futott. 1613 őszén tö
rök csapatok élén, I. Ahmed szultán feje
delmi athnáméjával tért vissza Erdélybe, 
és az országgyűlés a fegyverek árnyéká
ban választotta meg, még Báthory Gábor 
életében.

Uralkodásának elején II. Mátyás bizal
matlanságával és az általa támogatott 
detronizációs kísérletekkel (Kendi István, 
Homonnai Drugeth Bálint), ill. a szultán 
területi követeléseivel (Lippa, 1616) kel
lett megküzdenie. A harmincéves háború 
során három ízben (1619-21, 1623-24, 
1626) vezetett hadjáratot II. Ferdinand el
len. Legnagyobb sikereit első hadjáratá
ban érte el, amikor a királyi Mo. északi 
részét elfoglalta, bevette Pozsonyt, és 
csapatai csak Bécs alól fordultak vissza. 
A besztercebányai országgyűlésen a ren
dek magyar királlyá választották (1620. 
aug. 25.), Pfalzi Frigyesnek és szövetsé

geseinek gyengesége miatt azonban a 
csehek fehérhegyi veresége után tárgya
lásokra kényszerült. A nikolsburgi béké
ben (1621. dec. 31.) lemondott a királyi 
címről, visszaadta a koronát, kárpótlás
ként örökíthetően megkapta Oppeln és 
Ratibor hercegségeket és élete végéig hét 
felső-mo.-i megyét (Szabolcs, Szatmár, 
Ugocsa, Bereg, Zemplén, Borsod, Aba- 
új). Második hadjáratában 1623 őszén a 
morvao.-i Hodonig sikerült előretörnie, 
de Tilly generális Pfalzi Frigyes (Beth
lennek felesége révén rokona és szövet
ségese) csapatai felett aratott győzelme 
miatt ismét békére kényszerült. A nikols
burgi pontok alapján kötött második bé
csi békében (1624. máj. 8.) ~ lemondott 
a sziléziai hercegségekről. Ezután II. 
Ferdinándnak törökellenes szövetségi 
ajánlatot tett, amelyet dinasztikus szálak
kal kívánt megerősíteni, feleségül kérve 
Ferdinánd leányát, a 31 évvel fiatalabb 
Cecília Renátát. A visszautasítást követő
en másik, teljesen ellentétes politikai ori
entációjú házassági tervét valósította 
meg: 1626. márc. 2-án feleségül vette a 
brandenburgi választófejedelem leányát, 
—»Brandenburgi Katalint, és belépett a 
prot. hatalmak, Dánia, Anglia, Hollandia 
szövetségébe (westminsteri egyezmény, 
1626. nov. 30.). 1626 nyarán ismét tábor
ba szállt, Wallenstein seregeit kiszorítot
ta Mo.-ról, de a várt külföldi segítség 
nem érkezett meg, így a korábbi béke- 
szerződések alapján ~ Pozsonyban ismét 
békét kötött (1626. dec. 20.).

~ Erdélyben a hatalom központosításá
ra törekedett, korlátozta az országgyűlés 
befolyását, és a kereskedelmi monopóliu
mok kiépítésével függetleníteni tudta jö
vedelmeit a rendek adómegajánlásától. 
Jelentős szerepe volt az erdélyi —»bányá
szat fellendítésében, támogató intézkedé
seken túl szakképzett bányamérnököket 
és munkásokat telepített a fejedelemség
be. Toleráns egyházpolitikájának köszön
hetően lassan elcsitultak az 1603-ban ki
robbant vallási küzdelmek. A templom
vitákat többségi alapon rendezte, de a 
nyertes félnek segítenie kellett a kisebb
ségi vallás híveit méltó imahelyek meg
teremtésében. ~ a ref. egyház bőkezű
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patrónusa volt, a prédikátorok és leszár
mazottaik számára közösségi szabadság
levelet adományozott, de emellett támo
gatta —»Káldi György kát. bibliafordítá
sát, korlátozott számban megengedte az 
1609-ben kitiltott —jezsuiták visszatele
pülését és tanító tevékenységét. Alvincon 
szabad vallásgyakorlat biztosítása mel
lett letelepítette az anabaptista —»habáno- 
kat (1622. júl. 4.), támogatta a Biblia ro
mánra fordítását, kiszélesítette az erdélyi 
—»ortodox püspök hatáskörét, és ortodox 
papképzőt állított fel. Nem akadályozta a 
török területről érkező zsidó kereskedők 
beköltözését, és kiváltságlevélben bizto
sította a —»zsidóknak vallásuk gyakorlá
sát (1623. jún. 18.). Egyedül a szombatos 
szektát üldözte, de ebben legalább annyi 
szerepe volt a politikának, mint a vallási 
ellenérzésnek. A szekta vezetője, —»Péchi 
Simon ugyanis ~ kancellárja volt, 1621- 
ben a béketárgyalások során viszont áru
lással vádolták és bebörtönözték. Ezzel 
együtt a szombatosok ellen hozott törvé
nyeknek ~ uralkodása alatt nem szerez
tek érvényt, felszámolásukra csak I. Rá
kóczi György tett kíméletlen kísérletet 
1638-ban.

~ az iskoláztatásra szintén sokat áldo
zó elődeinél is átfogóbb és szélesebb kö
rű oktatáspolitikát valósított meg. A kol
légiumok patronálásán kívül figyelme 
kiterjedt az alsófokú oktatásra, iskolákat 
állíttatott fel, és rendeletben biztosította a 
jobbágyfiúk tanulását (1624). Uralkodá
sa alatt közel ezer diák járt fejedelmi ösz
töndíjjal külföldi egyetemekre, és ekkor 
változott meg döntően a peregrináció irá
nya, ill. tartalma is. Az itáliai egyetemek 
helyett a németalföldi, holland és angol 
egyetemek kerültek előtérbe, a teológiai 
és bölcsészeti tanok mellett pedig egyre 
nagyobb súlyt kapott a természettudomá
nyos, hadiépítészeti, orvosi, mérnöki kép
zés is. ~ álma egy erdélyi egyetem létre
hozása volt. 1622-ben elrendelte a —»gyu
lafehérvári akadémia felállítását, saját 
könyvtárral, nyomdával együtt. Német 
egyetemekről hívott professzorokat, az 
1622-ben érkező első hullámból a költő 
Martin —»Opitz emelkedett ki. 1629-ben 
a harmincéves háborúban elpusztított

herborni egyetemről érkeztek újabb taná
rok; Johann Heinrich —»Alsted, veje, Jo
hann Heinrich —»Bisterfeld és Ludwig 
Philip —»Piscator. ~ a könyvkiadás nagy 
mecénása volt, a gyulafehérvári nyomda 
alapításán túl a már működő debreceni 
(^Debrecen nyomdászata és könyvki
adása) és brassói nyomdát (—»Brassó 
nyomdászata és könyvkiadása) is támo
gatta. Mintegy 40 olyan mű maradt fent, 
amely az ő költségén jelent meg, köztük 
pl. —»Szenei Molnár Albert latin-magyar 
és magyar-latin szótára.

~ az építő fejedelmek közé tartozott. 
Nagyarányú építkezéseket folytatott a 
váradi várban és palotában, Fogarason, 
Alvincon, Déván, Radnóton, Balázsfal- 
ván, Kolozsváron, Görgényben, Számos- 
újváron, Vajdahunyadon; az ő nevéhez 
fűződik a szabályos alaprajzú, olasz bás- 
tyás kastélyok elterjedése Erdélyben. 
Gyulafehérvárt fejedelmi székhelyhez il
lően újjáépíttette. A palotai munkálatokat 
a mantuai Giovanni Landi és a velencei 
Augustino Lerena mester irányította. A 
közeli hegyekből csöveken keresztül for
rásvizet vezettek be a palotában két he
lyen, valamint a város piacán felállított 
díszes kutakba. ~ termeiben a keleti és 
nyugati díszítő kultúra találkozott; a fala
kat az ókori történelem és a Biblia alak
jait idéző flandriai —»kárpitok, keleti 
—»szőnyegek, aranyozott bőrkárpitok bo
rították, a világítást angliai aranyozott 
réz- és velencei kristálycsillárok és gyer
tyatartók biztosították, a mennyezetet 
freskók és —»stukkók díszítették, s ehhez 
méltó volt a többi, külföldi és hazai mes
terek munkáját dicsérő díszes berendezé
si tárgy is. ~ szerette a komédiákat, a tán
cot és a zenét, a spanyol Don Diego de 
Estrada gitár- és balettmester személyé
ben külön nyelv-, tánc- és etikett-tanára 
volt. ~, aki Báthory Zsigmond udvarában 
nevelkedett, elődjéhez hasonlóan szintén 
híres zenekart toborzott: az erdélyiek 
mellett francia, olasz, német, lengyel és 
morva zenészeket fogadott szolgálatába, 
közülük a legismertebb Johann Preus- 
sing orgonista és Johannes —»Thesselius 
bécsi karmester volt.

írod.: Szekfű Gyula, Bethlen Gábor
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[1929], Bp., 21983; Bethlen Gábor króniká
sai. Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fe
jedelemről, szerk. Makrai László, Bp., 1980; 
DemÉny Lajos, Bethlen Gábor és kora, Buka
rest, 1982.

Horn Ildikó

Bethlen István, iktári (1582-Ecsed, 
1648. jan. 10.)

Erdélyi fejedelem (1630. szept. 28.- 
nov. 30.). B. Farkas és szárhegyi Lázár 
Druzsiana fia, —»Bethlen Gábor fejede
lem öccse. 1614-től fejedelmi tanácsos, 
Huszt kapitánya, 1616-tól Máramaros m. 
főispánja volt, 1618-ban bátyja kinevez
te a fejedelmi udvari lovasság főkapitá
nyának, 1626-ban elnyerte Hunyad m. 
főispáni tisztét is. Kétszer nősült, első fe
lesége mihályi Csáky Krisztina, a máso
dik B. Gábor sógornője, az özvegységre 
jutott Rhédey Ferencné Károlyi Katalin 
volt, így lett gyámfia a későbbi fejede
lem, Rhédey Ferenc, akihez 1633-ban leá
nyát, B. Druzsianát is feleségül adta. Fia
it, Istvánt és Pétert bátyja ösztönzésére és 
támogatásával a heidelbergi egyetemen 
taníttatta. Maga is bőkezű mecénás volt: 
az ő anyagi támogatásával létesült a vá- 
radi nyomda, több erdélyi diák hazai és 
külföldi tanulmányait finanszírozta, rend
szeres adományokkal segítette a huszti és 
az ecsedi iskolát. A fejedelem hadjáratai
nak idején, majd —»Brandenburgi Katalin 
mellett Erdély kormányzójaként tevé
kenykedett. Az uralkodásra alkalmatlan 
fejedelemasszony helyett az erdélyi ren
dek 1630 szeptemberében ~t választották 
meg fejedelemmé, de fiai és veje, Zólyo
mi Dávid nyomására hamarosan lemon
dott Rákóczi György javára. Amikor 
azonban Rákóczi, féltve hatalmát a Beth- 
len-párttól, bebörtönözte Zólyomi Dávi
dot, és gyilkosság vádjával pert indított 
B. Péter ellen, ~ újból harcba szállt a tró
nért. Portai hozzájárulással, a budai pasa 
katonai segítségével és —»Esterházy Mik
lós nádor támogatásával hadat indított 
Rákóczi ellen. A rendek azonban a feje
delem mellé álltak, és 1636 októberében 
Nagyszalontánál sikerült megállítaniuk a 
török csapatokat. A nagyobb konfliktust 
egyaránt kerülni akaró Porta és Rákóczi
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közötti tárgyalások eredményeképpen ~ 
kegyelmet nyert, és visszatérhetett Er
délybe, de a politikai élettől ezután visz- 
szavonultan élt.

írod.: Medgyesi Pál, Erdély s egész ma
gyar nép [...] hamar érkezett hármas jajja..., 
Sárospatak. 1653 (RMNy 2486; benne Beth
len István felett mondott halotti orációja); Lu- 
KINICH Imre, Bethlen István támadása 1636- 
ban. Sz, 1910.

Horn Ildikó

Bethlen János, bethleni (Kisbún, 
1613-Nagyszeben, 1678. febr. 18.)

Államférfi, történetíró. Apja —»Bethlen 
Farkas, anyja Kemény Anna. A gyulafe
hérvári kollégiumban —»Keresztúri Pál 
keze alatt tanul. Tanulmányait szerette 
volna külföldön folytatni, de „soha nem 
üdvözölhette a Múzsákat Erdély határain 
túl”. Igazi karrierje II. Rákóczi György 
idejében kezdődik: 1657-ben a meghó- 
doltatott Krakkó főparancsnoka, majd el
kerülve a krími fogságot gyorsan hazatér. 
Kezdetben Rhédey Ferenc, majd Barcsai 
Ákos tanácsúra. Később átpártol Ke
ményhez, majd I. Apafi Mihály kancel-
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lárjaként állapodik meg. Habár az ország 
vezetésében fontos szerepet játszott, 
mégsem tartozott Apafi belső köréhez. 
1671 u„ mivel ellenzi a bujdosókkal 
szembeni politikát, egyre inkább elszige
telődik. 1676-ban a Béldi-féle összees
küvésben való részvétellel gyanúsítják, 
és megfosztják minden hivatalától.

Fő művét (Rerum Transylvanicarum 
libri quatuor, Szeben, 1663, Amszter
dam, 1664, németül: Nürnberg, 1666) 
Apafi felkérésére írta, igazolandó az eu
rópai közvélemény előtt a kényszerből 
vállalt török orientációt. A folytatás (Hi
stória rerum Transylvanicarum), mely az 
államférfi ~ 1664-73 közötti feljegyzé
seit tartalmazza, még egy évszázadig kéz
iratban maradt, ahogy a II. Rákóczi 
György ellen írott, a hagyományos erdé
lyi törökpártiság mellett érvelő Innocen
tia Transylvaniae c. röpirata is.

„Erdély Tacitusát’’ már kortársai is kö
pönyegforgatással vádolták, ezért saját 
magát is igazolandó, krónikájában a le
hető legteljesebb hitelességre törekedett. 
Művébe számos korabeli dokumentumot 
dolgozott bele vagy közölt eredetiben. 
Leveleinek összegyűjtése és kiadása még 
várat magára.

Müvei: Erdély története 1629-1673, ford. 
P. Vásárhelyi Judit, utószó, jegyz. Janko- 
vics József, Bp., 1993.

írod.: Bodnár György Rémig, Bethlen 
János erdélyi kancellár és történetíró, Nagy
várad, 1922 (Történeti Értekezések, 13); 
Sípos Gábor, Tanka Endre, Ostillarius Mi
hály, Bethlen János Innocentia Transylvaniae 
című röpiratának magyar változata, Lymbus, 
1989; Bene Sándor, A köpönyegforgatás di
csérete, BUKSZ, 1994; Jankovics József, 
Bethlen János, a politikus és történetíró, in 
Uő, Ex Occidente..., Bp., 1999 (Régi Magyar 
Könyvtár. Tanulmányok, 3).

Nagy Levente

Bethlen Kata, bethleni, gr. (Árva 
Bethlen Kata, Teleki Józsefné; 1700- 
1759)

író, B. Sámuel lánya, -^Bethlen Mik
lós unokahúga. 1717-ben akarata ellené
re a kát. Haller Lászlóhoz adták felesé
gül, 1717-ben férje meghalt. 1722-től Te-
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Gróf Bethleni Bethlen Kata életének maga által 
való rövid leírása, Kolozsvár, 1762, címlap

leki József felesége. 1732-től, második 
özvegysége idején nevezi magát Árva 
~nak. Négy gyermeke meghalt, a kát. 
Pált és Borbálát erőszakkal elvették tőle. 
Élete a ref. hit védelméért, megsértett 
anyai jogaiért folytatott küzdelem, ame
lyet állandó betegeskedése súlyosbított. 
Birtokain szorgos gazdálkodást folyta
tott, betegeket gyógyított, élénk szellemi 
központot alakított ki: udvara „sziget Er
délyben” (Németh László). Mecénásként 
ösztöndíjakkal támogatta a tehetséges 
ref. iíjakat, segítette az iskolákat, számos 
könyvelőszó tanúskodik anyagi segítsé
géről. Figyelmet szentelt a nőnevelés
nek. Jelentős könyvtárt gyűjtött kizáró
lag magyar nyelvű -  ex librisszel ékesített 
- könyvekből (—»Bethlen-könyvtárak). 
Megszerezte a legnevesebb pietista szer
zők munkáinak fordításait is. Könyvtárá
nak katalógusát —>Bod Péter állította ösz- 
sze, a katalógus korszerű rekonstrukció
ja a közelmúltban jelent meg. 1849-ben 
gyűjteményét tűzvész pusztította el.

~ 1744-ben kezdett hozzá önéletírásá
hoz, és élete végéig folyamatosan írta. A 
csonkán maradt kézirat halála után jelent
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meg (Gróf Bethleni Bethlen Kata életé
nek maga által való rövid leírása, Ko
lozsvár, 1762); újabban előkerült töredé
keit Markos András tette közzé (1964). A 
fennmaradt kéziratból látható, hogy szer
zője művét a kortárs olvasó okulására 
szánta, de kinyomtatásra nem gondolt. 
Önéletírásának megszerkesztésében nagy 
szerepet játszott az udvarában hét évig 
lelkészkedő, korábban alumniákkal segí
tett Bőd Péter. ~ önéletírásának célja az 
önigazolás, amely a ref. hit védelmével, 
a magánéleti sérelem középpontba állítá
sával valósul meg. Életének eseményeit 
a kikényszerített vegyesházasság fényé
ben mutatja be, számára a külvilág ke
vésbé fontos. Leírásai mégis szemlélete
sek, stílusában olvasmányai hatására a 
biblikus pátosz és a köznapi egyszerűség 
ötvöződik, amely néha még a (kárörven
dő) humort is megcsillantja. Önfeltáró 
lélekelemzése művét a -Ápietizmusra jel
lemző vallomás műfaj legjobbjai közé 
emeli, a német pietista Elena Petersen- 
Merlauval rokonítja. Misztikus Jézus
szerelme ellentétben áll racionális gon
dolkodásával, amelyből azonban hiány
zik a vallási türelem. Művében a memoár 
és a napló keveredik, szerkezete az átfo
gó visszatekintés után dokumentumok, 
levelek beiktatásával válik töredezetté. ~ 
imádságai, melyeket önéletírásába is be
lemásolt, még életében megjelentek ( Vé
delmező erős pais, Szeben, 1759); ben
nük a pietista ájtatosság és a puritánus ke
gyesség szemlélete és stílusa keveredik. 
Élénk levelezést folytatott rokonságával, 
a Telekiekkel és a Rádayakkal, a levelek
ből udvartartására, gazdálkodására, or
vosló és könyvgyűjtő tevékenységére is 
fény derül. Ismert levelei csak töredéke 
gazdag levéltárának. A „lettre familière” 
típusú levélnek Mikes után ~ a legkivá
lóbb képviselője. Műve a nemesi önélet- 
írók utolsó klasszikus irodalmi értéke
ként a barokk memoárirodalom fölbom
lását dokumentálja. Irodalmi utóélete a
20. sz. közepén Németh László esszéjé
nek köszönhetően újult meg, aki a prot. 
ellenállás szimbolikus alakjává emelte. 
Németh László és Kocsis István drámát 
írt róla.

Kiad.: Bethlen Kata életének maga által 
való leírása, kiad . K. Pap M ik ló s , K o lo zsv á r , 
1881 ; Széki Gróf Teleki József özvegye Beth
len Kata grófnő írásai és levelezése, I—II, kiad. 

Szádeczky-Kardoss L ajos, B p ., 1922; Beth
len Kata önéletírása, kiad. Sükösd M ihály , 
B p., 1963; Bethlen Kata önéletírása, in Ma
gyar emlékírók 16-18. század, kiad. B itskey 
István, B p ., 19 8 2  (M a g y a r  R em ek írók ).

írod.: Eötvös L a jo s , Bethlen Kata mint 
költőnő, E rd é ly i P ro testán s K ö z lö n y , 1871;  

Szádeczky Kardoss L a jo s, Gróf Bethlen 
Kata élete és végrendeletei. 1700-1759, S z, 

1895; Juhász S ándor, Bethlen Kata, B p ., é . n. 
[1 9 0 0 ];  Hegyaljai K iss G é z a , Árva Bethlen 
Kata, B p ., 1 922; N agy L a jo s , Adatok Bethlen 
Kata élettörténetéhez, R e fS z , 1 938; N émeth 
L á s z ló , Sziget Erdélyben, in  Lfő, Kisebbség
ben, II, B p ., 1942; Hopp L a jo s, Németh Lász
ló és a „régi magyarság”, ItK , 1959; Markos 
A n d rás, Árva Bethlen Kata Vallástétele és Ön
életírásának kiadatlan töredékei, R e fS z ,  

1964; U ő ,  Árva Bethlen Kata kiadatlan leve
lei, R e fS z , 1 965; U ö , Bőd Péter és Árva Beth
len Kata, R e fS z , 1969; Sükösd M ih á ly , Beth
len Kata, in  UŐ, Küzdelem az epikával, B p ., 
1972; N émeth S. K ata lin , A levélíró Bethlen 
Kata, It, 1 979 ; O lasz Sándor. Bethlen Katá
tól az Iszonyig, ItK , 1 982; Szávai Ján os, 
Bethlen Kata modernsége, Ú j írás , 1 985 ; Ke- 
LECSÉNYi G ábor, Árva Bethlen Kata. 1700- 
1759, in U ő ,  Múltunk neves könyvgyűjtői, 
B p ., 1 988; Szávai Ján os, Magyar magatar
tásformák a 18. és 20. században, in  Változás 
és állandóság, h. n ., 1989; Simon M elin d a , 
Szabó Á g n e s , Bethlen Kata könyvtárának re
konstrukciója, S z e g e d ,  1 9 9 7  (A  K á rp á t

m e d e n c e . . . ,  2 ).

Németh S. Katalin

Bethlen Kata kelengyeládája ( I M ,
ltsz.: 5933)

A mo.-i bútortörténet egyedülállóan ér
dekes dokumentuma Bethlen Katának (II. 
—>Apafi Mihály erdélyi fejedelem felesé
gének) 1695-ös évszámmal ellátott meny
asszonyi ládája, a Németalföldről eredez
tethető ún. fülkagylós dekoratív stílusnak 
és az erdélyi színpompás, virágos rene
szánsz stílusnak sajátos ötvözetű remeke. 
Gyertyánfából faragott, színesen festett 
és rátett díszével, magyaros jellegével
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jellemző példája az erdélyi nemesi bútor
zatnak. A -^kelengyeláda homlokzatát 
négy pilaszter három mezőre tagolja. A 
középrész nyolcszögű mezőjében ott van 
a bethleni Bethlenek festett, kígyós ^ c í 
mere és a B. K. monogram. A pilaszterek 
részben faragott fülkagylós, részben 
lombfürésszel kivágott és rátett, akan- 
tuszindás és rozettás dísszel vannak ellát
va. Sehol sincs üres tér, mindenütt festett, 
hullámzó indaszárak, virágok gyönyör
ködtetik a szemet. A felső lezáró frízben 
olvasható az akantuszindákból alkotott 
1695-ös évszám. A láda alapszíne kétféle 
borsózöld, rajta cinóber, halványkék, 
zöld és sárgásfehér színekben pompázik 
a díszítés. Fedelén belül az Erdélyben 
népszerű, élénk színezetű pikkelydísz 
közt, fehér koszomban, kék alapon, fehér 
írással ismét B. K. és ANNO 1695 látha
tó. A láda oldalain egy-egy kovácsoltvas 
fül van négyszögű, festett mező közepén. 
A talapzat nélküli forma az olasz rene
szánsz ládaformára emlékeztet, de a né
met reneszánsz örökségeként még őrzi az 
olaszénál szigorúbb, zártabb, architekto- 
nikus tagozás maradványait. Bethlen Ka
tának gyermekei nem lévén, a láda a 
Bethlen család férfiágára szállott, és ott 
nemzedékről nemzedékre nyomon kö

vethető, mígnem 1902-ben az IM-be ke
rült. Jelenleg az MNM állandó kiállítá
sán látható.

trod.: B á r á n y n é  O b e r s c h a l l  Magda, Az 
Országos Magyar Iparművészeti Múzeum ré
gi magyar bútorai, Magyar Művészet, 
1934/7, 215; Szabolcsi, 1954, 26, 21. kép.

Zlinszkyné Stemegg Mária

Bethlen Mihály, bethleni, gr. (Beth- 
lenszentmiklós, 1673. júl. 18.-Brassó,
1706 második fele)

Útinaplóíró. —»Bethlen Miklós fia. 
Apja otthoni és nagyenyedi tanulás után 
európai körútra küldte. 1691. június- 
1695. március között Frankfurt és Frane- 
ker egyetemeit látogatta, megtekintette 
Dánia, Svédo., Anglia, Belgium, Hollan
dia, Svájc, Olaszo., Ausztria, Lengyelo. 
fő látnivalóit, fölkereste híres tudósait, 
politikusait. Útinaplója a kor iskolázási 
és kulturális viszonyairól, a peregrinus 
életformáról ad dokumentum értékű be
számolót. Apjának vele kapcsolatos poli
tikai terveit ~ betegsége, korai halála hiú
sította meg.

Művei: Bethlen Mihály útinaplója [1691- 
1695], kiad. J a n k o v i c s  József, Bp„ 1981 
(BH).

Jankovics József

Bethlen Kata 
kelengyeládája. 
IM
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Bethlen Miklós, gr., bethleni (Kisbún, 
1642. szept. l.-Bécs, 1716. okt. 27.)

Államférfi, önéletíró. Apja a történet
író —»Bethlen János, anyja Váradi Borbá
la. 1652-56 között Gyulafehérvárott a 
„gyermek-tanítani ritka és példa nélkül 
való” —»Keresztúri Pál tanítványa. Tehet
ségét Johann Heinrich —»Bisterfeld is 
megcsodálja, de annak halála miatt Isaac 
-^Basire lesz következő tanára. Emberi 
tulajdonságait dicséri de mint tanárról 
nem sok jót ír róla. Ha apja nem tartóz
tatta volna, „bizony mind otthagytuk és 
Kolozsvárra Apáczaihoz mentünk vol
na". Vágya 1658-ban teljesül. 1661-ben 
Kemény János ajánlásával és útlevelével 
indul külföldi tanulmányútjára: előbb 
Heidelbergben, majd a leideni és az 
utrechti egyetemeken tanul. 1663-ban 
Angliába utazik, ahol megszólja az ox
fordi professzorokat, mert „nehezen be
széltettek deákul”. 1664 tavaszán-nya- 
rán hazafele jövet megáll Párizsban. Fo
gadja Turenne marsall. ~ itt csöppen bele 
a politikába: XIV. Lajos levelét kell el
vinnie az erdélyi fejedelemnek. Alighogy 
lefordítja a levelet Apafinak, máris indul 
„hadba Zrínyi Miklós, akkor leghíresebb 
vitéz magyar úr mellé”. Önéletírásában 
ügyesen leplezi, hogy —»Zrínyihez me
netele egyben diplomáciai út is. Szemta
núja és egyik leghitelesebb és legművé- 
szibb leírója a bán halálának. Összeba
rátkozik Vitnyédy Istvánnal, és immár 
Zrínyi nélkül, vele folytatja a diplomá
ciai akciókat: Velencébe megy, majd 
1666-ban Bécsben a francia követtel tár
gyal. Még az év nyarán részt vesz Mu- 
rányban a Wesselényi-féle szervezkedést 
előkészitő tárgyalásokon. A sajátos állás
pontot képviselő, az öregebbek szemé
ben okoskodónak tűnő ~nak ekkor rom
lik meg a viszonya Vitnyédyvel. 1668- 
ban saját tervei szerint építeni kezdi 
bethlenszentmiklósi kastélyát (^bethlen- 
szentmiklósi Bethlen-Brukenthal-kas- 
tély), majd feleségül veszi Kun Ilonát. 
Egyre inkább belegabalyodik az erdélyi 
politika hálójába: 1676-ban egy évre 
Béldi Pállal együtt a fogarasi börtönbe 
zárják. Innen kikerülve karrierje felfelé 
ível: tanácsúr, generális, kancellár. 1686-

ban másodszor nősül: Rhédey Júliát ve
szi feleségül. Fontos szerepet játszik a 
—»Diploma Leopoldinum kieszközlésé
ben és elfogadtatásában. Ezt követően 
Bánffy György gubernátor mellett ő tesz 
a kancellár, és a császártól grófi címet 
kap. 1701-ig követként rendszeresen jár 
Bécsbe, közben birtokszerzési és keres
kedelmi akcióival kihívja a kortársak ha
ragját. Részt vesz a karlócai békét köve
tő határkijelölő munkálatokban. Ekkor 
kerül kapcsolatba a művelt császári had
mérnökkel Luigi Ferdinando —»Marsigli- 
vel. 1704-ben, lecsapva a Columba Noe 
c. röpiratára, melyben Erdély önállósá
gának visszaállításáról értekezik, Rabu- 
tin „rabbá teszi”. Haláláig már nem is 
szabadul: 1708-ig Szebenben, majd Bécs
ben raboskodik.

~ Keresztúri Pál ösztönzésére már di
ákkorában latin-magyar-román szójegy
zéket állít össze, peregrinációja ideje 
alatt pedig katonai erődítéstant fordít. Is
kolai jegyzetei sajnos elvesztek. A hetve
nes években lép a nyilvánosság elé mint 
röpiratíró: visz. ő írta az Austriaca 
austeritas c. Habsburg-ellenes vitairat ál
tal kiváltott publicisztikai vitasorozat 
második darabját (Austriacae Austerita
tis Continuatio, 1672). Később, alighogy 
kiszabadul a fogarasi börtönből, Kolozs
várott megjelenik a prot. prédikátorok 
védelmében írt levele az Apologia mini
strorum evangelicarum Hungáriáé c. ki
advány mellé csatolva. Ebben az írásá
ban csillogtatja meg először, igaz, lati
nul, szépírói erényeit. 1688-ban megírja 
a császárnak címezve a Moribunda Tran- 
silvaniae c. emlékiratot. Később még egy 
beadványt készít a császár számára 
(Penetralia Transilvaniae, 1702), 1695- 
ben a sókereskedelemről ír értekezést, 
amelyet később tovább bővít (Projectum 
de comercii, 1703).

Bécsi fogsága idején önéletírásával 
párhuzamosan megírja a „miniszterek” 
számára a „maga mentéségét”: Sudores et 
cruces Nicolai comitis Bethlen. Önélet
írását és Imádságoskönyvét még Eszéken 
kezdi el írni 1708-ban és 1710 januárjá
ban fejezi be. Imádságoskönyvében ön
életírásának fő mozzanatait foglalja ősz-
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sze, továbbfejlesztve annak mondaniva
lóját. Fő műve is az „emlékirat gyónó tí
pusába tartozik, az augustinusi minta 
nyomán készült, s legközelebbi elődje 
Rákóczi vallomásainak” (Bán Imre). A 
nézőpont, ahonnan egységbe rendeződ
nek az események, és ahonnan saját énjé
nek történéseit láttatja, a gyónó ember 
nézőpontja. Felemelkedik Istenhez, akit 
állításai bizonyságául hív. „E kontroll 
garantálja számára kijelentéseinek való
ságfedezetet” és azt, hogy „nem defor
málja programszerűen az eseményeket 
és a tényeket” (Jankovics József). Az 
Elöljáró beszéd —»Apácai Csere János 
Enciklopédiaja mellett a 17. sz. legfonto
sabb, de kellőképpen máig sem méltatott 
magyar nyelvű filozófiai traktátusa. Az 
utána következő Első könyv kitűnően 
megkomponált olvasmányos próza. Erre 
még nem nyomja rá bélyegét az önigazo
lás kényszere, így ~ szépírói fantáziája 
szabadon szárnyalhat. A Második könyv
ben azonban „a magasabb röptű szemé
lyes történetírástól leszáll a krónikás 
színvonalára” (Nagy Péter). Ha Kemény 
János műve a diplomata és hadvezér, 
Bethlen Jánosé az államférfi, akkor ~ ön
életírásának ez a része a jogász naplója. 
A sorozatos „tragoediák” kusza esemé
nyein és jogi szempontú ábrázolásain ne
hezen igazodik el a mai olvasó.

Életét nemcsak ő maga, hanem Domi
nique Révérend is megírta (Mémoires 
historiques du Comte Betlen Niklos, 
1736) a barokk précieux érzelmes regény 
modorában. ~ levélíróként is jelentős.

Kiad.: Bethlen Miklós önéletírása, kiad ., 

b ev. Szalai L á sz ló , P est, 1858; Bethlen Mik
lós Imádságoskönyve és Önéletírása, I—II, k i
ad. V. W indisch É va , b ev . Tolnai G ábor, 
B p ., 1955; Bethlen Miklós levelei, I II, k iad. 
Jankovics J ó z s e f ,  B p ., 1 9 8 7  ( R M P E  
V I /1 - 2 ) ;  Jankovics J ó z s e f , Bethlen Miklós 
két levele Luigi Ferdinande» MarsiUhez, in R. 
Várkonyi Agnes Emlékkönyv, szerk . Tusor 
Péter, B p ., 1 9 9 8 .

írod.: Géber A n ta l, Gróf Bethlen Miklós 
bécsi fogságáról (1708-1716) és Ariosto 
,, Őrjöngő Loránd’’-jának egy’ 17. századbeli 

fordítása, ItK , 1 9 0 5 ; Páris S án d or, Gróf 
Bethlen Miklós élete, K o lo zsv á r , 1 907; N é

meth L á sz ló , Bethlen Miklós, in  U ő , A minő
ségforradalma, III, B p ., 1940; Juhász István , 
Bethlen Miklós politikai pere, K o lo z sv á r , 
1945; Bán Im re, Bethlen Miklós Önéletírása, 
l-II, It, 1957; Gyenis V ilm o s , Bethlen Miklós 
Imádságoskönyve, ItK , 1957; H ermán M . Já
n o s , Bethlen Miklós életének és gondolkodá
sának evangéliumi forrásai, k ézira t, K o lo z s 

vár, 1971; D o m in iq u e  Révérend, Bethlen 
Miklós emlékiratai, ford . Toldy István , k iad . 
Köpeczi B é la , B p ., 1 984 ; Bene Sán d or, Von
zások és választások, B U K S Z , 1990; Kosa 
L á s z ló , Az istenes bibliaolvasó Bethlen Mik
lós, P ro tS z , 1 992; Jankovics J ó z s e f , Apa és 
fiú. K orunk . 1993; Sípos G ábor, Bethlen Mik
lós és a református egyház, E rd M ú z, 1 993; R. 
V árkonyi Á g n e s , Bethlen Miklós gró f a poli
tikus, E rdM úz, 1 993; Nagy P éter, Bethlen 
Miklós és Önéletírása, ItK, 1994; S . Sárdi 
M argit, Jóslatok és látomások a 17-18. szá
zadi emlékíróknál, in  Extázis, álom, látomás, 
szerk . PÓCS É v a , B p .- P é c s ,  1 9 9 8  (T an u lm á

n y o k  a tra n szce n d en srő l, 1); Jankovics Jó
z s e f , Ex Occidente..., B p ., 1 9 9 9  (R é g i M a
gy a r  K önyvtár. T a n u lm á n y o k , 3 ); Kovács 
S án d or Iván , Az első erdélyi remekíró Bethlen 
Miklós, It, 1 999 ; Tóth Z so m b o r , Bethlen 
Miklós Imádságoskönyvének puritános sajá
tosságai, E rdM úz, 1 999; Papp F eren c , Beth
len Miklós ismeretlen emlékirata, E rdM úz, 
2002 .

Nagy Levente

Bethlen-könyvtár(ak)
Bethlen Gábor fejedelem gyulafehér

vári gyűjteménye, amelyről csupán né
hány nem jegyzékszerű forrás tájékoztat, 
nem tekinthető magánkönyvtárnak (—»er
délyi fejedelmi könyvtár). A fejedelmi 
székhely lerombolása (1658) után a B. 
család tagjai udvarházaikban, Bethlen
ben és Keresden alakítottak ki kisebb 
könyvtárakat. A történetíró —»Bethlen Já
nos és az emlékíró —»Bethlen Miklós ol
vasmányairól sajnos csak részleges in
formációink vannak. Ugyanígy —»Beth
len Elek keresdi bibliotékájáról is csak 
töredék jegyzék maradt ránk. -^Bethlen 
Kata bibliotékája a legjobb példa a 18. 
sz.-i prot. főúri asszonykönyvtárra. Az 
olthévízi udvarházban összegyűjtött 442 
kötet csaknem kizárólag magyar nyelvű
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olvasmányokat tartalmazott. A többször 
megözvegyült, mélyen vallásos asszony 
második férjétől, gr. Teleki Józseftől 
(i" 1732) külön könyvtárat tartott. Férje 
gyűjteménye tartalmazta azt a főleg latin 
nyelvű, antik, historikus és jogi könyv
anyagot, amely még ekkor is jellemezte a 
művelt magyar nemes olvasmányízlését. 
B. Kata, aki bőkezűen patronálta a birto
kain tevékenykedő ref. lelkészeket -  s 
főként a könyvtára katalógusát is össze
állító —>Bod Pétert - ,  saját ex librist is 
nyomtattatott magának. Az egész életét 
jellemző egyszerűség megmutatkozott 
meglehetősen egysíkú olvasmányain is. 
Bibliotékáját kétszer is összeírták, 1747- 
ben és 1752-ben. Könyveit, férje biblioté
kájával együtt, a —»nagyenyedi reformá
tus kollégium könyvtárára hagyta, ám 
azok 1849-ben -  osztozva a teljes könyv
tár sorsában -  a tűz martalékává váltak.

írod.: V ita Zsigmond, Bethlen Gábor 
könyvtára, MKsz, 81(1965); Jakó Zsigmond, 
A Bethlen-kollégium könyvtárának kezdetei 
és első korszaka (1622-1658), Korunk Év
könyve, 1973; Szentimrei Mihály, Bethlen 
Gábor fejedelmi könyvtárának egy darabja 
Sárospatakon, MKsz, 90(1974); Adattár 
XVI-XVIII/16, III, 1994; Simon Melinda, 
Szabó Ágnes, Bethlen Kata könyvtárának re
konstrukciója, bev. Deé N agy Anikó, Szeged, 
1997 (A Kárpát-medence..., 2).

Monok István

bethlenszentm iklósi B e th len -B ru 
kenthal-kastély

1667-68-ban kezdődtek el a munkála
tok Bethlenszentmiklóson. Az építtető, 
-»Bethlen Miklós erdélyi kancellár egy 
régi -»udvarház helyére emeltetett saját 
maga által tervezett, igényeinek megfele
lő új —»kastélyt a századfordulóig terjedő 
időben. Emlékiratainak az építkezéssel 
kapcsolatos adalékaiból és az épület 
1765-ös részletes, minden feliratot és cí
mert felsoroló leltárából szinte lépésről lé
pésre követhető a munkálatok meg-meg- 
szakadó menete, amelyek során előbb a 
pince és a földszint, utána az emelet helyi
ségei készültek el, miközben kiépítették a 
kastélyt övező, a terepviszonyokhoz al
kalmazkodó, mára elpusztult ötbástyás 
védőfalat is.

A kastély négyszögletes központi 
tömbjének északi homlokzatát ^ b á s 
tyák, a délin húzódó kétszintes loggiát 
pedig sarokpavilonok fogják közre. A fő
bejárat az északi oldalon, a szabályosan 
kilencosztatú központi rész középtenge
lyében található, s 1673. évi felirata kel
tezi az elkészültét ennek a szintnek, 
amely már akkor cserépfedelet is kapott. 
Az emelet felépítése a 80-as évek elején 
kezdődött, és 1683-ra be is fejeződött, 
párhuzamosan a földszinti helyiségek 
festett és stukkódíszeinek elkészítésével. 
Valamivel később, vélhetőleg 1686-ban

A bethlenszentmik
lósi Bethlen—Bru- 
kenthal-kastély déli 
loggiája
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készült el a Rhédey-címeres zárt erkély. 
Az ablakkereteket és a faléleket ugyan
akkor táblásán -  kvádereket utánozva -  
vörös színűre festették a sárga homlokza
ton, hasonlóképpen sárga sávokkal emel
ték ki a boltéleket is. A két külső udvart 
három oldalról vizesárok, délről a Kü- 
küllő, mögöttük a falakat öt bástya (épí
tési éveik: 1692, 1694, 1695, 1696, 
1698) és a felvonóhidas főbejárat (1686) 
védte egykor; kötőgátjaihoz ragasztották 
a belső, gazdasági jellegű épületeket.

A kastély díszítésében feltűnő barokk 
elemek gyökereit a szakirodalom hosszú 
ideig az építtető velencei peregrinációjá- 
nak élményeiben kereste, s csak B. Nagy 
Margit derítette ki, hogy a loggia könyök
lő- és párkányköveit, balusztersorát, öv
párkányát s a párkányokba iktatott kis 
gyámokat az egész épület koronázópár
kányával és a földszinti ablakok kagylós 
díszével együtt Franz Schweininger ké
szítette 1765-ben, így a zsibói, mezősám- 
sondi és görgényszentimrei kastélyokban 
kimutatott bethlenszentmiklósi, —»ba
rokkra utaló párhuzamok léteznek ugyan, 
de nem Bethlen Miklós ízlésének a ba
rokkig ható kisugárzásai, hanem a 18. 
sz.-i pallér működésének szerteágazó 
nyomjelzői.

írod.: Kővári László, Erdély régiségei és 
történelmi emlékei, Kolozsvár, 1892, 235- 
236; Balogh Jolán, Erdélyi szépségek. 
Bethlenszentmiklós műemlékei, Pásztortűz, 
13(1933), 301; Uő,z! renaissance építészet és 
szobrászat Erdélyben, Magyar Művészet, 
10(1934); Bíró József, Erdélyi kastélyok, h. 
é. n. [Bp., 1944]; B. N agy Margit, Adatok a 
bethlenszentmiklósi kastély építéstörténeté
hez, in Kelemen Lajos-emlékkönyv, 1957; Uő, 
A bethlenszentmiklósi kastély, in B. N agy, 
1970; Bethlen Miklós Élete leírása magától, 
in Kemény János és Bethlen Miklós Müvei, 
kiad. V. W indisch Éva, Bp., 1980 (Magyar 
Remekírók).

Kovács András

Bétsi Magyar Merkurius —»sajtó

betűmetszés —»nyomda

betűöntés —»nyomda

bevett vallás (lat. religio recepta)
Az állam által jogilag elismert vallás, 

melynek követői teljes vallásszabadságot 
élveznek. Először az —»Erdélyi Fejede
lemségben alakult ki az erdélyi négy ~ 
rendszere a 16. sz.-ban. A tordai ország- 
gyűlés 1557-ben egyenjogúsította a kato
licizmussal a luth, vallást, majd 1564- 
ben a kálvinizmust, végül 1568-ban az 
unit. hitet. A —»románok, —»ruszinok és 
—»szerbek által követett görögkeleti 
(—»ortodox) vallás csak megtűrt vallás 
volt. A királyi Mo.-on az 1608. évi, koro
názás előtti 1. te. és az 1646:5. te. vallás- 
szabadságot biztosított ugyan az ev.- 
oknak és a ref.-oknak, de csak az 1791: 
26. te. terjesztette ki a ~ fogalmát a kát. 
és a gör. kát. vallás mellett az ev. és a 
ref., a 27. te. pedig a görögkeleti vallásra 
is. Az unit. és az izraelita csak a 19. sz.- 
ban vált ~sá.

A szerk.

bevonulás -^ünnepség

Beythe András (ejtsd: bejte; Sárvár, 
1564. okt. 18.-Németújvár, 1599)

Ref. egyházi író, botanikus. —»Beythe 
István fia. A Batthyányak udvari papja

FIVES K8NÛV.

FIVEK.NEK ES
F Á K  N A C  N E V Ü K R Ő L ,
T E R M E Z E T Ô K . R 8 L  E S  H A S z N O .  

krul irattatot es fzőrőztetőt M agar nycluőn a z  
fő D onoroknak  cs termefzet tudó  or* 

vofoknak D iofcorídefnek cs 
M atthiolufnak bolts 

írafokbul.ggS
BEYTHE ANDRAS ÁLTÁL.

Ecclcfiaíh'c: j§-
I S T E N T Ő L  V A G Y O N  M I N D E N  
o r v o f f a g h ,  m e ly  a z  K i r a ly o k tu l  v e f z ő n  a i a n d e k o t  :  a z  or- 
v o s  D o f t o r n a k  a z ô  t u d o m á n y i  f ő i  m a g a z t a l i y a a z  è fe ie t*  
e s  a z  N a g y f a g o f la k n a k  t e k i n t e t t y ő k  é lő t  m e g h  t í z  t e l t  é t i k ,  
A z f ó l f e g e s  I S T E N  f ő i d b ő l  » t e t ő m t ő t t e  a *  o r u o f l á g o r .  
m e l ly e l  a z  é r t e l m e s  E m b ó r  m e g  n e m  v r a i .

Tíztőllyed az Orvoíl az fzikfeghcrU

1 S 9 Só

Beythe András, Fives könüv, Németújvár, 1595, 
címlap
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Németújvárt, —»Batthyány Ferenc neve
lője. Fő művében (Fives könüv, Német
újvár, 1595) 275 növényt ismertet, több
nyire pontosan követve forrásait. A Páz
mány által idézett 16 latin disztichont 
(Encomion ubiquisticon) tévesen tulaj
donították ~nak; ezek B. István munkái. 
Talán ~ nevéhez köthető az 1596-i 
csepregi zsinatról készült kéziratos ver
ses beszámoló .

írod.: Tolnai Vilmos, Beythe András fö l
jegyzései, MNyr, 1900; Gombocz Endre, 
Melius és Beythe András, MNy, 1919; Almai 
János, A „Fives könüv” szerzője, Orvosi He
tilap, 1964; Zoványi Jenő, A magyarországi 
protestantizmus 1563-tól 1600-ig, Bp., 1977.

Kőszeghy Péter

Beythe István (Kő, 1532-Németúj- 
vár, 1612)

Ref. egyházi író, botanikus. —»Beythe 
András apja. 1556-tól iskolamester, pré
dikátor, 1565-től a Bánffyak udvari pap
ja, 1576-tól —»Batthyány Boldizsár ud
vari lelkésze Németújváron. 1585-től tíz 
éven át dunántúli prot. püspök volt, majd 
lemondott, de a ref.-ok továbbra is püs
pöküknek tekintették. Számos agenda, 
postilláskötet, katekizmus szerzője, szer
kesztett egyházi kánonokat, énekesköny
vet. Az ev.-okkal folytatott vitáit lezáró 
apológiája, az 1597-ben született Igaz 
mentség személyes hangvételével ki
emelkedik a kor egyházi irodalmából.

~t a —»botanika egyik első magyar 
művelőjeként tarthatjuk számon. Társ
ként kísérte növénygyűjtő útjaira a Bat- 
thyány-udvarban vendégeskedő neves 
botanikust, Carolus —»Clusiust, aki a vi
lágon elsőként kiadott gombáskönyvé
ben több mint 50 magyar nevet közöl. 
Clusius segítőjeként -  részt vett az első 
latin-magyar növényszótár összeállítá
sában is (Stirpium nomenclator, Német
újvár, 1583, Antwerpen, 1584), amely a 
világ első kézikönyv jellegű növénynév- 
katalógusa. —»Czvittinger Dávid német 
nevekkel kiegészítve 1711-ben Frank
furtban újra megjelentette.

Művei: Az evangéliumok magyarázati, 
Németújvár, 1584; Esztendő által való vasár
napi epistolák, Németújvár, 1584; Az szentök

Beythe István, Esztendő által való vasárnapi 
epistolák, Németújvár, 1584, címlap

fő  innepeiröl való evangéliumok, Németújvár, 
1584; Fő innepnapokra való epistolák, 
Németújvár, 1584;

Kiad.: Az igaz keresztyénektől meghason- 
lott confessionariusoknak rágalmazó artiku- 
lusok ellen irt igaz mentség [1597], kiad. 
Thury Etele, Magyar Protestáns Egyháztör
téneti Adattár, 1908; Egy esség könyve, 1598, 
kiad. Masznyik. Endre, Pozsony, 1908.

írod.: Fabó András, Beythe István életraj
za, Pest, 1866; Révész Kálmán, Beythe István 
Apológiája, ProtSz, 1895; Gombocz Endre, A 
magyar botanika története, Bp., 1936; 
A baffy Erzsébet, Beythe István nyelvéről, 
MNy, 1954; Carolus Clusius, Fungorum [...] 
brevis historia et Codex Clusii, ed. Stephan 
A. Aumüller, József Jeanplong, Bp.-Graz, 
1983; Kádár Zoltán, Priszter Szaniszló, Az 
élővilág megismerésének kezdetei hazánkban, 
Bp., 1992; Szabó T. Attila, A pannon etnobo- 
tanika kezdetei, in Collecta Clusiana, szerk. 
Uő, Szombathely-Graz-Németújvár, 1992.

A szerk.

Bezerédi Zsigmond (Szerdahely, 
1638. febr. 22.-7)

Naplóíró. A Széchy család kíséretében 
tartózkodott Grazban, ahol talán iskoláit 
végezte. 1657-től Hommonai Drugeth
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György, 1663-tól —»Nádasdy Ferenc szol
gálatában állt. 1665-ben Nádasdyt elkí
sérte Itáliába. Útjukról vezetett naplója 
és önéletrajzi jegyzetei maradtak fönn.

Kiad.: Bezerédi Zsigmond utazási napló
ja, kiad. M a r c z a l i  Henrik, TT, 1883, 
348-358; Magyar utazási irodalom 15-18. 
század, kiad. K o v á c s  Sándor Iván, M o n o k  

István, Bp„ 1991.
írod.: K o v á c s  Sándor Iván, Szakácsmes

terségnek és utazásnak könyvecskéi, Bp., 
1988.

Monok István

Biai Gáspár ( 16. sz.)
A Dávid királyról és Bethzábea 

Uriásnak feleségéről való história írója. 
Nevét, s hogy verse 1544-ben, Temesvá
ron készült, a latin nyelvű versfök őriz
ték meg. Minden más róla szóló adat fel- 
tételezés. Megjelent (kottával) a —»Hoff- 
greff-énekeskönyvben, forrása 2Sám 2, 
incipitje: „Krónikákot régiekről kell 
mast olvasnunk..

Kiad.: RMKT XVI/2, 1880.
A szerk.

Biandrata —»Blandrata, Giorgio

hibliafordítások és -kiadások
A Bibliából már az Árpád-korban is 

kellett hogy készüljenek részletfordítá
sok, a prédikációk ún. szent leckéi -  a 
Bibliából vett, értelmezendő idézetek -  
minden bizonnyal magyarul hangoztak 
el. Teljes bibliafordítás e korban visz. 
nem íródott, bár Szt. Margit, legendája 
tanúsága szerint, olvasta a Bibliát, s ha ez 
igaz, olvasmánya csak magyar nyelvű 
lehetett, hiszen más nyelven nem tudott. 
Legkorábbi értesülésünk a teljes Biblia 
magyarra fordításáról Szálkái Balázs 
ferences rendfőnöktől származik: név 
szerint említi Tamás és Bálint mestere
ket, mint akik az 1430-as évek végén le
fordították a Bibliát (—».Huszita Biblia). 
Régóta tartja magát az irodalomtörténet
ben az a feltételezés, hogy a —»Bécsi Kó
dex, a —»Müncheni Kódex és az -yApor- 
kódex e két fordító művéből őrzött meg 
részleteket, a teória azonban nem bizo
nyított. Összefüggő bibliafordítást (az

Ószövetség első hét könyvét és a teljes 
Újszövetséget, Szt. Pál leveleit kivéve) 
tartalmaz az 1516-19 között másolt 
—̂ .Jordánszky-kódex, szövegrészleteihez 
hasonlók más kódexekben is felbuk- 
kanak; középkor végi kódexeink közül 
mintegy tucatnyi tartalmaz részfordítást 
a Bibliából.

A 16. sz.-ban az erazmista bibliafordí
tó program keretében először —»Komjáti 
Benedek Szent Pál leveleit (Krakkó, 
1533), —»Pesti Mizsér Gábor az Újtesta
mentum négy evangéliumát (Bées, 1536), 
majd —»Sylvester János a teljes Újtesta
mentumot (Sárvár-Újsziget, 1541) tolmá
csolta magyar nyelven. Ezután prot. Bib
lia-fordítások sora következett. Bencédi 
—»Székely István zsoltárfordítását ( 1548) 
számos, ám nem a teljes Psalteriumot tar
talmazó parafrázis követte. Teljes zsol- 
tároskönyvet —»Bogáti Fazakas Miklós 
(1587-89 k.) és —»Thordai János (1627- 
ben) készített, ezek kéziratban maradtak. 
—»Heltai Gáspár valóságos munkaközös
séget szervezett-vezetett (1551-65), bib
liakiadásaiból azonban hiányzik néhány 
ószövetségi könyv. -^Melius Juhász Pé
ter 1565-ben Sámuel és a Királyok két- 
két könyvét, a Krónikák könyveit és Jób 
könyvét, valamint az Újtestamentumot 
(Várad?, 1567?, példány nem maradt 
fönn), —»Félegyházi Tamás az Újtesta
mentumot (Debrecen, 1586) fordította és 
adta ki. A teljes Biblia lefordítását és 
kinyomtatását Heltai és Melius Juhász 
mellett —»Dévai Mátyás, Székely István, 
-»Károlyi Péter, —»Bornemisza Péter is 
tervbe vette. A megvalósítás, az első tel
jes magyar nyelvű Biblia kiadása 1590- 
ben —»Károlyi Gáspár nevéhez fűződik 
(—»Vizsolyi Biblia), nyomdásza —»Mants- 
kovit Bálint volt.

Az első nyomtatásban megjelent teljes 
kát. fordítást —»Káldi György jezsuita 
készítette, Bécsben adták ki 1626-ban. A 
Vulgatát vette alapul, szövege több kö
zépkori fordítás részletét is megőrizte. 
Fordításának nagyobb revíziójára csak a 
19. sz.-ban került sor.

A Károlyi-féle fordítás vált a külön
böző, a szöveget a kor bibliaértelmezésé
hez, az újabb exegetikai eredményekhez
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igazító prot. kiadások alapjává. A legje
lentősebb 17. sz.-i kiadás a Szenei Mol
nár Albert gondozta Hanaui Biblia (Ha
nau, 1608), a —»Szenei Kertész Abrahám 
nyomtatta —>Váradi Biblia (Várad Ko
lozsvár 1660-61) és —»Tótfalusi Kis 
Miklós kiadása, az ún. „Aranyas” Biblia 
(Amszterdam, 1685). —»Komáromi Csip
kés György újrafordította a Bibliát (Lei
den, 1719), munkája számos vonatkozás
ban felülmúlta Károlyiét. Az ellenrefor
máció támadásai miatt a 18. sz.-ban a 
magyar ref. bibliák német vagy német
alföldi nyomdákban láttak napvilágot.

írod.: H a r s á n y i  István, A magyar Biblia, 
Bp., 1927; L u k á c s  László, Káldi György, a 
bibliafordító, KatSz, 1955; H o l l  Béla, 
Adalékok a Káldi Biblia történetéhez, MKsz, 
1956; L u k á c s  László, Újabb adatok Káldi 
bibliafordításának történetéhez, Civitas Dei 
Évkönyv (Wisconsin), 1956; B i t s k e y  István, 
Humanista erudició és barokk világkép, Bp., 
1979; B o t t y á n  János, A magyar Biblia 
évszázadai, Bp., 1982; E r d ő  Péter, Káldi 
György bibliafordításának kézirata, Vigilia, 
1983; B a k ó  Dorottya, Káldi György élete és 
művei, MKsz, 1987; B o r s a  Gedeon, A 
magyar Biblia és a hazai könyvnyomtatás, 
Theológiai Szemle, 1990; Emlékkönyv a Vi
zsolyt Biblia megjelenésének 400. évforduló
jára, szerk. B a r c z a  József, Bp., 1990; N e -  

m e s k ü r t y  István, Magyar Biblia-fordítások, 
Bp., 1990; S z a k á LY Ferenc, A magyar nyelvű 
bibliafordítás terjedéséhez, in Adattár XVI- 
XVIII/35, 1997; „Az keresztyén olvasónak. ” 
Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások 
elő- és utószavai, ajánlásai a 16-17. század
ból, kiad. Z v a r a  Edina, Bp., 2003 (Régi Ma
gyar Könyvtár. Források, 14.

A szerk.

bibliopola —»könyvkereskedelem

Bibliotheca Corvina —»Corvina
könyvtár

Bibliotheca Zriniana —»Zrínyi
könyvtáriak)

biccsei Thurzó-kastély —»nagybics- 
csei Thurzó-kastély

Bielek László (Kiszucaújhely, 1744. 
aug. 25.-Kőszeg, 1807. nov. 14.)

Felvilágosodásellenes író és fordító. 
Szülei Trencsén rn.-i nemesek. 1764-ben 
lépett a piarista rendbe, 1773-ban szentel
ték pappá. Nyitrán (1776-82), Márama- 
rosszigeten ( 1792-95) filozófiát, történel
met és matematikát tanított. Debrecen
ben, a kálvinista fellegvárban, plébános, 
hitszónok és iskolaigazgató. Innen Kalo
csára és Nagykárolyba került, 1800-03 
között Veszprémbe. Máramarosszigeten 
igazgatóhelyettes, 1803-ban a nyitrai pia
rista rendház alvikáriusa, 1805-ben Sel
mecbányán igazgatóhelyettes. Nyomta
tásban számos műve (szónoklatok, ver
sek, kegyességi iratok) jelent meg latinul 
és magyarul. Németből is fordított.

Művei: Epigrammatum libri tres, Pest, 
1789; Erkölcsi oktatás, Kassa, 1792; Arany 
gondolatok a mostani szabad gondolkozás
nak módja ellen, B é c s ,  1800; Vér szeme a re- 
ligiónak s a vele járó erkölcsi tudománynak, 
B é c s ,  1801; A kegyes áhétatosságnak tárhá
za, vagyis: az öreg Tóbiásnak élete, V á c ,  

1803; Samariai asszony és kegyes édesdeden 
megtérétő Jézus, Nagyszombat, 1806.

írod.: P a d á n y i  K l á r a ,  Századvégi hitvéde
lem és felvilágosodás Louis Racine magyar 
fordításaiban, i n  Irodalom és felvilágosodás, 
s z e r k .  S z a u d e r  J ó z s e f ,  T á r n á i  A n d o r ,  B p . ,  

1974.
A szerk.

bihari püspökség —»váradi püspök
ség

bika
Allatszimbólumként az ókori hitvilág

ban a termékenység megtestesítője. Ze
usz és Európa történetének késő közép
kori átértelmezésében Krisztus alakjával 
azonosul. Ahogyan Zeusz átvitte a ki
rályleányt a tengeren, Krisztus ugyanúgy 
viszi a lelkeket a mennyekbe. A teherhor
dó ~ a Krisztus szolgálatába szegődött 
kereszténységet jelképezi. A -fej gyak
ran apotropaikus (rontás ellen védő) je
lentést hordoz, pl. a román kori templo
mok kő faragványain. Baj elhárító szere
pet tölthetett be a zalaszentmihályfai kát. 
templom tornyának messziről is jól lát
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ható ikerablak-oszlopfőjeként (13. sz.). 
Az —»állatövben is szerepel (.Felvidéki 
Imakönyv, 1432, München, Bayerische 
Staatsbibliothek; —>az esztergomi érseki 
palota falképei, 15. sz. második fele).

Lásd még: —>kos; —>ökör; —>állat- és 
növényszimbólumok.

Wehli Tünde

billentyűs tabulatúra
~knak nevezzük azokat a kéziratokat és 

nyomtatványokat, amelyek orgonatabu- 
latúrával írott műveket gyűjtenek egybe.

Az orgonatabulatúra betűket használó 
kottaírás, amelyet a billentyűs (elsősor
ban orgona-) zene lejegyzésére használ
tak a 15-17. sz.-ban, főként német nyelv- 
területen. Két típusát különböztethetjük 
meg: a 16. sz. közepéig érvényben lévő 
ún. régi német orgonatabulatúra-írás a 
legfelső szólamot meghagyta a szokásos 
vonalrendszeren, míg a Nikolaus Am
merbach Orgel oder Instrument Tabula- 
lurbuchyklól (1571) kezdve hódító új né
met orgonatabulatúra-írás már minden 
szólamot betűírással, a hangokat jelölő 
betűkkel adott vissza. A második kor
szakban egyúttal kialakult a ritmusérté
kek egységes jelzésrendszere.

A tabulatúrával azonos szótőből ered

az intavoláció fogalma, amely az újabb 
terminológia szerint egy vonalrendsze
ren már létező zenemű tabulatúrába való 
átírását, átdolgozását, valamint ennek az 
újraírásnak a végeredményét jelenti. Az 
intavolációk egyik része teljes egészében 
reprodukálja a mű textúráját; másik, je
lentős csoportját azok a lejegyzések al
kotják, amelyek valamilyen módon redu
kálják, egyszerűsítik az eredeti zenei 
szöveget.

A mo.-i ~k egyetlen korai emléket 
(Concordandae in organo, 1526 e.; 
OSZK, Cod. Lat. 432, f. 234v) leszámít
va mind 17. sz.-iak, és az Ammerbach- 
féle új német orgonatabulatúra-írással 
készültek. Mo.-on nyomtatott orgonata- 
bulatúrát nem ismerünk. Annál több nyo
ma van annak, hogy hazai orgonisták né
met kollégáikhoz hasonlóan (vö. Micha
el Praetorius, Syntagma musicum, III, 
Wolfenbüttel, Elias Holwein, 1619) kéz
iratos formában megörökítették intavolá- 
cióikat, és a számukra könnyen olvasha
tó betűkottás írásmóddal egybegyűjtötték 
repertoárjukat. Szinte valamennyi fontos 
mo.-i ~ összeállítása többé-kevésbé biz
tosan orgonistaként is aktív egyházi mu
zsikusoknak tulajdonítható. A Plotz-féle 
tabulatúráskönyvek (17. sz. első fele; Lő-

Concordanciae in organo, 1526 e . , f  234v. OSZK
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cse, Evangelická kniznica, Nr. 13 990a 
és 13 990b) talán Johann Plotz lőcsei or
gonista ( t  1680) tulajdonában lehettek; a 
II. köteten mindenesetre az ő kézírása és 
közreműködése is nyomon követhető. 
Samuel —>Marckfelner, aki a —>lőcsei 
Szent Jakab-plébániatemplombeli állásá
ban Plotz utóda volt, szintén ~k írásával 
alapozta meg szakmai tudását (Marckfel- 
ner-féle tabulatúráskönyvek, 1643-48, 
Lőcse, Evangelická kniznica, Nr. 13 994 
és 13 991), mint ahogyan a brassói orgo
nista Dániel —>Croner is, aki még tanuló
éveiben terjedelmes „Tabulatúrákat” má
solt (1681, 1682; Brassó, Biserica Neag- 
rä, I F 37). Az orgonatabulatüra mint 
billentyűs partitúra mindig az orgonista 
saját használatára készült. Zacharias 
-^Zarewutius bártfai orgonista a kórusta
goknak szánt szólamkönyvek mellett ké
szített tabulatúráskönyveket (OSZK, Ms. 
mus. Bártfa26, 1650-től; Ms. mus. Bártfa 
25, 1664), amelyekben saját műveit is 
rögzítette. A csíki ferences szerzetesnek, 
—»Kájoni Jánosnak tabulatúraírással le
jegyzett zenei gyűjteményei (—»Kájoni- 
kódex, 1652-71 ; Organo-Missale, 1667; 
Sacri Concentus, 1669; Csíkszereda, Csí
ki Székely Múzeum [Muzeul Secuiesc al 
Ciucului], Nr. 6199, 6202, 6200) jelleg
zetesen tükrözik az orgonista, a tanult 
muzsikus és a gyűjtő viszonyát anyagá
hoz. Sejthető, hogy a vegyes tartalmú 
—> Vietoris-tabula túráskönyvet éppúgy 
egy felvidéki városi orgonista állította 
össze, mint a lőcsei gyűjteményből a 20. 
sz. közepe óta elveszett Johann Heinek- 
féle Tabulaturbüchleint (1684). Érdekes 
kivétel a két Schimbraczky-féle tabulatú
ra (1635-45, Lőcse, Evangelická kniz
nica, Nr. 13 992 és 13 993; Johann 
—>Schimbraczky), amelyeknek másolója 
az orgonistaként talán sohasem szolgáló, 
de a zenében kétségkívül jártas késmárki 
városi jegyző, Thomas —»Gosier volt.

Annál feltűnőbb, hogy a felsorolt ~k 
többsége kivétel nélkül vokális kompozí
ciókat tartalmaz (Plotz- és Schimbracz
ky-féle tabulatúrák, Zarewutius tabulatú- 
rái). Ez az ev. egyházi szolgálatban álló 
zenész-kompilátor feladataiból adódott; 
neki kellett gondoskodnia az iskola és a

templom kottatáráról és repertoárjáról, 
annak megörökítéséről, valamint az is
tentiszteleten a megfelelő német vagy la
tin motetta orgonakíséretéről. A kiválasz
tott nagy mennyiségű zenemű rendsze
rint több évtized termését öleli fel. Az 
intavoláció a lejegyzők szándéka szerint 
hiánytalanul magában foglalja valameny- 
nyi szólamot. A hajdan Mo. területén mű
ködött zeneszerzők (Schimbraczky, Zare
wutius, Gosier, Georg Wirsinger) motet
táit legjobban az ilyen ~k dokumentálják.

A ~k másik csoportja hangszeres mű
vek vagy intavolációk rögzítésével a 
tényleges korabeli orgonista praxist do
kumentálja (Marckfelner-féle tabulatú
rák, —»Lőcsei tabulatúráskönyv, Kájoni- 
kódex, Croner tabulatúrái). A jól képzett 
orgonistától elvárt műfajok -  korálkísé- 
ret, pre-, inter- és postludiumok, fantázi
ák és imitációs szerkesztésű előjátékok -  
inkább a rögtönzés körébe tartoztak, és 
ezért ritkán kottázták le őket. Ha mégis, 
úgy az igényes zenei kidolgozás többnyi
re igényes szólamírással járt együtt, 
amely kielégítő képet tud nyújtani a ba
rokk stíluskorszakba illeszkedő, haszná
lati jellegű kompozíciós és hangszeres 
technikákról.

Az egyetlen, Mo.-ról fennmaradt, 
~kkaI és hangszerjátékkal foglalkozó el
méleti források Croner traktátusmásola
tai: a német orgonatabulatüra jelölései
nek magyarázata, Johann Crüger basso 
continuo-összefoglalása és a billentyűs 
ujjrendet bemutató gyakorlatok (Annota
tiones Tabellaturae Germanicae, Breve 
Compendium de Basso Generali..., Kur- 
tzer Unterricht der Application...).

A vegyes tartalmú tabulatúráskönyvek 
fő reprezentánsa a Kájoni-kódex. Tipi
kus, hogy a gyűjteményt néhány régebbi, 
feltehetően ajándékba kapott kéziratkö- 
teg alapozta meg (Kájoni-kódex és a 
Marckfelner-féle tabulatúrák). A motet
ták mellé rövid hangszeres darabokat, 
táncokat és világi dallamok hangszeres 
lététéit jegyezték le, vagyis mindent, ami 
a lejegyző érdeklődési körébe került. 
Ugyanakkor még a jelentős tánczenei 
korpuszt megörökítő kéziratok is elárul
ják tulajdonosuk templomi orgonista
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voltát, amennyiben akár tervszerű elren
dezésben (Vietoris-tabulatúráskönyv), 
akár rendszertelenül (Lőcsei tabulatúrás- 
könyv; Brassói tabulatúra, Brassó, Bi- 
serica Neagrä, IV F 3) helyet adnak az 
egyházi jellegű énekanyagnak is. E kéz
iratcsoport -  ide sorolható még a részle
teiben nem ismert Nagy Iván-féle kézirat 
is -  közös jellegzetessége a két szélső 
szólamra szorítkozó lejegyzési mód, 
amely a billentyűs hangszer játékosától 
megkövetelte, hogy megszólaltatáskor a 
belső szólamokat rögtönözve kitöltse.

A ~k redukált lejegyzéseiből egyrészt 
bizonyos zenei anyag (táncdallamok, 
énekek) közkinccsé válására és variabili
tására következtethetünk, másrészt a kor
szak zenei gyakorlatának az orgonisták
kal szemben támasztott igényére. Kájoni 
koncepciózusán válogatott, mértékadó
nak szánt összeállításában (Organo-Mis- 
sale) a két szélső szólam az esetenként a 
basszushoz adott számokkal éppen ele
gendőt nyújtott a megörökítéshez és a le
hető legtöbbet ahhoz, hogy az orgonista 
el tudja játszani a kívánt hangszeres leté
tet. Vidékünkön az új német orgonatabu- 
latúra a legáltalánosabb kottázási módnak 
számított, amely hozzátartozott a valami
revaló zenei képzettséggel rendelkező 
személy alapvető ismereteihez, inkább, 
mint a vonalrendszeres kottairás olvasá
sa (az orgonatabulatúra-írás betűi vonal
rendszeres kotta felett: Gabriel —>Reilich 
Ein Neu-Musicalisches Werckleinjének 
[1665] nagyszebeni példányában és 
Lodovico Viadana Kájoni tulajdonában 
volt Opera omnia Sacrorum Concertu- 
uma [1626] basso continuo szólamában). 
Van adat a kottaolvasás oktatásáról (Ká
joni Sacri Concentus c. kézirata) és arról, 
hogy nem kifejezetten „hivatásosok” ol
vassák és írják a tabulatúrát (Gosier Kés
márkon és Paul Schubart Besztercén 
[1664-65], mindketten városi jegyzők). 
A ~ ismerete nélkül a gyakorló muzsikus 
számára elképzelhetetlen lehetett a több
szólamú darabok áttekintése, kísérete, 
partitúrájának megszólaltatása, segítségé
vel pedig, mint egyfajta gyorsírási techni
kával, sietősen is megoldhatóvá vált pl. a 
transzponálás (Kájoni-kódex; Matthäus
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Waissel, Tabulatum, 1573, OSZK, Ms. 
mus. pr. Bártfa 19) vagy általában a kot
tamásolás nehéz művelete.

Írod.: Ladislav Burlas, Ján FiSer, Anto
nín HorejS, Hudba na Slovensku v 17. sto- 
roci, Bratislava, 1954; Bonis Ferenc, A Nagy 
lván-féle kézirat, Muzsika, 2(1959), 4. sz.; 
Willi A pel, Die Notation der polyphonen Mu
sik. 900-1600, Leipzig, 1962; Szigeti Kilián. 
A középkori orgona. Különös tekintettel a ma
gyarországi emlékekre, MZ, 15(1974); Tabu- 
laturbuch des Samuel Marckfelner (Auswahl), 
Hrsg. Frantisek MatÚS, Bratislava, 1981 
(Stará hudba na Slovensku, 4); Dobszay Lász
ló, Magyar zenetörténet, Bp., 1984; Marta 
Hulková, Von der Forschung der Musik
geschichte in der Slowakei, Musaica. Zbornlk 
Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského (Bratislava), 18(1985); UŐ, Die 
Musikaliensammlung von Levoca -  ein bedeu
tendes Dokument des Musiklebens in Spis zu 
Ende des 16. und im 17. Jh., in Musica An
tiqua Europae Orientalis. Acta Scientifica 
Congressus, VII, Bydgoszcz, 1985; Magyar- 
ország zenetörténete, II, 1990; Papp Agnes, 
„Sacri Concentus. ” Kájoni János, a muzsikus, 
in Zenetudományi írások 1998, szerk. LÁSZLÓ 
Ferenc, Bukarest-Bp., 1999; K irály Péter, Is
meretlen vagy kevéssé ismert billentyűs forrá
sok a 16-17. századból, MZ, 38(2000).

Papp Ágnes

Billisics Márton (Alsópulya, 1736. 
ápr. 2.-Pécs, 1807)

Pálos hitszónok és iskoladráma-író. 
1753-ban lépett a rendbe. Pápán gram
matikát, Sátoraljaújhelyen retorikát, 
teológiát, Pesten fizikát, Nagyszombat
ban, Pécsett teológiát tanított. Tudjuk, 
hogy írt iskoladrámákat, egyesek neki tu
lajdonítják a máig népszerű Kocsonya 
Mihály házasságát, ám filológiailag el
dönthetetlen, hogy valójában mely dara
bok szerzője. Magyar nyelvű szónoklatai 
közül a legismertebb Bécsben, Szt. Ist
ván ünnepén elmondott beszéde, amely 
nyomtatásban is megjelent (Magyarok 
első királya, Bécs, 1789).

írod.: Cs[ÁszÁR Elemér], Kik írták a 
pálos-drámákat?, EPhK, 1908.

A szerk.
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A mátraverebélyi kegykép és a kegy
templom látképe körmenettel. Binder 
János Fiilöp rézmetszete, 1797. 
MNM TKcs

Binder János Fülöp (Pozsony, 
1735/36—Buda, 1811)

A 18. sz. legismertebb magyar rézmet
szője. Bécsben tanult, majd Budán mű
ködött, de az egész országból kapott 
megrendeléseket. Reprodukciós rézmet
sző volt, általában nem saját munkáit 
sokszorosította. Kapcsolatban állott a bu
dai ferencesek és az Erzsébet-apácák 
rendházával, ez magyarázza nagyszámú 
vallásos tárgyú művét. Sok egyetemi tan
könyvet illusztrált a budai —»egyetemi 
nyomda számára, de népszerűek voltak 
városképes -»bizonyságlevelei is.

írod.: Pataky Dénes, A  m agyar  rézm et 

szés  története , Bp., 1951; Szilárdfy Zoltán,

Tüskés Gábor, Knapp Éva, Barokk  kori  kis -  

grafikai  ábrázolások  m agyarországi  búcsújá 

róhelyekről , Bp., 1987 (Bibliotheca Universi
tatis Budapestiensis. Fontes et Studia, 5); Ró
zsa György, B inder  János  F ülöp , in Uő, 
G rafikatörténeti  tanulm ányok .  F ejezetek  a 
m agyar  vonatkozású  g ra fika i  ábrázolások  
m últjából , Bp., 1998 (MűvtörtFüz, 25).

Rózsa György

bíráskodás —»törvénykezés

bíráskodási jelvények (pallosjogi jel
vények)

A feudális korszakban fontos volt a bí
ráskodási joggal, különösen a pallosjog-
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gal (ius gladii) felruházott önkormány
zatok stb. jelvényekkel való jelölése. 
Ezek a —»városok önállóságát, önkor
mányzati és pallosjogát, ill. a privilégi
umban részesült földesurak vérhatalmát 
jelképezték, s ekként elvileg erőteljes el
rettentő, preventív jellegük is volt.

A ~ leginkább német-osztrák területről 
terjedtek el Mo.-on. Többféle változatuk 
ismeretes: a város piacán vagy a —»város
házán álló, gyakorta kivont karddal meg
jelenített fegyveres vitéz, az ún. Roland- 
szobor, a városháza kapuja felett vagy 
más jól látható, kitüntetett helyen elhe
lyezett, pallost tartó kéz.

Ha egy városnak, uradalomnak pallos
joga volt, ezt vásárkor külön is megjele
nítették. A statárium szerű vásári büntető- 
bíráskodás nem csupán a helybéliekre, 
hanem a településen időlegesen megje
lentekre is kiterjedt. Ennek jelvényét az 
általában a büntető igazságszolgáltatás 
jeleként is funkcionáló pellengérre he
lyezték, s esetenként vörösre festették. 
Előfordult cégérszerű megjelenítése is 
(pl. Libetbányán), sőt valódi hóhérpallos 
ilyen jellegű használata is (pl. Lőcsén).

írod.: Pandula Attila, A hóhérpallos, Jog- 
történeti Szemle, 1987.

Pandula Attila

Birckenstein mertankönyve
Br. Anton Ernst Burckhard von 

Birckenstein, császári szolgálatban álló 
hadmérnök 1686-ban Bécsben kiadott 
mértankönyvét (Erzherzogliche Hand
griffe des Zirkels und Li niais...) tanítvá
nyának, a későbbi 1. Józsefnek ajánlotta. 
A lapokat a geometriai példák keltette 
unalom elűzése céljából 110 mo.-i vár és 
város képével díszítette, amelyek között 
néhány hitelesnek tekinthető is van. Az 
Esterházy-birtokokat ábrázolók számára 
az —»Esterházy Pál által tervezett, de 
meg nem valósult topográfia néhány év
vel korábban készült —»vedutái szolgál
tak mintául. Vannak olyan magyar várak, 
amelyekről nem is maradt fenn egyéb áb
rázolás. Az illusztrációk az utrechti szár
mazású Justus van der Nypoort (1628 
k.-1694 k.) munkái, aki a 17. sz. végén 
hosszabb időt töltött Kelet-Európábán, s 
tudjuk, hogy Nagyszombatban is dolgo
zott. A látképek előterében ábrázolt ma-

Végles. Justus van der Nypoort rézkarca Birckenstein mértankönyvéőe/i



381 bíró

gyár ruhás staffázsalakokat a holland 
művész hazája életképfestészetének mo
dorában, visz. természet után örökítette 
meg, páratlan tablót nyújtva a 17. sz. 
utolsó harmadának Mo.-áról. A könyv 
rendkívüli sikert aratott, a 18. sz. végéig 
még hét kiadása volt. Nypoorttól arcké
peket és mo.-i csatajeleneteket is isme
rünk a felszabadító hadjáratok korából, 
többek között egy színvonalas és ritka 
nyugati nézetű budai ostromképet, amely 
rézmetszet formájában maradt fenn két 
változatban.

K i a d .  é s  í r o d . :  György R ó z s a , 

Schlachtenbilder aus der Zeit der Befreiungs
feldzüge, Bp., 1987; G a l a v i c s  Géza, A mecé
nás Esterházy Pál. Vázlat egy pályaképhez, 
ME, 37(1988); A trónörökös mértankönyve, 
hasonmás, kiad. és bev. R ó z s a  György, Bp., 
2001 .

Rózsa György

Birk-kódex (OSZK, MNy 71)
4 levélnyi, 1474-ből származó nyelv

emléktöredék. —kVáci Pál a ^dom onko
sok Nyulak szigeti (Margit-sziget) apá
cakolostora rendi fegyelmének vissza
állítására lefordította Szt. Ágoston női 
szerzetesek számára írt —»reguláit és a 
domonkos apácák rendi konstitúcióit. A 
fordítás fogalmazványának részlete a 
a tisztázat, melyről Sigismundus Ferrari
us 1637-ben a magyar konventek vizitá- 
lása után hírt adott, elveszett. A töredék a 
bécsi udvari könyvtárban egy kötéstáblá
ból került elő, 1889-ben Kluch János ha
tározta meg, s a könyvtár akkori igazga
tójáról nevezték el. A velencei egyez
mény keretében 1932-ben került az 
OSZK-ba.

K i a d .  é s  Í r o d . :  Birk codex, kiad. K a t o n a  

Lajos, Bp., 1908 (Nyelvemléktár, 15); Birk- 
kódex 1474, hasonmás, betűhű átirat és latin 
megfelelő, kiad. P u s z t a i  István, Bp., 1960 
(Codices Hungarici, 5).

Madas Edit

bíró
A ^törvénykezés központi alakja 

kezdetektől fogva a ~ (judex). A már a 
honfoglalás korában ismert ~ szó -  egyik 
legrégebbi jogi műszavunk -  ’hatalom-
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mai, gazdagsággal, erővel, tekintéllyel 
rendelkező’jelentésénél fogva az ítélke
zés forrására utal. A 19. sz.-ig az igazság
szolgáltatás nem vált le a —»közigazga
tásról, a közigazgatás pedig a hatalma
sok, birtokosok joga volt. A ~ tehát nem 
független igazságtevő, hanem olyan sze
mély, akit vagy a közigazgatásban elfog
lalt pozíciója, vagy földmagántulajdona 
jogosít fel a törvénykezésre. A középkori 
Mo.-on a társadalom bármely szintjén ha
talommal bírók (országnagyok, ^ isp á 
nok, földbirtokosok stb.) rendelkeztek 
valamiféle ítélkezési joggal. Ebből kö
vetkezően a ~i jogosultságok megszerzé
sének nem voltak szakmai előfeltételei, 
elegendő volt némi általános jogismeret, 
a városi, községi ítélkezésben a helyi jog 
ismerete. A jogtudásnál fontosabb volt a 
területi és rendi illetékesség. Mo.-on a 
törvénykezés kezdettől fogva társas for
mában zajlott. Az ítélkezési joggal fel
ruházott ~k -társak (cojudices) tár
saságában ítélkeztek. A ~ és társai alkot
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ták a bírói széket (sedes), melynek ösz- 
szetétele lehetett alkalmi és állandó. 
Kezdetben a tisztséghez kötött vagy vá
lasztott -társak legfeljebb egy-egy esz
tendőre vállaltak törvénykezési teendő
ket. A 15. sz.-ban alakult ki az állandóbb 
bíráskodás, s ezzel párhuzamosan jelen
tek meg a huzamos időre megbízott, kine
vezett vagy megválasztott -társak (asses
sores, ülnökök vagy jurati assessores, es
küdt ülnökök, esküdtek). A -társak 
jelenléte tekintélyt, legitimációt biztosí
tott a testületnek és a meghozott ítélet
nek. Miután a ~k nem jogismeretük, ha
nem társadalmi-közjogi pozícióik alap
ján jutottak a törvénykezés jogához, a 
jogszerű törvénykezés garanciáját a jog
ismerők -  a hivatali gyakorlat során tör
vény- és szokásjogismerővé vált írno
kok, jegyzők, kancelláriai munkatársak -  
bevonása jelenthette. Körükből kerültek 
ki a nemegyszer közrendű ítélőmesterek 
(protonotariusok).

A szakmai elvárások helyett a magyar 
törvényhozás a —i tisztességet ítélte fon
tosnak. Az igazságtalanul eljáró —t Szt. 
László nevezetes dekrétumától (László 
111/25-26) kezdve törvények rendelték 
büntetni (vö. Kálmán 1/23). 1435 óta 
kötelező volt a ~i eskü, melyben a ~k 
részrehajlásmentes, igazságos törvény
kezést fogadtak ( 1435:1., 1486:73., 1492: 
33. te.). A jogszabályok az igazságossá
got, a méltányosságot, az elfogulatlansá
got nevezték meg a tisztes törvénykezés 
garanciáiként, megfogalmaztak össze
férhetetlenségi előírást is (érdektelen
séget a perben), s deklarálták a perel
húzás tilalmát.

A középkori felfogás a ~ jogait a 
-^királyra, ill. a -  lényegében szintén a 
királytól eredő -  származékos jogokra 
vezette vissza. A származékos jogosult
ság alapulhatott valamely törvénykező 
joggal rendelkező közösség választási 
aktusán (—»esküdtek, —»szolgabírák) 
vagy dologi jogon, a földbirtok tulajdon
lásán. Ha a -  rendes hatalmánál fogva 
tartotta az törvényszéket, rendes -nak 
(judex ordinarius), ha pedig külön meg
bízás alapján, akkor kiküldött -nak (judex 
delegatus) nevezték. A királyi kúriában

rendes ~i hatalmat gyakorló ~k voltak a 
—»nádor, az —»országbíró, a —»kancellár, a 
—»személynök (az ország rendes -i, judi
ces regni judiciarii). A rendes ~k jogosul
tak voltak bármely ügyben eljárni és ítél
ni, egyedül nekik állt jogukban a királyi 
kúria törvénykezésében hívás nélküli 
megjelenni és oda ítélkezés céljából má
sokat is meghívni, míg a —»tárnokmester, 
az —»erdélyi vajda és a —»bánok csak 
meghívásra jelenhettek meg e fórumokon.

írod.: Bakos Gábor, A magyar jogi 
műnyelv kérdéséhez, Bp., 1880; Hajnik Imre, 
A magyar bírósági szervezet és perjog az 
Árpád és a vegyesházi királyok alatt, Bp., 
1899; Váczy Péter, A magyar igazságszol
gáltatás szervezete a 11-12. században, Mis
kolc, 1930; Eckhart Ferenc, Magyar alkot
mány- és jogtörténet [1946], Bp., 2000; 
Bónis György, Hűbériség és rendiség a kö
zépkori magyar jogban [1947], Bp., 22003; 
Kovács Ferenc, A magyar jogi terminológia 
kialakulása, Bp., 1964; Bónis György, D egré 
Alajos, Varga Endre, A magyar bírósági 
szervezet és perjog története, Zalaegerszeg, 
21996; Béli Gábor, Magyar jogtörténet. A 
tradicionális jog, Bp.-Pécs, 1999; Magyar 
jogtörténet, szerk. Mezey Barna, Bp., 22003.

Mezey Barna

Bíró István (Pólyán?, 1724. ápr. 16. 
?-Kolozsvár, 1782. jan. 8.)

Költő, jezsuita szerzetes. 1745^16-ban 
a bécsi, 1747-50-ben, 1756-61-ben, 
1768-73-ban a kolozsvári, 1751-54-ben,
1763-ban a nagyszombati, 1755-ben a 
nagykárolyi, 1762-ben, 1764-ben, 1767- 
ben a kassai, 1765-66-ban a budai rend
ház tagja. Latin nyelvű alkalmi verseket 
adott ki, magyar és latin verstani kérdé
sekről levelezett Lázár János gróffal.

Művei: Dialogus [...] Neocles és Pericles 
között az Isten Anyjának [...] szüzességéről, 
Kolozsvár, 1774.

írod.: Szelestei Nagy László, Egy Faludi 
Ferencnek tulajdonított vers szerzője: Bíró 
István, ItK, 1998.

Szelestei N. László

Bíró Mózes e'nekfiizete (1773 u., Ko
lozsvár, Egyetemi Könyvtár 2685)

65 levél terjedelmű, 16° formátumú,
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unit. jellegű gyűjtemény, többnyire 18. 
sz.-i magyar versekkel. Tartalmazza Vi
téz Kádár Istvánnak históriáját (RMKT 
XV1I/9, 1977).

Kiad.: A kuruc küzdelmek költészete, kiad. 
V arga Im re, B p„ 1977.

írod.: Stoll, 1963,22002, 315. sz.
A szerk.

bírósági fórumok —»törvénykezés

Bisterfeld, Johann Heinrich (Nassau, 
1605“ Gyulafehérvár, 1655. febr. 16.)

Német egyházi író, teológus, filozó
fus. Apja Johann B., ev. teológus, filozó
fus és pedagógus, a herborni egyetem ta
nára. -e t a német szakirodalom ev., a ma
gyar ref. teológusnak tartja. Ez nem 
feltétlenül tévedés: ~ a két felekezet kö
zött nem látott kibékíthetetlen különbsé
get. 1619-től a herborni főiskolán teoló
giai stúdiumokat folytatott, majd 1624- 
től Genfben, Leidenben és Oxfordban 
tanult. 1629-től a filozófia professzora 
Herbomban. —»Bethlen Gábor meghívá
sára 1630-ban apósával, Johann Heinrich 
—»Alsteddel és Ludwig Philipp —»Pisca- 
torral Gyulafehérvárra érkezett, filozófiát 
és teológiát adott elő, járatos volt továb
bá a matematikában és a természettudo
mányokban, hallgatóit ezekre is oktatta. 
Tanítványa volt —»Apácai Csere János. I. 
Rákóczi Györgynek megbecsült tanács
adója, diplomatája lett. Rokonszenvezett 
a presbiteriánus és puritánus eszmékkel. 
Utószavával jelent meg a latin nyelvű, 
világi témájú Pallas Dacica (Gyulafe
hérvár, 1640). Gyászverset írt Bethlen 
Gábor (1630) és —»Szenei Molnár Albert 
( 1634) halálára.

Művei: Disputatio philosophica, G y u la fe 
hérvár, 1630; Elementa logica in usum scho
lae Albensis, G y u la feh é rv ár, 1635; De divina 
Scripturae Sacrae eminentia, G yu la feh é rv ár, 
1641; Disputatio de Domino nostro Jesu 
Christo, G y u la feh é rv ár, 1641; Beata beatae 
virginis ars, G y u la feh é rv ár, 1651 ; Gladii spi
ritus ignei, G y u la feh é rv ár, 1653.

írod.: K vacsala Ján o s, Bisterfeld János 
Henrik élete, Sz, 1891; Z immermann F erenc , 
Bisterfeld végrendelete, TT, 1893, 1 7 1 -1 7 5 ; 
Herepei Já n o s , Adatok Bisterfeld erdélyi élet

folyásához, in A d a ttá r  X V II /1, 1965; Bartók 
István , Bisterfeld gyulafehérvári ars concio- 
nandija, ItK , 1997.

A szerk.

bizánci kereszténység
A magyarság a 9. sz.-ban, a Fekete

tenger északi térségében került kapcso
latba először a ~gel. Ennek 10. sz.-i tár
gyi emléke a bezdédi tarsoly (MNM), 
melynek aranyozott vörösréz lemezén 
palmettás kerettel szegélyezett állatmotí
vumok, középen az életfát szimbolizáló 
indás keretbe zárt görög kereszt látható.

A honfoglalás és a kalandozások kora 
után, a bizánci politikai kapcsolatok 
megszilárdulásával párhuzamosan az 
egyházi kapcsolatok is mind szorosabbá 
váltak. loannész Szkülitzész bizánci tör
ténetíró 11. sz.-i krónikája tudósít több 
magyar vezér -»bizánci rítus szerinti 
megkeresztelkedéséről. 948 k. Bulcsú 
horka és vele Tormás (Árpád dédunoká
ja) Konstantinápolyban járt és megke- 
resztelkedett. Az erdélyi Gyula 952 k. 
vette fel ugyanott a keresztséget (új neve 
István lett), s hazatérőben magával hozta 
Hierotheoszt, akit a konstantinápolyi pát
riárka Turkia (értsd: Mo.) püspökévé 
szentelt föl. Visz. ő keresztelte meg bi
zánci rítus szerint Gyula leányát, Sarol
tot, Géza fejedelem későbbi feleségét. 
Általa és Tonnáson keresztül a bizánci 
rítus tehát a fejedelmi udvarba is eljutott.

Hierotheosz missziós püspök volt, így 
nem rendelkezett állandó székhellyel, de 
a bizánci rítusú magyarság központja 
minden bizonnyal Gyula Tisza-Maros 
menti birtokainak központja, Marosvár 
lett. Itt volt a székhelye Ajtonynak is, 
akinek történetét a —»Gellért-legendából 
és —»Anonymus tudósításából ismerjük. 
Gyulához hasonlóan Ajtony is a keresz
ténység bizánci formáját vette föl, 1002- 
ben Vidinben keresztelkedett meg. Ezt 
követően Marosváron Keresztelő Szt. Já
nos tiszteletére monostort alapított, s be
léje görög szerzeteseket telepített. Ajtony 
megvámolta az Erdélyből a Maroson 
szállított királyi —»sót, s emiatt összeüt
közésbe került az uralkodóval. István ki
rály 1027-28 k. Csanádot küldte Ajtony
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A bezdédi tarsolylemez, részlet. MNM

ellen. Csanád vezér le is győzte Ajtonyt, 
s Marosvár nevét Csanádra változtatta. A 
-^bazilitákat innen minden bizonnyal 
még 1030 e. az Oroszlámoson alapított 
Szt. György-monostorba telepítette át.

Szt. István a bizánci rítus iránt azt kö
vetően sem volt ellenséges, hogy végleg 
a arom ái kereszténység mellett kötelez
te el magát. Erre utal, hogy Konstantiná
polyban zarándoktemplomot alapított, 
szentkereszt-ereklyét fogadott el II. Ba- 
szileiosz bizánci császártól, fiának, Imre 
hg.-nek pedig bizánci hercegnőt szánt fe
leségül, s monostort is létesített számára 
Veszprémvölgyben. A ~ központja István 
idejében az ország délkeleti részén lévő 
marosvári, ill. oroszlámosi monostor 
volt, de ebből a korból ismert pl. a pente- 
lei monostor is.

A ~ hatása a magyar jogrendszerben is 
fölfedezhető. Szt. László törvényköny
veinek tanúsága szerint a 11. sz.-ban a 
papok házasságát illetően a keleti kánon 
volt érvényben: a papok egyszer, felszen

telésük előtt megházasodhattak. A tör
vénykönyvből kitűnik, hogy a ^nagy- 
böjti fegyelem tekintetében is a keleti 
szokások voltak irányadók.

A -Irez fűződő kapcsolatok a művésze
tekben sem múltak el nyom nélkül. Szá
mos bizánci mester dolgozhatott Mo.-on: 
mozaikkészítők (Szt. István székesfehér
vári bazilikája), kőfaragók (budai Péter- 
Pál-templom), építőmesterek (Szekszárd, 
Feldebrő).

Az Árpád-kor későbbi szakaszaiból is 
ismertek bizánci rítusú monostorok (Szá- 
vaszentdemeter), melyeknek egy része a 
magyar királyok dinasztikus kapcsolatai
nak köszönhette alapítását (Visegrád, Ti
hany). A görög monostorok birtokain ke
leti rítusú templomépületeket emeltek, 
pl. a veszprémvölgyi apácák Csepel szi
geti birtokán a makádi és az apostagi 
templomot. Feltételezhető, hogy több bi
zánci rítusú monostor volt, mint ameny- 
nyiről ma tudomásunk van. Erre utal III. 
Ince pápa 1204-ben kelt levele, melyet I.
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Imrének küldött. Ebben a pápa szemre
hányást tesz a magyar királynak, hogy 
míg országában a latinoknak csak egy, 
addig a görögöknek számos monostora 
van. Imre király 1204-ben maga is kérte 
a pápát, hogy a görög monostorokat egy 
püspökségben egyesítse.

A 12. sz. második felében —»Lukács 
esztergomi érsek -  az ortodox befolyás 
erősödésétől tartva -  megtagadta a Bi
záncban nevelkedett III. Béla királlyá 
koronázását. Az egyházszakadás csak a 
negyedik keresztes hadjárat, Bizánc fel- 
dúlása után éreztette hatását Mo.-on. A 
magyar királyok római orientációjának 
következtében a görög monostorok az 
Árpád-kor végére fokozatosan latinizá- 
lódtak, -^bencések települtek a Csanádi, 
az oroszlámosi, a visegrádi, a szávaszent- 
demeteri monostorba. A bizánci rítus 
mo.-i létének átmenetileg a tatárjárás ve
tett véget, mely elsősorban azokon a te
rületeken pusztított, ahol a bizánci ke
resztény magyarok központjai voltak.

A középkor későbbi századaitól a Mo.- 
ra betelepülő nemzetiségek váltak a bi
zánci keresztény (ortodox) hit hordozói
vá. A 13. sz.-tól —»románok, —»ruszinok, 
majd —»szerbek, még később —»görögök 
települtek az országba. A megmaradt bi
zánci keresztény magyarok vagy beleol
vadtak a közös hit révén a betelepült 
nemzetiségekbe, vagy -  ha magyarságuk
hoz ragaszkodtak -  katalizáltak. A pápa 
által is szorgalmazott latinizációs politi
ka és a magyar uralkodók római orientá
ciója az Anjou királyok idején tovább 
erősödött. Az oklevelekben és törvények
ben a bizánci rítusúakat vagy szakadá- 
roknak (schismatici) nevezik, vagy pedig 
nemzetiségi nevükön (rasciani, valachi, 
rutheni) említik. Az ortodox hitű idegen 
népelemekhez az Anjouk már ellensége
sen viszonyultak. Nagy Lajos alatt keleti 
szertartású ember nem szerezhetett ne
mességet, sőt tilos volt a latin és a bizán
ci rítusúak közötti házasságkötés is.

A hátrányos megkülönböztetések elle
nére egyre nagyobb számban betelepedő 
ortodox hitű nemzetiségek az Anjou-kor 
végére megalapították első templomaikat 
és kolostoraikat. 1391 e. létrejött a kört-

Kereszt öntőmintája. Wosinszky Mór Múzeum, 
Szekszárd

vélyesi román, 1410-ben pedig a munká
csi ruszin kolostor. A szerb püspökség 
székhelye Mohács előtt visz. Borosjenő 
volt, a hódoltság korában az ipeki patri
archátus joghatósága alatt álló budai, 
szeged-bácsi, horváto.-i, jenei (vagy 
lippai, székhelye Borosjenőn), aradi, po- 
zsegai, versed, becskereki, lippai, te
mesvári, hopovai és mohácsi szerb püs
pökségeket említik. Az első román orto
dox püspökségek 1571-től működtek 
Réven és Felsőszilváson, ill. az utóbbi 
1599-től Gyulafehérváron. Akörtvélyesi 
román kolostor 1558 k.-i feloszlása után 
az addig oda tartozó román ortodoxok is 
a munkácsi püspök joghatósága alá ke
rültek.

A 16. sz.-tól zajlott a görög ortodoxok 
bevándorlása. Zömmel kereskedők vol
tak, vándorkereskedést folytattak, s kez
detben nem települtek le az országban. 
Vallási igényük kielégítésére a szerbek 
már meglévő templomait látogatták. 
1774-től már állandó jelleggel éltek görö
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gök Mo.-on. A 18. sz.-tól megalakuló egy
házközségeik a területileg illetékes orto
dox püspök jurisdikciója alá tartoztak.

1690-ben Arsenije Camojevic ipeki 
pátriárka vezetésével 40 000 szerb család 
menekült Mo.-ra. A török ellen felkelt 
szerbeknek a császári diplomák széles 
körű önkormányzatot, politikai és egyhá
zi önállóságot biztosítottak. Miután az 
ipeki székhelyű szerb egyház 1766-ban 
elveszítette önállóságát, a karlócai érsek 
lett az autokefál szerb egyház vezetője.

Mind a keleti, mind a nyugati keresz
ténységben szinte az egyházszakadás óta 
élt a törekvés az egyház újraegyesítésére. 
E folyamat legfontosabb állomásai az 
1274-i lyoni, az 1438-39-i ferrara-firen- 
zei, majd az 1596-i breszti uniós zsinatok 
voltak. A lyoni és a firenzei unió, melyet 
a bizánci egyház a török fenyegetés ár
nyékában, a Nyugat katonai segítségében 
bizakodva fogadott el, nem bizonyult tar
tósnak, a breszti unió ellenben a Len- 
gyelo.-ban élő ortodoxok többségének 
Rómához való végleges csatlakozását je
lentette. Az unió a firenzei zsinat által ki
dolgozott elvek alapján ment végbe, 
vagyis az ortodoxok elfogadják a római 
pápa főségét és a római egyház minden 
dogmáját, megtarthatják viszont a nyu
gatitól különböző bizánci rítusukat és 
egyházfegyelmi szabályzatukat. Róma 
az unitus papoknak a róm. kát. papságéi
val azonos jogokat és társadalmi státust 
ígért, ami érthetően nagy vonzerőt jelen
tett a többségében kiszolgáltatott hely
zetben élő ortodox papok számára.

Bár a 17. sz. elejétől a szerbek körében 
is történtek próbálkozások az unió elfo
gadtatására, ezek viszonylag szűk körben 
folytak, és nem hoztak tartós eredményt. 
Minthogy a szerbek politikai különállása 
egyházi szervezetükön alapult (a mo.-i 
szerbek metropolitája etnarcha, azaz 
nemcsak egyházi, hanem politikai vezető 
is volt), az unió nemcsak hogy nem jelen
tett számukra akkora előnyöket, mint a 
sokkal hátrányosabb helyzetben levő töb
bi ortodox nemzetiség számára, hanem 
kifejezetten ellentétes volt érdekeikkel.

Több sikerrel járt a Habsburgok kez
deményezésére, a —»jezsuiták közremű

ködésével a 17. sz.-ban megindult uniós 
törekvés a papjaikkal együtt túlnyomó- 
részt jobbágysorban élő ruszinok, romá
nok és magyar ajkúak (elmagyarosodott 
ruszinok, románok és Bocskay szerb 
—»hajdúinak magyarrá lett leszármazot
tai) körében. A jezsuiták először a kár
pátaljai ruszinok között láttak munkához. 
1646-ban 63 ruszin ortodox pap, majd 
1655-ben még 400 pap, ill. szerzetes csat
lakozott Rómához. A század végén Má- 
ramarosban is elindították az uniós moz
galmakat, aminek eredményeként 1721- 
re megtörtént a ruszinság teljes uniója. 
Központjuk a munkácsi gör. kát. püspök
ség lett.

Erdély Habsburg-kézre kerülése meg
nyitotta a lehetőséget a románok uniója 
előtt is. Az 1697-ben megindult folyamat 
eredményeképpen 1700-ban 2270 pap 
egyesült Rómával a gyulafehérvári ro
mán ortodox metropolita vezetésével, s 
ezzel megszűnt a román ortodox püspök
ség. A románok uniója azonban nem bi
zonyult teljesnek, a hívők és a papság 
egy része ellenállt az uniónak. Előbb a 
moldvai és havasalföldi metropoliták, 
majd a szerb püspökök oltalmát keresték, 
mígnem létszámuk az ortodoxiába visz- 
szatérő unitusok révén folyamatosan nö
vekedvén, 1761-ben létrejött a román or
todox püspökség, előbb Brassó, majd 
1784-től Nagyszeben székhellyel.

A mo.-i ortodoxok -  szerbek, romá
nok, görögök -  a 17. sz. végétől nemze
tiségre való tekintet nélkül valamennyien 
egy kánoni főhatóság: a karlócai érsek
ség alá tartoztak egészen 1864-ig, ami
kor a nagyszebeni román püspök is meg
kapta az érseki rangot. Eközben az 
1791 \21. te.-kel megtörtént az ortodox ke
resztények emancipációja, majd az 
1792:10. te. alapján az ortodox püspökök 
tagjai lettek a magyar —»országgyűlésnek.

Lásd még: —»bizánci rítusú monosto
rok az Árpád-korban; —»ortodox; —»gö
rög katolikus.

írod.: Szentkláray Jenő, A szerb monos
toregyházak történeti emlékei Délmagyaror- 
szágon, Bp., 1908; Moravcsik Gyula, Görög 
nyelvű monostorok Szent István korában. A 
honfoglalás előtti magyarság és a keresztény
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ség, in Emlékkönyv Szent István király halá
lának kilencszázadik évfordulóján, sz e rk . 
Sereim Ju sz tin já n , B p ., 1938, I; T h eo d o s iu s 
H aluscynskyj, Fontes. Series Hl. Vol. II. 
Acta Innocenta PP. III. (1198 1216), T ypis 
P o ly g lo ttis  V atican is, 1944; T imkó Im re , Ke
leti kereszténység, keleti egyházak, B p., 1971; 
D á v id  K atalin , Az Árpád-kori Csanád várme
gye művészeti topográfiája, B p ., 1974 
(M ű v tö rtF ü z , 7); Tóth M elin d a . Árpád-kori 
falfestészet, B p., 1974 (M ű v tö rtF ü z , 9); Az 
orthodox kereszténység [1975], szerk . Berki 
Feriz , B p ., 2 1984; Gutheil Jenő , Az Árpád
kori Veszprém, V eszprém , 1979; Moravcsik 
G y u la , Az Árpád-kori magyar történet bizán
ci forrásai, B p., 1988; P irigyi István , A ma
gyarországi görög katolikusok története, 
N y íre g y h áz a , 1990; Dudás B erta lan , Legeza 
L ászló , Szacsvay Péter, Baziliták, B p., 1993; 
Makk F erenc, in K M T L , 1994, 109 111.

Legeza László

bizánci művészet
A művészettörténet és a köznyelv egyik 

sokféle jelentésben, tisztázatlan tartalom
mal használt (stílust, mentalitást, kvali
tást felváltva jelentő) kifejezése/fogalma, 
amelynek néhány konkrét elemét érde
mes megkülönböztetni:

1. Konstantinápoly/Biizantion város 
művészete s annak különböző korszakai 
(330-1453);

2. a Keletrómai Birodalomnak és pro
vinciáinak művészete, ill. ennek kisugár
zásai;

3. a keleti keresztény egyház(ak) mű
vészete, beleértve az ortodoxia által hor
dozott poszt-, ill. meta—et is;

4. a tkp.-i ~ hatásai, kulturális és stilá- 
ris hagyományának tükröződései: ebben 
az értelemben a maniera greca hagyomá
nyától való elhatárolódás a reneszánsz 
óta az európai művészettörténeti tradíció 
szerves része.

1. Konstantinápoly művészete a Kelet
római Birodalom elszakadása (395, Va
lentinianus) után önállósodik, mindenek
előtt II. Theodosius (408-50) építkezései 
során. Önálló fejlődésének csúcspontja, 
a késő antik világi reprezentáció és a ke
resztény vallásos típusok szintézisének 
korszaka mind az építészetben, mind a

képi ábrázolásban a 6. sz. (elsősorban I. 
Justinianus korszaka, 527-65). A 7. sz.- 
ban, a barbárokkal vívott harcok és a bel
ső ellentétek korszakában alakultak ki 
azok a képellcnes törekvések, amelyeket
III. Leó (717-^11) 730-ban a pápával va
ló szakításhoz vezető hivatalos politiká
vá emelt. Az ortodoxiára való hivatalos 
visszatérésig (843) a —ben elsősorban vi
lági ábrázolások uralkodtak.

A —»képrombolási harc után, a közép
bizánci periódusban, a 9. sz. közepétől 
kezdve helyreállították a képek kultu
szát; az építészetben a 6. sz. hagyomá
nyát követő típusok (mindenekelőtt a ke
resztkupolás elrendezés) honosodtak 
meg. A macedón reneszánsz korszakában 
a könyv- és mozaikfestészetben éppúgy, 
mint az elefántcsont-szobrászatban s a 
monumentális reliefikonokon a 6. sz.-i 
klasszikus tradíciók felújítására került 
sor. Az udvari —»reprezentációban (öt
vösség, rekeszzománc-művészet) ismét 
összefonódik a vallási kultusz a császár
képpel; a templomok mozaikciklusaiban 
(Konstantinápoly, Hagia Szophia; Szti- 
risz, Hosziosz Lukasz; Daphni; a metro
polisz művészetének macedóniai köve
tői: Ohrid) a kultuszképek és az ünne
pekhez rendelt narratív ábrázolások 
hierarchikus rendszere válik uralkodóvá. 
A kifejező, együttérzést kiváltó, „beszé
lő” kép uralkodik az írott képértelmezés
ben (ekphraszisz) is. Ennek az igénynek 
felel meg a 11. sz. végi, 12. sz.-i Komné- 
nosz-kori művészet tendenciája, amelyet 
a legnyilvánvalóbban hatásai (Szicília, 
Velence, szerb emlékek: Nerezi, Kurbi- 
novo) tükröznek. A Konstantinápolyban 
a 12. sz. végén kitört utódlási harcok, 
majd a város 1204. évi elfoglalása után a 
~ tradíciója a 13. sz.-ban a nikaiai csá
szárságban, ill. a szerb (Studenica, Sopo- 
éani) és bolgár (Mileseva) központokban 
folytatódott. A késő bizánci periódus a 
nikaiai császárság hagyományaiból indul 
ki, s VIII. Mikhaél Palaiologosznak Kons- 
tantinápolyba való bevonulásával (1261) 
veszi kezdetét (Palaiologosz-reneszánsz).

2. A tágabb értelemben, a Keletrómai 
Birodalom művészeteként felfogott -  
minden korszakában változatosabb képet
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nyújt, mint a főváros művészete. Egyes 
provinciái (így Hellasz, Makedónja, Szí
ria, Palesztina) önálló tradíciókkal ren
delkeztek, amelyek a fővárosi művészet 
stílusának alakulásában, változásaiban is 
eltérő szerepet kaptak. A közelmúlt felfe
dezései bizonyították be, hogy 6. sz.-i 
mozaikdísze és különösen a 6-15. sz.- 
ban ott fogadalmi ajándékként felhalmo
zott —»ikonok révén a fővárosi művészet 
legjelentősebb letéteményese a sínai Szt. 
Katalin-kolostor. Különösen jelentősek a 
~ itáliai provinciái, a már az 5. sz.-ban, 
majd különösen az exarchátus idején nagy 
fontosságra emelkedő Ravennán és Dél- 
Itálián kívül Róma, amely nemcsak a pá
pai kincstárba került császári kincseknek 
köszönhette jelentőségét, hanem a 7-8. 
sz. görög származású pápái idején, a kép
rombolási harc időszakában a ~ hagyomá
nyának őrzőjévé s egyben a korai ikonok 
folyamatos kultuszának színhelyévé vált.

3. A ~ hagyománya a keleti keresz
ténység egyházaiban hamar (Oroszo.- 
ban, Bulgáriában, Szerbiában már a 
11-12. sz.-tól) önállósuló iskolákra tago
lódik. Közös vonásuk a bizánci rítus és 
ikonográfiái tradíció megőrzése, a nyu
gat-európai fejlődéstől való elkülönülés, 
amelyek révén a ~ bennük Konstantiná
poly elestc után is folytatására lel.

4. A ~ európai hatását történelmileg 
meghatározott recepciós hullámok jel
lemzik. A közép-bizánci korszakban a 
hatás legfontosabb alkalmát politikai 
érintkezések és dinasztikus kapcsolatok 
jelentik (ilyen az —>Ottó-kor művészeté
ben a II. Ottó és Theophanu házasságával 
Nyugatra került hozomány, tartós a bi
zánci kapcsolat Dél-Itáliában). Tipikus a 
Monte Cassinóban feljegyzett vélekedés, 
amely szerint a ~ (peritia Graeca) segíti 
Magistra Latinitast az általa jobban őr
zött antik művészet felélesztésében. Az 
1054-es szkizma (amely többek között a 
művészeti ábrázolások értelmezésére is 
kiterjedt) sem akadálya a ~i források kö
vetésének (Monte Cassino; hozzá hason
lóan: Velence). Újabb, a Komnénosz- 
kori művészetből eredő hatások terjed
nek el —>művészvándorlás révén a 12. 
sz.-i szicíliai normann művészetben (Pa

lermo, Monreale, Cefalű), szórványos, 
diplomáciai kapcsolatok útján Nyugatra 
került tárgyak (sok keresztereklye-tartó) 
az inspirálói a ~ iránti lelkesedésnek (ún. 
Renaissance of the 12th Century) Fran- 
ciao.-ban (Saint-Denis), a Maas-vidéken 
(Stavelot), valamint a Rajna-vidéken 
(Köln) és Alsó-Szászo.-ban (Weifen
schatz). A közép-bizánci periódus kin
csei nagy mennyiségben 1204 u. kerül
nek Nyugatra s váltanak ki nagy hatást 
másolataik és stílusuk követése révén 
(Velence; Halberstadt; Limburg, sztauro- 
théka stb.).

Az itáliai művészetben a -  hatásai (az 
italobizantizmus jelenségei) a historiog
ráfia szempontjából is különös jelentősé
gűek. Az egyik fő kérdés, hogy mikorra 
datálható a Ghiberti által emlegetett 
maniera greca kezdete. A jelek szerint a 
római Sta Maria in Trastevere mozaikdí
sze, tehát a Komnénosz-kori recepció 
kezdete jelenti a hivatkozás alapját. A 13. 
sz.-i Itáliában a bizánci „beszélő” festé
szet különös jelentőségre emelkedett 
(Aquileia, a kripta freskói; a ferences 
misztika képtípusai, különösen a croce 
dipinta ikonográfiája; görög festők itáliai 
Madonna-táblái: Washington, National 
Gallery). Ilyen értelemben hamis és ten
denciózus az a beállítás, hogy a trecento 
nagyjai (Cimabue, Duccio, Giotto) sza
kítottak volna a —tel. Ellenkezőleg: a Pa- 
laiologosz-kor ~e és sajátos, konform ér
telmezési módja, az ekphraszisz a 15. 
sz.-i humanizmus számára is inspirativ 
példa (Michael Chrysolaras és Guarino 
da Verona). A Palaiologosz-kor -ének 
nyugati terjedésében és ismeretében igen 
nagy szerepet játszottak az uniós tárgya
lásokkal kapcsolatos követjárások.

A mo.-i művészet történetében, törté
neti és földrajzi okokból is érthetően, 
igen fontos a ~i kapcsolatok kérdése. 
Ami történetileg lehetséges vagy való
színű, nem feltétlenül támasztható alá 
emlékekkel is. Feltehető, hogy a l l .  sz.-i 
Mo.-on a bizánci hatások igen fontos 
szerepet játszottak: ez -  a pontos forrá
sok ismerete nélkül valószínűsíthető a 
11. sz.-i szalagfonatos-palmettás épület
díszítő faragványok (Zalavár, Veszprém,
Dukasz Mihály bizánci császár a Szt. Korona alsó 
részén. Parlament
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Afeldebröi és a szekszárdi templom egybeszerkesztett alaprajza. Tóth Sándor rajza

Tihany, Szekszárd, Zselicszentjakab stb.) 
alapján. Ez időből valók a legelőkelőbb 
importtárgyak: a IX. Konsztantinosz 
Monomakhosz-féle, tisztázatlan körül
mények közt magyar földbe került re- 
keszzománcos korona (—»Monomakhosz 
-korona) s a —»Szent Korona corona Grae- 
caként megkülönböztetett alsó része 
(1067). Tömeges ~i kapcsolatokat sejtet
nek a régészeti leletekben gyakori, bi
zánci jellegű és technikájú ékszerek, 
pénzek, ereklyetartó mellkeresztek. Ne
hezebben igazolható a ~ közvetlen hatá
sa a -^falfestészetben (—afeldebröi temp
lom; Pécsvárad; —»veszprémi Gizella- 
kápolna), ahol mindig számításba jön az 
italobizantinikus jellegű közvetítés. A bi
zánci rítusú mo.-i kolostorok (—»bizánci 
rítusú monostorok az Árpád-korban) ha
tása ismeretlen. A konstantinápolyi ud
varban nevelkedett III. Béla közvetítő 
szerepe az esztergomi inkrusztációk 
szempontjából valószínűtlen; azok a 
Renaissance of the 12th Century tenden
ciájába illeszkedő nyugati stílust követ
nek. Valószínűbb a ~ mintakép szerepe a 
12. sz. végi udvari —»ötvösség filigrán- 
és zománctechnikája számára, s feltehe
tő, hogy a bizánci császári reprezentáció 
hatásának része volt a —»koronázási jel
vények visz. ugyanekkori átalakításában 
is. A magyar udvar házassági kapcsola
tokban is megnyilvánuló bizánci össze

köttetéseiről több írott forrás szól, mint 
fennmaradt emlék.

A ~ sajátos kultikus értékét Mo.-on is 
az ikonkultusz fejezi ki a 14. sz.-ban: I. 
Károly özvegyének egykor az óbudai 
—»klarisszák kolostorában őrzött, itáliai 
eredetű Mária-képe (másolatai: Aachen, 
Mariazell; —»aacheni kincs; —»fogadalmi 
kép) a Lukács-ikon, a „nem emberkéz 
festette” —»kegykép nyugati kultuszába 
illeszkedik. Ezt a szerepet a 17. sz.-tól 
kezdve a poszt-bizánci festészet ikonjai 
(a legismertebb a Bécsbe került, csodaté
vő máriapócsi kép) örökölték.

Legkésőbb a 17. sz.-tól a ~et, ill. litur
gikus és ikonográfiái tradíciót Mo.-on 
menedéket lelt (—»szerbek) vagy itt meg
telepedett (—»görögök, —»románok, —»ru
szinok) ortodox, majd a 18. sz.-tól rész
ben gör. kát. vallású nemzetiségek is kép
viselik.

Lásd még: —»ortodox egyházművé
szet; ógörög katolikus egyházművészet.

Marosi Ernő

b iz á n c i  p é n z e k
Bizánc töretlenül folytatta Róma fej

lett pénzgazdálkodását kielégítő, érték
ben erősen tagolt pénzverését. A bizánci 
pénzverés kezdetét I. Anastasius uralko
dásától (491) számítjuk. —»Aranypénz 
(—»solidus, semissis, tremissis), —»ezüst
pénz (siliqua) és bronzpénzek (40, 30,
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20, 10 és 5 nummia) készültek a biroda
lom —»pénzverdéiben. Mivel a -»Kárpát- 
medence a honfoglalás előtt is minden
kor Bizánc érdekszférájához tartozott, a 
~ valamennyi népvándorlás kori nép ré
gészeti hagyatékában megtalálhatók, sőt 
néha utánozták is őket.

A magyarok már a honfoglalás előtt 
megismerkedtek a bizánci —»pénzzel, de 
nem pénzforgalmi céllal használták. El
sősorban az aranypénznek volt szerepe a 
tezaurációban és a külkereskedelemben a 
12. sz. végéig. Szt. István törvényei em
lítik az aranypénzt (penza auri), amely 
vagy a bizánci solidusra vagy az annak 
hatására készült 11. sz.-i magyar arany
pénzre vonatkozik.

A 12. sz.-ban a mo.-i leletek tanúsága 
szerint megjelentek a bizánci —»rézpén
zek, amelyek -  lévén tezaurációra alkal
matlanok -  közvetlenül utalnak a ma
gyar-bizánci kereskedelemre. Ismerünk 
bizánci hatásra készült magyar rézpénzt 
is: III. Béla bocsátotta ki, de nagyon rö
vid ideig volt forgalomban.

A bizánci-magyar kapcsolatok inten
zitása Manuél császár halálával (1180) 
jelentősen csökkent, bizánci pénz nem 
került többé magyar pénzforgalomba.

írod.: Hóman Bálint, Magyar pénztörté
net, Bp., 1916; Gf.dai István, Adaléka 11-12. 
századi bizánci pénzek forgalmához, FA, 
19( 1968); Uő, Fremde Münzen im Karpaten
becken aus den 11.-13. Jahrhunderten, 
AArchHung, 21(1969); Uö, The Effect o f the 
Byzantine Gold Coins on the Hungarian Coin
age, in Proceedings of the Xlth International 
Numismatic Congress, Louvain-la-Neuve, 
1993, III.

Gedai István

b iz á n c i  r ítus
A latin eredetű, ’szokás, vallási szokás, 

szertartás, szertartási rend’jelentésű rítus 
szó ma már tágabb értelemben jelöli egy- 
egy vallás, egyház valamennyi megkü
lönböztető, jellegzetes tulajdonságát, a 
szertartási rendszertől egészen a vallási 
folklórig. Ismeretkörébe beletartozik a 
dogmatikai tanítás, a kánonjogi beren
dezkedés, az egyházfegyelem, a papság 
külső megjelenése, a zarándoklás, a ma

gánáhítat stb. Rítuson szorosabb értelem
ben tehát az istentiszteleti, szertartási 
rendet (gör. tiipikon), tágabb értelemben 
pedig egy-egy vallás, egyház, felekezet 
egész életének keresztmetszetét értjük. 
Ezek áttekintésében a keleti egyházak ál
tal követett keleti rítuson belül főleg a 
görög, helyesebben ~t tartjuk szem előtt, 
s annak is azon jellemzőit, amelyek eltér
nek a Mo.-on jóval ismertebb latin rítus 
megfelelőitől.

A latin és a ~ között szinte kezdettől 
fogva mutatkoztak -  s később is megma
radtak -  bizonyos eltérések a latin és a 
görög világban élő emberek nyelvi, lelki
ség!, mentalitásbeli stb. tulajdonságaiból 
eredően. E különbözőségek megléte azon
ban a kereszténység első évezredében 
nem okozott jelentősebb ellentéteket vagy 
szakadásokat a két rítus között. Az 1054. 
évi nagy egyházszakadás folytán azon
ban az ellentétek egyre jobban kiéleződ
tek, s ebben szerepe volt a keresztény 
Kelet és Nyugat történelmi sorsa eltérő 
alakulásának. Itt csak a legfontosabb el- 
lentéteket-eltéréseket foglaljuk össze.

A keresztény Kelet sohasem fogadta 
be a nyugaton a 6. sz.-ban megalkotott és

Szenteltvíztartó Beszterecröl. Bizánc, 10. sz. 
közepe. MNM
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a nikaia -konstantinápolyi hitvallásba be- 
toldott „Filioque” kiegészítést, mely sze
rint a szentírási szövegtől (Jn 15,26) elté
rően a Szentlélek az Atyától és a Fiútól 
(Filioque) ered. Nyugaton az igazhitűek 
a Filioque-tanítással akarták körülbás
tyázni a Szentháromság második szemé
lyének, a Fiúnak isteni mivoltát a késői 
ariánusokkal szemben, akik a Fiút az 
Atyánál kisebbrendűnek, az Atya teremt
ményének tartották. Egyébként a „Filio
que” nyugaton is csak 1014-ben került be 
hivatalosan a hitvallásba.

A másik jelentős dogmatikai eltérés a 
két rítus között a purgatorium (tisztító
tűz) tana, amelyet I. Gergely pápa (590- 
604) dolgozott ki az elhunyt lelkének 
helyzetéről a halál és az utolsó ítélet kö
zött. Ez a bibliai hátteret nélkülöző nyu
gati dogma, melyet az egyházszakadás 
utáni nyugati zsinatok is megerősítettek, 
később az indulgencia (bűnbocsánat, bú
csú) tanával párosulva, egyik indítóoka 
lett Luther Márton reformációjának. (A 
további három fontos dogmatikai különb
ség jóval későbbi eredetű. A kát. egyház 
1854-ben fogadta el Szűz Mária szeplőte
len fogantatásának [immaculata concep
tio], 1870-ben a pápai csalhatatlanságnak 
[infallibilitas], 1950-ben pedig Szűz Má
ria mennybevitelének dogmáját. Az első 
kettőt az ortodox egyház elutasítja, az 
utolsót pedig nem dogmaként, hanem ke
gyes hagyományként őrzi.)

A római és a bizánci kereszténység kö
zött rituális és diszciplináris vonatkozás
ban is vannak különbségek. Az áldozás
ban (eucharisztia, úrvacsora) az ortodox 
egyház kovászos kenyeret (proszfora) és 
vízzel kevert vörösbort használ, és nem 
ismeri az egy szín alatt áldozás lehetősé
gét, ellentétben a latin rítusban használa
tos kovásztalan kenyérrel (ostya) és a vi
lági hívek egy szín alatti áldozásával. 
Nyugaton a latin vált a liturgia kizáróla
gos nyelvévé, mig a keleti egyházak a hí
vek anyanyelvén mutatták be a szertartá
sokat. A húsvéti —»nagyböjt nyugaton 
hamvazószerdával, keleten viszont két 
nappal korábban, a tiszta hétfővel kezdő
dik. A kát. egyházban a 11. sz. vége óta 
általánosan kötelező papi nőtlenséget az

ortodox egyház csak a püspöki rangú fő
papoktól követeli meg, a világi papok 
azonban választhatnak a nős és a nőtlen 
élet között (de azzal a megkötéssel, hogy 
csak felszentelésük előtt házasodhatnak, 
mégpedig egyszer, és csak hajadont ve
hetnek feleségül). Megismétlődő özve
gyülés (vagy válás) esetén a világi 
személyek sem köthetnek negyedik há
zasságot. Jóllehet a klérus összetétele a 
két rítusban szinte azonos, a római rítus 
szerinti papságban -  a pápát nem számít
va is -  jóval több rang, cím, fokozat van. 
Nyugaton számtalan férfi és női szerze
tesrend működik, míg keleten mind a fér
fiak, mind a nők számára csak egyetlen 
(—»baziliták).

A keleti és a nyugati egyház teológiai 
alapszemléletének különbségei megnyil
vánulnak a latin teológia gyakorlatiasabb 
mivoltában, szemben a görög teológia fi- 
lozoftkusabb és liturgikus szempontú be
állítottságával. Isten-fogalmában a Nyu
gat az egységet, a Kelet a Háromságot he
lyezte előtérbe. A latinok a megváltást, a 
görögök viszont az átistenülést (theó- 
szisz) hangsúlyozták. A nyugati felfogás 
Krisztus keresztáldozatában a szenvedést 
emeli ki, a keleti ezzel szemben a diadal
mas feltámadást ünnepli.

Egyházszervezeti szempontból a leglé
nyegesebb különbség, hogy a pápa fősé- 
ge alatt álló, hierarchikusan szervezett 
nyugati egyházzal szemben az egyház ke
leti részét egymástól független, önálló, de 
egymással testvéri közösségben élő, 
egyenrangú, autokefál egyházak alkotják, 
melyek között csak tiszteleti sorrend van.

A legtágabb értelemben vett keleti rí
tusba beleértjük az autokefál ortodox 
egyházakat (számuk ma 15) és a korláto
zott autonómiával rendelkező más, ki
sebb ortodox helyi egyházakat, továbbá 
az ezekből később kivált és Rómával 
egyesült gör. kát. (unitus) egyházakat, az 
egyetemes óegyházból az egyházszaka
dás előtt kivált keleti egyházakat (az ör
mény, a kopt stb. egyház), valamint 
azoknak később Rómával egyesült egyes 
részeit (pl. az örmény kát. egyház). Az 
utóbb felsoroltak azonban nem állnak li
turgikus és eucharisztikus közösségben
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az ortodox egyházakkal. A rítus tehát eb
ben a tágabb értelmében nem jelent dog
matikai, kánoni, eucharisztikus egységet, 
közösséget, csupán az ősi keleti kultusz 
közös használatát, az adott körülmények 
által megengedett mértékben. E szem
szögből nézve a Rómával uniált bizánci 
rítusúak, a gör. kát.-ok egyfelől asszimi
lálódtak a róm. kát.-okhoz, másfelől sok 
tekintetben megőrizték eredeti keleti, bi
zánci identitásukat. Ami a hitrendszert il
leti, az uniálás maradéktalanul ment vég
be a latin rítus javára. Az uniáltak átvet
ték az egész nyugati hittanítást, feladva 
minden kifejezetten keleti doktrínát. En
nek az ellenkezője történt az istentiszte
leti és egyházfegyelmi életben, amely az 
unióban is szinte teljes egészében meg
őrizte eredeti keleti tartalmát és formáját, 
viszonylag kevés nyugati szent és ünnep 
átvétele mellett. A bizonytalanság a ká
nonjog területén a legnagyobb, a gör. 
kat.-ok ugyanis alapjaiban az egész nyu
gati egyházi struktúrát átvették, a pápaság 
intézményével együtt, de nem kénysze
rültek átvenni a nyugaton kötelező papi 
coelibátust, továbbá megtartották a kele
ti klérus címeit és rangjait, amelyek vi
szont szükségszerűen bővültek pl. a bí- 
borosi és a kanonoki ranggal. (Főleg a 
bíborosi rang okoz zavart, különösen, ha 
unitus keleti patriarcha kapja.)

Lásd még: —»bizánci kereszténység; 
—»ortodox; —»görög katolikus.

írod.: A z orthodox kereszténység [1975], 
szerk. Berki Feriz, Bp., 21984; Tartsd ma
gadnál, Bp., Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tanácsa, 1977.

Berki Feriz

bizánci rítusú monostorok az Ár
pád-korban

Az Árpád-kori —»bizánci rítusú mo
nostorok a korabeli bizánci keresztény 
magyarok (—»bizánci kereszténység) val
lási központjai voltak. Egyházi és szelle
mi befolyásuk Moravcsik Gyula szerint 
nem volt jelentős, annál fontosabb szere
pet töltöttek be a görög kultúra közvetí
tésében. A görög egyházi irodalom egyes 
alkotásai a mo.-i bizánci rítusú monosto
rokban készült fordítások révén kerültek

Nyugat-Európába (pl. Cerbanus szerze
tes fordítása). E monostorok létéről nem 
tárgyi emlékek, hanem főként történeti 
források tudósítanak. Az Árpád-korban 
az itt felsorolandókon kívül még számos 
bizánci rítusú monostor működhetett. A 
tudomány kb. 50 ismeretlen titulusú mo
nostort tart számon, melyek között min
den bizonnyal voltak bizánci rítusúak is. 
Építésük utolsó nagy hulláma I. András 
uralkodása idejére esett.

1. Csanádi (korábban: marosvári) 
Keresztelő Szent János-monostor

Alapítása Ajtony nevéhez fűződik. 
Föltárták a monostor főtemplomának fa
lait és a templom alatti keresztelőmeden
cét, amelyben ősi módon, alámerítéssel 
keresztelkedtek. Ajtony vereségét és ha
lálát (1028) követően a monostort —»Gel- 
lért püspök és bencés szerzetesek foglal
ták el (—»Csanádi püspökség).

2. oroszlámosi Szent György-mo- 
nostor

Alapítása egy csodás látomáshoz kötő
dik, melyet Gellért püspök nagyobb le
gendájából ismerünk. Szt. István a vele 
szembeszegülő Ajtony ellen Csanád ve
zért küldte, aki az első ütközetben vere
séget szenvedett. Csanád ezt követően 
álmot látott, melyben oroszlán alakjában 
Szt. György jelent meg neki, és fölszólí
totta, hogy éjjel csapjon le az ellenségre. 
Csanád így is tett, és győzelmet aratott. 
Az oroszlános látomás helyén alapította 
a monostort.

3. veszprémvölgyi Isten Anyja-apá- 
camonostor

István király alapította Gizella király
né veszprémi vára közelében 1010 u. 
(Moravcsik Gyula), fia, Imre hg. jegye
sének, egy bizánci hercegnőnek a nevel
tetése céljából, akit a kor szokása szerint 
gyermekként hoztak Mo.-ra. A görög 
nyelvű —»veszprémvölgyi alapítólevél 
Kálmán király 1109. évi átiratában őrző
dött meg. Más nézet szerint a monostort 
még Géza nagyfejedelem felesége, Gyu
la leánya, a bizánci keresztény Sarolt ala
pította a 10. sz.-ban. A 12. sz.-ban bencés 
—»regulát követő apácák, majd 1240 k. 
ciszterci nővérek költöztek a bazilisszák 
helyére.
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4. pentelei Szent Panteleimon- 
apácamonostor

Druget János nádor 1329-ben kelt, bir
tokperrel kapcsolatos okleveléből ismert, 
hogy a mai Dunaújváros közelében, a 
Duna szigetén állt Pentele monostora, 
melyben hajdan görög apácák (bazilisz- 
szák) éltek. A monostort visz. Szt. István 
alapította 1000 k., s Szt. Panteleimon in
gyen gyógyító görög orvos tiszteletére 
szentelték. 1238-ban már mint az Andor- 
nakok —»nemzetségi monostorát említik. 
A tatárjárás alatt elpusztult. Később több 
kézen megfordult, —»beginák is laktak 
benne. A -»Lázár-térképen Monstor Bu- 
tibulas néven van feltüntetve.

5. szávaszentdemeteri Szent Deme- 
ter-monostor

A mai Mitrovica mellett egykor állott 
monostor alapítási idejét homály fedi, 
Györffy György feltételezése szerint visz. 
a 11. sz. közepére tehető. Az az 1057-es 
oklevél, mely az alapítást Radó nádor 
személyéhez köti, hamisítványnak bizo
nyult. A monostornak 1334-ig görög 
igumenje (apátja) volt. Ez abból a levél
ből derül ki, melyben VI. Kelemen pápa 
1344-ben felhatalmazza a nyitrai püspö
köt, hogy a szávaszentdemeteri monos
torba bencés szerzeteseket telepítsen a 
görög igumen tíz éve bekövetkezett halá
la miatt. A levélből az is kitűnik, hogy a 
monostorban alapítása óta éltek magya
rok, szlávok és görögök, továbbá, hogy 
sztauropég volt, azaz a konstantinápolyi 
pátriárka közvetlen irányítása alá tarto
zott. Az Árpád-kori ortodox monostorok 
közül ez volt a leggazdagabb.

6. visegrádi Szent András-monostor
A —»Gellért-legendábó! ismert, hogy

alapítása I. András nevéhez fűződik, aki 
királlyá koronázása előtt, 1031-től a kije
vi nagyfejedelem. Bölcs Jaroszláv udva
rában élt, s annak leányát, talán Anasztá
ziát vette feleségül. A Kijevből magával 
hozott szerzetesek számára alapította a 
keleti szlávok körében igen népszerű 
András apostol tiszteletére szentelt mo
nostort az ispánsági központ közelében. 
A szerzetesek visegrádi temploma félkö
rös szentélyű, kis, román stílusú —»kápol
na volt, melyet a későbbi bencés templom

építésekor sem bontottak le. II. András 
1221-ben III. Honorius pápa engedélyével 
bencés szerzeteseket telepített a monos
torba azzal a pápai meghagyással, hogy a 
keleti szertartású szerzetesekről életük vé
géig gondoskodjanak. Nem messze a vi
segrádi monostortól, Zebegényben is mű
ködött egy bizánci rítusú remetetelep.

7. tihanyi remetebarlangok
Tihany neve a szláv eredetű, ’csendes’ 

jelentésű tick szóból származtatható. 
Visz. még a pannon-szláv térítés idején 
telepedtek a félsziget sziklabarlangjaiba 
szerzetesek, és megmaradtak Szt. István 
korában is.

A Gellért-legenda tudósit arról, hogy 1. 
András a Tihanyi-félszigeten is alapított 
monostort. A ma is látható cellákat az 
Ovár-hegy sziklafalába vájták. A bar
langtemplom belső térszerkezete (prosz- 
komidia, szolea) a bizánci templomokéra 
emlékeztet. A barlangkolostor-rendszert 
1270-ben már mint a bencés apátság 
oroszkői remeteségét említik.

írod.: Moravcsik G y u la , Görög nyelvű 
monostorok Szent István korúban, in Emlék
könyv Szent István király halálának kilenc
századik évfordulóján, szerk . Serédi Ju sz tin j
án, B p ., 1938, I; Timkó Im re, Keleti keresz
ténység, keleti egyházak, B p., 1971; Györffy 
G yörgy , István király és müve [1977], B p ., 
32000; G utheil Jenő , Az Árpád-kori Veszp
rém, V eszprém , 1979; Dudás B erta lan , Lege- 
za L ászló , Szacsvay Péter, Baziliták, B p., 
1993.

Legeza László

bizonyságlevél
Az iparosok képzéséhez szervesen 

hozzátartozott a vándorlás. A legények
nek idegen városok műhelyeit kellett fel
keresniük, hogy szakmai gyakorlatot 
szerezzenek. A —»céhek a foglalkoztatott 
legényeknek igazolást adtak, amely a ha
tóságok számára az útlevél szerepét töl
tötte be. A 18. sz. közepétől a nyomtatott 
űrlapokat az illető város látképével tették 
könnyebben azonosíthatóvá. A vándorút 
befejeztével a legények ezeket a -eket 
megtartották, így azok kiállításuk helyé
től gyakran messzire kerültek, s ma ma
gán- és közgyűjtemények megbecsült
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darabjai. Kisebb települések egykori for
máját néha csak egy-egy bizonyságlevél 
látképéről ismerjük. A bizonyságlevelek 
nemcsak céhtörténeti és topográfiai szem
pontból fontos források, hanem a készítő 
művészekre vonatkozóan is szolgálnak 
adatokkal.

Írod.: Klaus Stopp, Die Handwerkskund
schaften mit Ortsansichten, I-XVI1, Stuttgart, 
1964-92.

Rózsa György

Blandrata, Giorgio (Biandrata; Saluz- 
zo, Piemont, 1515-Gyulafehérvár, 1588)

Paviában, majd Bolognában végzett 
orvosi tanulmányok után az 1540-es évek 
közepétől Lengyelo.-ban és Erdélyben or
vosként szerzett hírnevet. 1551-ig —»Iza
bella királyné orvosa volt, majd Paviá
ban is ezt a foglalkozást űzte. Kapcso
latba került az itáliai vallási heterodoxia 
képviselőivel, s Genfbe menekült, ahol 
1556-ban Servet és olasz gondolkodók 
hatásáról tanúskodó kérdéseket tett fel 
Kálvinnak a szentháromságról. A viták 
miatt innen távoznia kellett; ismét Len- 
gyelo.-ba, majd Mo.-ra ment, ahol udvari 
orvosként és diplomataként munkálko
dott. Egyházpolitikusként azért dolgo
zott, hogy a kereszténységnek olyan vál
tozatát honosítsa meg legalább Kelet-kö- 
zép-Európában, amelyet nem terhelnek a 
szentháromságtan szerinte a skolasztikus 
filozófiából eredeztethető ellentmondá
sai. A nagy reformátorok folyamatos el
lenlépéseivel is megküzdve sikerült meg
nyernie e koncepciónak a lengyelo.-i, lit
vániai és erdélyi nemesség, majd további 
társadalmi rétegek jelentős részét. Ez az 
1562-ig Lengyelo.-ban, majd ezt követő
en Erdélyben kifejtett tevékenység bizo
nyosan felölelte hitviták, zsinatok és 
vitairatok kezdeményezését, fontos mű
vek megjelentetését, valamint a legtá
gabb értelemben vett kapcsolatépítést és 
egyházszervezést. Megoszlanak a véle
mények ugyanakkor abban, fogalmazott- 
e meg eredeti műveket. Az unit. egy
háztörténet-írás olasz és lengyel vonula
ta hajlamos arra, hogy ~t tekintse a 
névtelen és sokáig kéziratban terjesztett 
antitrinitárius munkák szerzőjének, míg

a mo.-i hagyomány e művek zömét elő
szeretettel tulajdonítja —»Dávid Ferenc
nek. ~ cgyházszervezői tevékenysége 
azonban vitathatatlan, s bár a kelet-közép- 
európai protestantizmus egységét nem 
sikerült megteremtenie, kétségtelenül az 
unit. felekezet egyik megalapítójának te
kinthető. Élete végére azonban az is vilá
gossá vált, hogy az egységet még az unit. 
felekezeten belül sem sikerül tartósíta
nia, jóllehet politikai befolyását is latba 
vetette annak érdekében, hogy Dávid Fe
rencet eltántorítsa radikális, nonadoran- 
tista nézeteitől. Báthory István halála 
( 1586) után politikai befolyása érezhető
en meggyengült.

írod.: Antonio Rotondö, in Dizionario 
biográfico degli italiani, X, Roma, 1968, 
257-264; Uő, in Theologische Realenzyklo
pädie, V, 1980, 777-781; Pirnát Antal, in 
ÚMIL, 1994, I, 239; Bálint Keserű, in Reli
gion in Geschichte und Gegenwart, I, Tübin
gen, 1998, 1406; a magyar nyelvű további 
szakirodalomról lásd Balázs Mihály elő
szavát a De falsa et vera [...] cognitione mo
dem magyar fordításához: Két könyv az egye- 
dülvaló Atyaistennek, a Fiúnak és a Szent- 
léleknek hamis és igaz ismeretéről, 
Kolozsvár, 2002 (Az Erdélyi Unitárius 
Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtá
rának kiadványai, 2).

Balázs Mihály

Bocatius, Joannes (Johann Bock; 
Vetzschau, 1569. dec. 25-Magyarbród, 
1621. nov. 12.)

Költő, politikus. Német-szorb család
ban született. Drezdában, majd Iglauban 
tanult. Az utóbbi helyen Gäbel Miklós 
volt tanára, akit 1590-ben Körmöcbányá
ra hívtak igazgatónak. Őt követve érke
zett ~ Mo.-ra. 1592-ben rövid időre visz- 
szatért Németo.-ba. 1593-ban Eperjesen 
lett tanár, 1594-től iskolaigazgató, előtte 
Körmöcbányán készült róla kép, és ta
nult Selmecbányán is. 1596-ban a wit
tenbergi egyetemen magiszteri fokozatot 
szerzett. II. Rudolftól poeta laureatus cí
met kapott. 1598-ban nemességet nyert. 
1599-től Kassán fél évig rektor, majd há
romszor városi jegyzővé, kétszer polgár- 
mesterré választották. Kassai tartózkodá-
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Bocatius, Hungaridos libri poematum V., Bártfa, 
1599, címlap

sa idején jelent meg legismertebb műve, 
a Hungaridos libri poematum V (Bártfa, 
1599), amelyben a Nyugat népeit figyel
meztette: ha nem segítenek, a török hódí
tásnak ők lesznek a következő áldozatai. 
1604-ben Barbiano-Belgioioso, a császár 
parancsát kikényszerítendő, erőszakkal 
veszi vissza a prot.-októl a kassai fő
templomot. ~ és a város más vezetői si
kertelenül tiltakoztak a prágai udvarban. 
A történtek hatására a Kassán menedéket 
kereső Belgioioso előtt ~ bezáratta a vá
ros kapuit, s Bocskay Istvánnak nyitotta 
meg. 1605-ben részt vett a Lala nagyve- 
zir és Bocskay közötti rákos-mezei tár
gyalásokon, novemberben a korponai or
szággyűlésen. Ezzel kezdődött kálváriá
ja. Mivel jól beszélt németül és latinul, s 
mivel nem volt főrendű (tehát feltűnés 
nélkül utazhatott), őt bízták meg azzal a 
kényes feladattal, hogy követségbe men
jen a választófejedelmekhez. 1606-ban 
útközben II. Rudolf elfogatta, és a prágai 
Hradzsin Fehér tornyába záratta. Az öt 
szabad királyi város, a prot. főurak (Bocs

kay, Illésházy István, -AThurzó György) 
egyaránt szorgalmazták szabadon enge
dését -  eredménytelenül. Felesége is min
dent megpróbált kiszabadítására. Végül, 
ötévi nehéz fogság után, 1610. dcc. 1-jén 
megszökött. A részleteket máig homály 
fedi. 1611-ben Thurzó György nádortól 
menlevelet kapott, Kassa városa hűséges
küre kötelezte, de visszavette —»polgárai 
közé. Ekkortól azonban már semmilyen 
városi tisztséget nem kapott. 1613-tól a 
kassai iskola igazgatója. 1618-ban le
mondott hivataláról, Bethlen Gábor törté
netírója lett.

Tanárként Seneca elveit követte, tanít
ványait a gyakorlati életre készítette fel. 
A tanítást talán elsőként kötötte össze a 
természetjárással, szívesen vitte kirán
dulni tanítványait a Magas-Tátrába. II. 
Mátyást magasztaló, 12 énekre tervezett 
eposza (Matthiados) töredékben maradt. 
Sok adatot gyűjtött nagy történeti művé
hez, amelyből csak részleteket írt meg 
(Mercurius historicus; Lőcse, 1620; Hi
storica parasceve, Kassa, 1621). Eköz
ben rátalált arra a két műfajra, amelyek
ben maradandót alkotott: a levélre 
(Relatio) és a naplóra (Olympias carce
raria). E művek hátterében a Habsburg
éi lenreformáció megindulása érezhető. 
Élete végéig nem tagadta meg német- 
szorb származását, miközben magyarság- 
szeretetből, a magyar haza féltéséből pél
dát mutatott a kor magyarjainak. A maga 
korában második Janus Pannoniusnak 
tartották. Műveinek kritikai kiadása a kö
zelmúltban jelent meg.

Kiad.: Relatio, k iad . B é l  M á ty á s , in  
Adparatus..., P ozsony , 1735; Olympias car
ceraria, in  Öt év börtönben. 1606-1610, k i
ad. Csonka F eren c , B p ., 1985; Adparatus..., 
in  Bocskai kíséretében a Rákosmezőn, kiad . 
C sonka F eren c , B p ., 1988; Opera quae ex
stant omnia, I II, Poetica, III, Prosaica, ed. 
F ra n c iscu s  Csonka, B p., 1 9 9 0 -9 1 , k rit. k iad. 
(B S M R A e, 1 2 /1 -3 ).

írod.: Hellebrant Á rp ád , Joannes Boca
tius, E P hK , 1886; Kemény L ajo s, Bocatius 
János, E P hK , 1910; Iványi B éla , Adatok 
Bocatius János életéhez, E P hK , 1911; Jan- 
SON V ilm os, Bocatius János élete és munkái, 
B p., 1918; B é la  Pukánszky, Geschichte des
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deutschen Schrifttum s in Ungarn, Münster in 
W estfalen, 1931; Geréb László, M agyar ba
rokk hum anisták. Bocatius János, V igilia, 
1940; Antonin Frinta, Joannes Bocatius, hu
m anista  luzicky, S lovesn á  vêda (Praha), 
1948M 9, Nr. 1-4; Frantisek Karsai, Járt Bo
catius (1568-1621), pedagóg-hum anista, Lë- 
topis instituta za serbski ludospyt. Rjad A. 
BudySin, 1960; K irály László, K ét Bocatius- 
m ű a gen fi Egyetem i Könyvtárban, M Ksz, 
1983; Andor Tárnái, Lateinische Lyrik in 
Ungarn im 16-17. Jahrhunderten, A cta Lit
teraria, 1984; C sonka Ferenc, Utószó, in Bo
catius János, Öt év börtönben. 1606-1610, 
Bp„ 1985.

Csonka Ferenc-A szerk.

Bocskay István, kismarjai (Kolozsvár, 
1557. jan. 1.-Kassa, 1606. dec. 29.)

Erdélyi fejedelem (1605. febr. 2 1 -  
1606. dec. 29.), Mo. választott fejedelme

(1605. ápr. 20.-1606. jún. 23.). B. György 
és Sulyok Krisztina fia, —»Báthory Kristóf 
sógora, —»Báthory Zsigmond nagybátyja. 
Bécsben és Prágában nevelkedett, majd 
1576-ban, sógora vajdaságának kezdetén, 
Erdélyben telepedett meg. Báthory Kris
tóf halála után, 1581-ben nyerte el első 
jelentős tisztségét: mint testamentumos 
úr és a kiskorú Zsigmond egyik gyámja, 
tagja lett a fejedelmi tanácsnak. Pozíció
it házasságával erősítette, 1583-ban fele
ségül vette Warkoch Miklós özvegyét, 
Elagymássy Katát, és ezáltal jelentősen 
megnövelte bihari birtokait. Tényleges 
hatalma a kilencvenes évek belpolitikai 
küzdelmeiben mutatkozott meg, Báthory 
Zsigmond rendíthetetlen híve, a törökel
lenes katona-párt vezetője volt, ifjabb 
Báthory István leváltása után megkapta a 
váradi kapitányi és bihari főispáni címet 
(1592-98). Báthory Zsigmondot 1594.

Bocskay István. 
Eberhard Kie- 
ser rézmetszete. 
OSZK
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augusztusi első, még kikényszerített le
mondása után visszasegítette a trónjára, 
és részt vett a véres megtorlásban is. 
Kulcsszerepet játszott abban, hogy az 
—»Erdélyi Fejedelemség II. Rudolf szö
vetségeseként bekapcsolódott a tizenöt 
éves háborúba, és őt tekinthetjük a Zsig- 
mond dicsőítésére felhasznált sikeres ha
vasalföldi hadjárat valódi katonai vezető
jének is. 1594-99 között a fejedelemség 
vezető politikusa, többször járt követség
ben Rudolf császárnál. 1599 elején ép
pen egy prágai követségét kihasználva 
állította őt félre Báthory Zsigmond, és 
játszotta át a fejedelmi hatalmat unoka- 
testvérének, —»Báthory Andrásnak. Az 
erdélyi rendek más-más indokkal kétszer 
is ~ száműzetéséről és birtokainak elkob
zásáról hoztak határozatot; a bíboros-fe
jedelem 1594. évi tevékenysége, a lécfal
vi országgyűlés (1600) Báthory-pártisá- 
ga miatt marasztalta el. Rudolf császár 
rövid ideig erdélyi szakértőként alkal
mazta, de ~ nem értett egyet a császár er
délyi politikájával, és Giorgio Basta kor
mányzó tevékenysége ellen is felszólalt, 
ezért két évre Prágába internálták. 1604 
elején térhetett vissza bihari birtokaira, 
ekkor próbálta meg őt a török emigráció
ban szervezkedő -^Bethlen Gábor egy 
Habsburg-ellenes mozgalom vezetésére 
megnyerni. A háború kudarcai, a nagy- 
birtokosok ellen folytatott fiskális perek, 
az erőszakos ellenreformációs törekvé
sek a prágai udvar ellen fordították ~t, de 
csak akkor állt a mozgalom élére, amikor 
azt hitte, hogy más kiút már nincsen szá
mára, mert Bethlennel folytatott levele
zése ellenfelei kezébe került. Szövetsé
get kötött a császári zsoldból átállt —»haj
dúkkal, hozzá pártoltak a szabad királyi 
városok, melléje állt az észak-mo.-i ne
messég nagy része is, és fellépését a Por
ta is örömmel üdvözölte. A lázadó főúr 
1605 elején már közjogi méltóságokat 
viselt; az erdélyi rendek a nyárádszeredai 
országgyűlésen fejedelmükké választot
ták, a szerencsi országgyűlésen pedig Mo. 
és Erdély fejedelmévé kiáltották ki. A 
szultán athnámét és királyi koronát kül
dött neki, de ~ a címet nem fogadta el, és 
a koronát is csak értékes ajándéknak te

kintette. A hajdúkkal kapcsolatos problé
mák, a hívei közti belső széthúzás, a tá
mogatás leple alatti török foglalások 
ugyanis ekkor már a Habsburgokkal való 
gyors kiegyezés felé terelték őt. Ennek 
eredményeképpen született meg a bécsi 
béke (1606. jún. 23.), amely ~ személyes 
kárpótlása mellett jelentősen megerősí
tette a magyar rendek pozícióit (—»rendi
ség), biztosította a szabad vallásgyakor
latot, és tisztázta Erdély helyzetét. Ez
után ~ közvetítésével megszületett a 
tizenöt éves háborút lezáró a zsitvatoroki 
béke (1606. nov. 11.) is. A hajdúkérdés 
rendezését is megkezdte; 1605 végén kb. 
9000 hajdút részesített kiváltságokban és 
telepített le saját birtokain (Kálló, Nánás, 
Dorog, Hadház, Vámospércs, Sima, 
Vid). Néhány hónappal a kettős béke lét
rehozása után azonban súlyos betegség
be esve már végrendelkezni kényszerült. 
Testamentumának politikai üzenete ge
nerációk számára szabott irányt: a szul
tán és a császár szorításában az Erdélyi 
Fejedelemség megőrzését és védelmét 
tanácsolta, mindaddig, míg a két ország
rész egy nemzeti király jogara alatt egye
sülhet. ~ váratlan betegségét környezete 
mérgezésnek tulajdonította, ezért halála 
után kancellárját, a kát. Káthay Mihályt 
az elkeseredett hajdúk felkoncolták.

~ mecenatúrájáról kevés adat maradt 
fent. Egy korábbi végrendelete kismarjai 
építkezéseiről tanúskodik. —»Szamosközy 
Istvánt országos történetírónak nevezte ki, 
és 2000 forintot hagyott müve kinyomta
tására. Támogatta Debreceni Szappanos 
János történeti kutatásait, jelentős birto
kot és készpénzt hagyott a debreceni kol
légiumra. Szűkebb környezetében dolgo
zott —>Rimay János, —»Alvinczi Péter, 
—»Péchi Simon, Káthay Mihály, —>Czo- 
bor Mihály, Joannes —»Bocatius és Szep- 
si Korocz György.

írod.: Benda Kálmán, Bocskai István 
[1942], Bp., 1993; Nagy László, A Bocskai- 
szabadságharc katonai története, Bp., 1961 ; 
Uő, Egy szablyás magyar úr Genjben, Hajdú- 
böszönnény, 2000.

Horn Ildikó
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Bocskay-apológia
Kassán 1606. jún. 16-án kiadott latin 

röpirat, amely a fejedelem eretnekségei
ről (antitrinitárius, mohamedán stb.) el
terjedt vádakat cáfolja, miközben idilli 
képet fest a ref.-ok és az ev.-ok együtt
éléséről. Szerzője minden valószínűség 
szerint —»Alvinczi Péter. Ezt az is alátá
masztja, hogy —»Pázmány Péter Alvinczy 
Péter uramhoz íratott öt szép levél 
(1609) c. művében vitázik a ~val.

K i a d . :  Révész Kálmán, Bocskay István 
Apológiája, ProtSz, 1906 (hasonmás és ma
gyar ford.).

í r o d . :  Hki .tai János, A lvinczi Péter és a 
heidelbergi peregrinusok, B p ., 1994 .

A szerk.

bocskor -Mábbeli

Bőd Péter (Felsőcsemáton, 1712. febr. 
22.-Magyarigen, 1769. márc. 2.)

Ref. lelkész, irodalom- és egyháztörté
net-író. Erdélyi alapiskolázása után 1743- 
tól a leideni egyetemen tanult. 1743-tól 
Teleki Józsefné -^Bethlen Kata udvari 
papja, Olthévízen és Magyarigenben lel
kész. Egyháztörténeti, egyházjogi, teoló
giai, államismereti műveket egyaránt 
publikált, fontosak nyelv- és irodalomtu
dományi munkái. A bibliaértelmezés te
rületén jelentősek a bibliai fogalmak 
szimbolikus értelmét magyarázó (A 
szentírás értelmére vezérlő magyar lek- 
sikon, Kolozsvár, 1746) és a bibliai 
könyvek történetét összefoglaló (A szent 
bibliának históriája, Nagyszeben, 1748) 
könyvei. Szándéka volt „jó embereknek 
jó emlékezeteket fenntartani”, ezért írta 
meg az erdélyi ref. püspökök életrajzát 
(.Smirnai Szent Polikárpus, Nagyenyed, 
1766). Magyar nyelven egyetemes, lati
nul magyar egyháztörténetet is készített. 
Az erdélyi népek megismertetése érde
kében feldolgozta az erdélyi románok és 
a székelyek történetét (Brevis Valacho- 
rum Transsylvanium in colentium histo
ria, 1764 és Siculia Hunno-Dacica).

Életének meghatározó élménye a 
Bethlen Kata udvarában töltött szolgálat. 
Ez tette lehetővé, hogy a tudományos 
munka nyugalmát választva visszautasít

sa a marosvásárhelyi teológiai tanárságot 
is. Irodalomtörténeti munkássága saját és 
az általa gondozott Bethlen Kata-féle 
könyvtárra alapozódott. Forrástörténeti 
gyűjteményében (Hungarus tymbaules, 
Nagyenyed 1764, 1766) régi sírfelirato
kat és -^Janus Pannonius, —»Oláh Mik
lós, Joannes —»Bocatius, —»Rimay János 
irodalmi szövegeit őrizte meg. Fő műve 
az első magyar nyelvű irodalmi lexikon, 
a Magyar Athenas (Nagyszeben 1766), 
amelynek előzménye kéziratban maradt 
latin nyelvű irodalomtörténeti összefog
lalója (Literata Panno-Dacica).

A Magyar Athenas saját gyűjtésen ala
puló lexikon, amely több mint 500 literá- 
tusról közöl adatokat. Az irodalomtörté
neti előzményeket, —»Rotarides Mihály 
és —»Czvittinger Dávid munkáját mellő
ző gyűjtemény máig forrásértékű. Elő
szavában ~ összefoglalja a maga korában 
védelmezésre szoruló szerkesztési szem
pontjait: a más nemzetiségű írók és a tu
dós nők szerepeltetését, az egyházias né
zőpont helyett a világi irodalmat is érté
kelő nemzeti elv középpontba állítását. 
Szórakoztatva tanító munkája a Szent Hi- 
lárius (Nagyszeben, 1760), amely „szí
vet vidámító, elmét élesítő, kegyességre 
serkentő, rövid kérdésekbe és feleletekbe 
foglalt dolgokat” tartalmaz.

Nyelvészeti munkássága —»Pápai Pá- 
riz Ferenc magyar-latin szótárának bőví
tett kiadásánál elakadt, a tervezett új ma
gyar nyelvtan nem készült el. Erdélyi el
szigeteltségéből kitörve levelezés útján 
tervezte a magyar tudós társaság felállí
tását. Az irodalom- és könyvtörténeti ha
gyomány rendszerbe foglalása érdeké
ben több jelentős író életrajzát készítette 
el, nyomdászattörténeti jegyzetekkel bő
vítve kiadta Pápai Páriznak —»Tótfalusi 
Kis Miklós halálára írt versét (Erdélyi 
Féniks, Nagyenyed, 1767). Önéletírása 
együtt jelent meg patrónusa, Bethlen Kata 
őáltala gondozott és irodalmi művé szer
kesztett memoárjával. ~ sokoldalú mun
kássága megkísérelte átfogni a mo.-i és 
erdélyi humán kultúra egész területét. Iro
dalomtörténeti összefoglalásai, írói élet
rajzai máig kéziratban maradtak, és több
nyire erdélyi levéltárakban porosodnak.
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Kiad.: M egújított egyházi törvénykeztető  
vagy törvénykezés m ódját tanító könyv, ford., 
kiad. K isbaczoni Benkő László, Kolozsvár, 
1833; H ázassági törvényrajz, ford., kiad. 
K isbaczoni Benkő László, Kolozsvár, 1836; 
Felsöcsernátorni Bőd P éter önéletírása, kiad. 
JancsÓ Elem ér, K olozsvár, 1940; Szen t 
Hilarius, kiad. Incze Gábor, Bp., 1943; M a
g ya r Athenas, kiad. Torda István, Bp., 1982; 
Szent Hilárius, kiad. Hargittay Em il, Bp., 
1987; M agyar Athenas, kiad. Boér Hunor, 
Dobra Judit, Sepsiszentgyörgy, 2003.

írod.: M ikó Imre, B ő d  P éter élete és m un
kái, Pest, 1867; Markos András, B őd Péter 
és Árva Bethlen Kata, R efSz, 1969; Gyenis 
V ilm os, B őd P éter és H erm ányi D ienes Jó 
zsef. Ismeretlen vitájuk a valóságábrázolás
ról, ItK, 1970; Benkő Samu, A m agyarigeni 
Athenas, in Uő, H aladás és megmaradás, 
Bp., 1979; Haiman György, B őd P éter és a 
m agyar nyom dászat, in Uő, A könyv m űhelyé
ben, Bp., 1979; N émeth S. Katalin, A tudo
m ányszervező Bőd Péter, C onfessio, 1987; 
Páskándi Géza, A lófő és a csernátoni Bőd, 
Kortárs, 1987; Bellágh Rózsa, B őd Péter és 
a M agyar Athenas, OSZK Évk, 1992; Bőd  
P éter írásaiból, írása iró l, szerk. UGRIN 
G ábom é, Bp., 2000 , 22002.

Németh S. Katalin

Bod-kódex (EK, Cod. Hung. 7)
18 levél terjedelmű, a 16. sz. első ne

gyedében másolt, ferences eredetű, ma
gyar nyelvű kézirat. Két, —»példákkal sű
rűn megtűzdelt traktátust tartalmaz, az 
első az ember három fő ellenségéről: a 
világról, a testről és az ördögről szól, a 
második a halálról. Az utóbbi jelentősé
gét növelik az angyal, az ördög és a kár
hozott lélek közötti dialógusok. A két 
szöveg a ->Lobkowitz-kódexben szinte 
teljesen azonos formában olvasható, de 
párhuzamos szövegrészietek más ma
gyar nyelvű kódexekben is találhatók. A
17. sz.-ban a pozsonyi —»klarisszák bir
tokába jutott, akik a —>Cornides-kódex- 
szel és más nyelvemlékekkel egybekö
tötték. A 19. sz. elején az EK-ba került 
kolligátumot Toldy Ferenc szétválasztat
ta. A -— >Bod Péter nevét őrzi.

Kiad.: Bőd Codex, kiad. Volf György, 
Bp., 1874 (Nyelvem léktár, 2); Bod-kódex, ki

ad. Pusztai István, Bp., 1987 (R égi Magyar 
K ódexek, 2).

írod.: Holik Flóris, A dalékok codexeink  
forrása ihoz, ItK, 1922; Szabó  Flóris, F orrá
sok kódexeink halál-szövegeihez, ItK, 1964.

Madas Edit

Bódog Józsa (Josephus Macarius; 
Pest, ? Nagyszombat, 1583 vagy 1584)

Humanista. 1538-ban Krakkóban, 
1540 44-ben Wittenbergben, 1550-53- 
ban Padovában jogot tanult. 1562-ben Ba
lassi Menyhárt környezetéhez tartozott, 
ezért 1563-ban János Zsigmond lefoglal
tatta nagyszebeni könyvtárát, amely 140 
válogatott művet számlált. 1565-től 
Nagyszombatban élt. Levelezett kora 
svájci és német reformátoraival. A Balas
si Menyhárt áruitatásáról írt komédia 
egyik szereplője.

írod.: Belu Sabin, Bódog Józsa, N yelv- és 
Irodalomtudományi K özlem ények, 1960; Á g
nes R itoók, Ein ungarischer Schüler M e- 
lanchthons: B ódog Józsa, Acta C lassica U ni
versitatis Scientiarum Debreceniensis, 1968; 
Zsindely Endre, Pesti B ódog Józsa levelezé
se  Buliinger H enrikke l StudAEccl, 1973.

Ritoókné Szalay Ágnes

Bodoki József (Retteg, 1730- Kolozs
vár, 1799. jan. 7.)

Ref. egyházi író, fordító. Kolozsvárt 
tanult, majd tanított. 1759-63-ban a lei- 
deni egyetemre járt. Hazatérve 1764-től 
34 évig tanított Kolozsvárt keleti nyelve
ket, történelmet és régészetet. 1797-ben 
nyugalomba vonult.

Művei: H a lo tti ora tio  [ . . .]  Verestói 
G yörgy tisztességére 1765, K olozsvár; Az 
igazoknak szám okra készített m ennyei ju ta l
m at elnyert asszony (gyászbeszéd Teleki Pál- 
né Vay Kata felett, 1768), Kolozsvár, 1769; 
A z igaz hittel vitézkedő és azzal győzedelm es
kedő lelki vitézről való halotti tanítás (gyász
beszéd Teleki Ádám felett, 1770), Kolozsvár, 
1775; A z újtestam entom i szentírások olvasá
sára bevezetés (Jacques L’Enfant után fran
ciából ford.), Kolozsvár, 1775; K isdedek val
lása (Friedrich Georg Seiler után németből 
ford.), Kolozsvár, 1775; E gy szép halotti 
oráció (ifj. Bánffi László felett), Kolozsvár, 
1784.
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írod.: Török István, A kolozsvári ev. ref. 
collegium története, II, Kolozsvár, 1905.

Bangó Péter

Boér Márton (17. sz.)
Erdélyi ítélőszéki táblai jegyző, alkal

mi versszerző. 1687. szept. 11. 1688. 
jan. 1. között megírta 12 részből álló ver
ses útleírását, egy gyönge verselésű, de 
tartalmas beszámolót a Portára tartó er
délyi követségnek a Balkánon át Isztam
bulba és vissza vezető útjáról, viszontag
ságaikról. Ez az egyetlen ismert 17. sz.-i 
magyar nyelvű verses útleírás.

Kiad.: RMKT XVII/14, 1991.
Jankovics József

Bogáti Fazakas Miklós (Bogáthi, 
Figulus, Pelides Bogathiws, Fejes; 
Torda, 1548. dec. 4. Kolozsvár, 1592 
nyara)

Antitrinitárius versszerző, teológus. 
Visz. Kolozsvárott folytatta tanulmánya
it. 1575-ben Dézsen volt iskolamester, 
majd 1576-78-ban Tordán, Kolozsvárott, 
majd ismét Tordán találjuk, 1579-ben 
Tötörön, azután újra Kolozsvárott, ahol 
az unit. kollégium rektora. 1580-81-ben 
semmi biztosat nem tudunk életéről, 
1582-ben Gerendi Jánosnak lett udvari 
papja. Annak a Gerendinek, aki kapcso
latban volt a kor radikális reformátorai
val: a szombatos Eőssi Andrással, Paleo- 
logusszal, Christan Franckennel. -  1582- 
ben nyár elején távozott Pécsre, másfél 
évig —>Válaszúti György vendégszere
tetét élvezve. 1583 októbere táján ment 
Pécsről Tordára. 1585-től az udvarhely
széki Homoródszentpálon Komis Farkas 
székely főkirálybíró papja. 1589-ben itt 
írta fontos teológiai munkáját, az Apoca- 
lypsisnek magyarázatját. 1591 nyarától 
kolozsvári prédikátor volt haláláig.

Mindig kitartott -»Dávid Ferenc non- 
adorandus tétele mellett, a szombatos 
eszméket nem tette magáévá, de a szom
bat megünneplését helyesnek tartotta. 
Életművének -  legalábbis teológiai szem
pontból -  jelentősebb része kéziratban 
maradt. Világi tárgyú —»históriás énekei 
népszerűek voltak, több kiadást is megér
tek. Gyakran dolgozott fel hellenisztikus

AZ őTEDIC RE*
SZE M A T T V A S  KI RÁ LY

DOLGAINAC MINT HALÁLÁIG.

. J L  5 S $ S M
' kít.táín ad notam. 4-7;
;• • 'ivLv.C  (% K öN T V .á)\ tAhAb6l7

ArpáJ v a l a Í j  az Kapitanfiigbav'*^—

M  kot Bçczet Mattyás Kiiáíy meg vine,
Lztr egy Gáz nyoltzuan ót £lUcr,dőb%

Hádjr.ac iub refer meg telcpite, 
f j! cftr ndeig Bçczbe Ion ezendv fiegbe.

A?o< ndl Nemet Vyhelietm eg lá b ,  
ívapoÜai UUúnnac parauczola,
Bçcznd varas nem alab való val.i,
Vçli touáb tárás is gondot adna.

Tçre meg Dudára Caraczon felé,
Gyúlcft akar tenni vy értendőre,
Soc dologból mert gyakor panaö çrc,
Tórucnt akar folgáltatni mindenre.

Taoáczit felénként elóhiuata,
KMúltképpen DragiTamálTal Pola, 
to lu ló  UKÍlét volt az foc vita,

Bogáti  Fazakas  M iklós , Az ötödik része Mátyás 
király dolgainak..., Kolozsvár, 1577 , címlap

témát, büszke volt görög nyelvtudására. 
Élete fő műve a zsoltárprafrázisok, ame
lyek, elsősorban szombatos körökben, a 
17. sz. első negyedében rendkívül nép
szerűek voltak, közel két tucat kódexbe 
másolták be őket.

Művei: A tökéletes asszonyállatokról, 1575 
(Kolozsvár, 1577); Az ötödik része Mátyás ki
rály dolgainak mint haláláig, 1576 (Kolozs
vár, 1577; a Görcsöni-féle Mátyás király-his
tóriájának folytatása); Három jeles fő had
nagyoknak, 1576 (Kolozsvár, 1577); Ester 
dolga, 1577 (Kolozsvár, 1577; ~ szerzősége 
nem bizonyos); Castriota György históriája, 
[1579] (Debrecen, 1587); Énekek éneke, 
1584; Mózes könyve verses fejezeteinek öt 
éneke, 1585 k.; Jób könyve, 1586; Ez világi 
nagy sok zűrzavarról, 1586 (Kolozsvár, 1591); 
Aspasia asszony dolga, 1587 (Kolozsvár, 
1591); Zsoltárkönyv, 1582-89 k.; Demeter ki
rály históriája, 1588? (Kolozsvár, 1598?).

Kiad.: Psalterium. Magyar zsoltár, kit az 
üdökbeli históriák értelme szerént [...] fordí
tott Bogáti Fazakas Miklós, kiad. G ilicze Gá
bor, Szabó Géza, Bp., 1979; Balassi Bálint és 
a 16. század költői, kiad. Varjas Béla, Bp., 
1979 (Magyar Remekírók).

írod.: DÉzsi Lajos, Bogáti Fazakas Miklós 
ismeretlen históriás éneke 1598-ból, MKsz, 
1895; Uö, Bogáti Fazakas Miklós élete és köl
tői működése, MKsz, 1895; Schiller István,
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Bogáti Fazakas Miklós élete és vallásos tár
gyú költészete, Bp., 1915; Dán Róbert, Huma
nizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a 
héber nyelv Magyarországon, Bp., 1973 
(HumRef, 2); Géza Szabó , A Hungarian 
antitrinitarian poet and theologian: Miklós 
Bogáti Fazakas, in Antitrinitarianism in the 
second half o f the 16th century, eds. Róbert 
D án , Antal P irnát, Bp. Leiden. 1982 („Stu
dia Humanitatis”, 5); Uö, A vőlegény és a je 
gyes teológiai allegóriája Bogáti Fazakas 
Miklós munkáiban, in Adalékok a 16-20. szá
zadi magyar művelődés történetéhez, szerk. 
Bálint István János, Bp., 1987.

A szerk.

Bogdanich Imre Dániel (Verőce, 
1762 Pest, 1802)

Horvát családból származó csillagász. 
A Budán székelő mérnökképző intézet
ben, az Institutum Geometrico-Hydro- 
technicumban szerzett matematikus-csil
lagász képesítést. 1785-ben meghívták a 
nagyváradi Királyi Akadémia rendkívüli 
tanárául, 1787-től a nagyváradi kamarai 
hivatal folyamszabályozó mérnöke lett. 
1793-ban ösztöndíjas gyakornokként a 
bécsi egyetemi csillagvizsgálóba került, 
majd kinevezték a Buda vári palotában 
működő egyetemi obszervatórium má
sodasszisztensének, majd első adjunktu
sának. Fennmaradt egy, az üstökösök ke
ringésével foglalkozó művének kézirata 
(De orbis cometarum), és tudjuk, hogy 
hozzákezdett egy égi mechanikai tan
könyv összeállításához. 1798-ban az 
egyetemi tanács utasította ~t, hogy 
Lipszky János Mo.-térképéhez végezze 
el az országot körbefogó alappontok 
meghatározását (—»térképészet, —»Ma- 
gyarország-térképek). ~nak sikerült 11 
pont földrajzi szélességét lemérnie s így 
helyesen meghatároznia a dalmát tenger
partnak, Mo. déli határának földrajzi szé
lességét. Csillagászati helymeghatározá
sairól korabeli német nyelvű szaklapok 
(Geograpische Ephemeridem, Monatli
che Correspondenz für Erd- und Him
mels-Kunde) közöltek ismertetéseket. A 
kimerítő utazások során szerzett betegsé
gébe halt bele.

írod.: Emlékezés Bogdanich Imre Dániel

re, Geodézia és Kartográfia, 1972, 5. sz.; 
B artha Lajos, Újabb adatok Lipszky János 
életéhez, HK, 1983; R osta István, Fejezetek 
Magyarország technikatörténetéből, Bp., 
1995; Magyar tudóslexikon, 1997.

A szerk.

Bogdány Jakab (Jacob, Jacobus, 
James Bogdáni; Eperjes, 1660 e.-Lon
don, 1724. febr. 11.)

Eperjesről számlázó, ev. vallású festő, 
aki fiatalon, feltehetően az 1670-es évek 
prot.-üldözései idején hagyta el szülővá
rosát. Családjával Bécsbe került, ahol ta
lán néhány évet is eltöltött. Tanulmányai
ra vonatkozóan sem ekkor, sem a későb
biekben nincs támpont. 1684-ben egy 
adat már Amszterdamban említi, itt vi
rág- és gyümölcscsendéletek festőjeként 
dolgozik, majd 1688 tavaszán London
ban telepszik le. Holland modorban, jó 
technikai felkészültséggel kivitelezett 
csendéleteivel hamar népszerűvé vált az 
angol arisztokrácia körében. Legjelentő
sebb megbízója már meglehetősen korán 
a királyi család volt, nagy tisztelője, II. 
Mária királyné többek között Hampton 
Court-beli tükörszobájának Virágcsend
életeit festette meg vele (1694). Művészi 
és társadalmi megbecsülését jelzi, hogy 
1700-ban honosságot kapott a szigetor
szágban, s London környékén birtokot 
vásárolt. Ekkortájt hagyta el neve mellől 
az addig néha használt „Hungarus” jel
zőt. Munkái közt a kezdeti évekre jel
lemző gyümölcs- és virágkompozíciókat 
1700 k. váltják fel azok a többnyire eg
zotikus madarakat ábrázoló, ajtó vagy 
kandalló fölé készült állatképek, ame
lyeknek legtöbbje vidéki angol magán- 
gyűjteményekben ma is eredeti helyén 
látható. Ennek a visszatérő képi motívu
mokkal, parkháttérrel és klasszikus épü
letrészletekkel komponált elegáns képtí
pusnak (pl. Két arara, kakadu és szajkó 
gyümölcsökkel, Gyümölcscsendélet pa
pagájokkal és fehér kakaduval, mindket
tő MNG) ~ egyik első, jó ideig kimagas
ló képviselője volt Angliában. Képeinek 
egzotikus madarait egyik legfontosabb 
megrendelőjének, George Churchill ad
mirálisnak Windsor Park-beli aviariu-
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mában volt módja tanulmányozni. Visz. 
itt készültek azok a tanulmányok („mo
dellek”), amelyekről csak adatokból van 
tudomásunk, s amelyek a motívumok 
gyakori kompozíciós azonossága alapján 
arra szolgálhattak, hogy a kivitelezésben 
segédek részvételét vehesse igénybe. 
Hollandiában, majd angliai letelepedését 
követően is kapcsolatot tartott fenn kül
földön megforduló mo.-i és erdélyi prot. 
értelmiségiekkel, részben veje, tanítvá
nya (és talán segédje), —»Stranover Tóbi
ás révén, aki ~ stílusának követőjeként 
maga is csendéletfestő volt. ~ Godofréd 
nevű öccse (1661-1710) Kassán élt, és 
szintén festő lett.

Műveit ~ többnyire szignálta, de nem 
datálta. Jelzett, ill. adattal igazolt munkái 
megtalálhatók Bp.-en (MNG, SzM), 
Londonban (Royal Collection, Hampton 
Court Palace, Victoria and Albert Muse
um, Collection Richard Green), a Chats- 
worth House-ban (Devonshire Collec
tion), Cambridge-ben (Fitzwilliam Mu
seum), Nottinghamben (Castle Museum

Virágok üvegedényben. Bogdány Jakab olajképe. 
MNG

Gyümölcscsendélet papagájokkal és fehér kakaduval Bogdány Jakab olajképe. MNG
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and Art Gallery), az Anglesey Abbey-ben 
(National Trust), New Havenben (Yale 
Center for British Art), Hágában (Mau- 
ritshuis), Stockholmban (Nationalmuse
um), Pozsonyban (SNG), valamint több 
angol magángyűjteményben. Munkái ma 
is gyakran bukkannak fel külföldi árveré
seken.

írod.: Pigler Andor, Bogdány Jakab, Bp., 
1941; Gál István, Bogdány Jakab angliai pá
lyakezdete, Művészet, 1971, 7. sz.; Magda 
K eletiová, Jakub Bogdan, Bratislava, 1977; 
Rajnai Miklós, Bogdány Jakab munkásságá
nak néhány kérdése, MÉ, 37(1988); II. Ta
kács Marianna, Néhány adalék Bogdány Ja
kab és Stranover Tóbiás angliai működéséhez, 
MÉ, 37(1988); Miklós Ra jnai, Jacob 
Bogdáni c. 1660-1724, Exh. Cat., Richard 
Green, London, 1989; Jankovics József, To
bias Stranovius erdélyi kapcsolatai, AH, 
19(1991); Bogdány, in The Dictionary o f  Art, 
ed. Jane Turner, London, 1996, IV, 232; 
Bogdány, in Saur Allgemeines Künstlerlexi
kon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und 
Völker, XII, München-Leipzig, 1996, 240.

Buzási Enikő

boglár
1. ~ szavunk a középfelnémet bucke

iere, buggeler (’fémveretes pajzsköldök’) 
szó származéka. Először 1505-ben talál
kozunk vele írott forrásban.

A honfoglalók öltözékének is jellegze
tes darabja volt a ruhára varrt fémdísz: 
préselt lemez vagy akár a kalandozások 
során zsákmányolt pénzérme. Ebben a 
funkciójában csak mérete különbözteti 
meg a ~t a nála kisebb —»pitykétől.

Árpád-kori leletekből nagy számban 
kerültek elő korong alakú, préseléssel 
(Kiskunhalas-Fehértó, MNM), ritkábban 
öntéssel (Kelebia, MNM) készült -ok. A 
rajtuk látható lyukból ítélhetően varrás
sal rögzítették a ruhához, —»övhöz. A 13. 
sz.-i példákon gyakori az állatábrázolás 
(sas, oroszlán, farkas). A nagyobb mére
tű (5-6 cm-es) darabok elterjedése visz. a 
betelepülő —»kunok hatásával magyaráz
ható. Némelyik példányuk akár a köpeny 
vállára varrt két —»násfa funkciójú díszít
mény is lehetett. A 14-15. sz.-i —»kincs
leletekben gyakoriak a préselt ezüstle
mez rozetták, nagyobb korongos ruhadí
szek, —ok.

Boglárok a csengeri leletből. Arany, zománc és gyöngy, 16—17. sz. fordulója. MNM
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Mellboglár. Aranyozott ezüst, türkizzel, gyöngyökkel, Martinus Augustin munkája, 
Nagyszeben, 17. sz. első fele. MNM

A 16. sz.-tól a ~ok igen elterjedt for
mája a zománcos, drágaköves, gyön
gyös, szimmetrikus elrendezésű, gomb
szerű —»ékszer. Míg a „rozetta”, „rózsa” 
feltehetőleg kerek formájú, a ~ inkább 
ovális vagy akár szögletes. Jellegzetesek 
a 16. sz. végén, 17. sz. elején, visz. Ko
lozsváron készült ún. S—ok.

A források és a korabeli ábrázolások 
szerint -^szoknyára, ruhaderékra vagy 
akár pártára, főkötőre varrva is viselhet
ték őket (Brandenburgi Katalin főkötője, 
MNM), de egymáshoz kapcsolva alkot
hattak nyakéket, fejdíszt („hajnyomta
tot”), karkötőt. A hátoldalukon, szélükön 
található hurkok, fülek segítségével rög
zítették őket a ruhához vagy egymáshoz.

2. Az erdélyi szász nők (—mérnetek) 
viseletének jellegzetes darabja a 17. sz.- 
tól a nagyméretű, akár 12 cm átmérőjű

mell-. Plasztikus levelekkel, öntött ala
kokkal, üvegpasztával vagy valódi kö
vekkel díszített aranyozott ezüst példá
nyokat is ismerünk. A karélyos változat a 
középkori, a —»palástot elöl összefogó 
kapcsokra, a középen csuklósán nyitható 
medaillont magában foglaló mell-ok pe
dig az ereklyetartó formaliumra vezethe
tők vissza. Több, brassói és nagyszebeni 
céhes mesterek által készített darabot is 
ismerünk. Az erdélyi szász népviseletben 
a 19. sz.-ig fennmaradt, többnyire ol
csóbb, rézből készült változatban.

írod.: Radvánszky, I [1896], 21986; Kö
vér Béla [Hampel József], Királyföldi mell
boglárok, AÉ, ú. f. 17(1897); Lovag Zsuzsa, 
A magyar viselet a 11-13. században, AH, 
2(1974); Z sámbéky Monika, 14-15. századi 
magyarországi kincsleletek, ME, 32(1983).

Kiss Erika
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bognár —»járműipar

Bohus, Georg (Bohusch; Besztercebá
nya, 1687-Késmárk, 1722. máj. 23.)

Ev. lelkész, tanár, helytörténetíró. 
Besztercebányán, 1708-tól Wittenberg- 
ben tanult. Nevelő Selmecbányán, 1711- 
től a késmárki gimnázium rektora és a 
szlovákok papja. Megírta Szepes m. tör
ténetét, melyet —»Bél Mátyás utóbb Pro- 
dromusában használt fel. Késmárk váro
sának története kéziratban maradt, de 
Wagner bedolgozta Analecta Scepusii c. 
munkájába.

Művei: Magnum nomen [...] Caroli sexti 
[...] jacitum hoc panegyrico coluit, h. n., 
1 7 1 3 ; Historisch-geographische Beschrei
bung des in Oberungarn berühmtesten Zipser 
Landes, latinból németre ford. Johann Lip- 
ták, Késmárk, 1919 (klny. a Karpaten Post 
1912-13. évi számaiból).

A szerk.

EX EQVIÆ PRINCIPALES $ 3  
Az az:

I H  A L O T  T i p
I® l’OMPA, MELLYEL®
|paz Iftcnfeló, kegyes terme-||§
S fjfz c tii, FclfcgcsKAROLYI S V S A N -^ ‘«  
&VS N A N A K Uttlely cs Magvar-orízág Feje- 

jj delem Aí/.ony.uiak; az Fclicgcs GABOR- 
I naît, Uten kegyelméből Romai Iinpcrmmnak és { 
f Erdcly-orlzáganak pcicdctmenck, Magyar-orfzág c 
J rci'zcincJe Vranak, Székelyek Ifpannyanakj Opo 5 
J îiànak penig és Ratiboriának Hcrczcgenck, &rc. J 
\ fzcrclmcs házai-cárfanak 1c vetkezet és natluiik f 

hagyot tefli Satoraiuk.foldbcn takarittatafikoc, 
utolio tiiitelicg letetet / 6 » i. cfztcndóbcn, 

ji/ArMrbau, tumui bin, a  Julim  ban.
K it CUfftfoki** reudthetu , a  hedeg

«<.»" unÀtly À mtwt lit, i t  hfiAttdfft.

FEIE R-V ARAT; Nyomtattak 
Valifc-uti Andrei», es Metlcni Marton.

ANNODn. M DC XXIV.
—-------------

Böjti. Veres Gáspár, Exequiae principales, azaz 
halotti pompa, Gyulafehérvár, 1624, címlap

Böjti Veres Gáspár (Bojt, 1590 
k. 1640 k.)

Történetíró, diplomata. Váradon, 1613- 
tól Debrecenben tanult. —»Bethlen Gábor 
küldi ki 1617-ben Heidelbergbe, onnan 
egy vagy fél évre Padovába, majd Párizs
ba, ezzel az utasítással: „ne csak a teoló
giai, hanem a filozófiai tanulmányaidat 
is szorgalmasan alapozd meg, hogy ha 
majd hozzánk visszatérhetsz, mind Isten 
egyházában, mind világi ügyekben és a 
külpolitikában is s bármely dologban kí
vánjuk, munkásságodnak hasznát vettes
sük.” 1618- 19-ben és 1622-ben ifj. Beth
len István nevelője és marosvásárhelyi 
rektor. 1623-tól Bethlen Gábor udvari 
történetírója és gyulafehérvári káptalani 
levéltáros. Számos diplomáciai feladatot 
teljesített, többek közt I. Rákóczi György 
szolgálatában Németo.-ban járt titkos 
küldetésben.

Bethlenről írt, az eseményeket 1614-ig 
tárgyaló, természetszerűleg némileg el
fogult műve (De rebus gestis magni 
Gabrielis Bethlen) önálló alkotás, hiteles 
okmányok alapján. Még heidelbergi diák 
korában dicsőítő éneket költött fejedel
méről. (Panegyris in excellentissimas 
[...] laudes [...] Gabrielis Bethlen,

Heidelberg, 1617) Szerkesztője volt a 
Bethlen Gábor feleségének, Károlyi Zsu
zsannának temetése alkalmából kiadott 
latin és magyar nyelvű beszédgyűjtemé
nyeknek (Exequiae principales, azaz ha
lotti pompa, Gyulafehérvár, 1624).

Kiad.: Bethlen Gábor emlékezete, szerk. 
Markai László, Bp., 1 980; Böjti Veres Gás
pár dicsőítő éneke Bethlen Gábor tiszteletére, 
ford. T ó t h  Béla, Bp., 1980 .

írod.: Makoldy Sándor, Böjti Veres Gás
pár élete és történetírói munkássága, Nagy
károly, 1904; Herepei János, Böjti Veres Gás
pár, in Adattár X V I I /1, 1 965; V ita Zsigmond, 
Művelődés és népszolgálat, Bukarest, 1983.

A szerk.

bojtorján —»tövis 

bokálv —»falicsempe 

boldea —»pajzs

Boldogasszony bemutatása —»Mária- 
ünnepek

Boldog Ilona legendája -»Hona- 
legenda
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bomba -Mőszer

bornez (vamesz, wambesz)
Eredetileg a páncél alatt viselt, step

pelt férfimellény, csípőig érő kabátka. 
Elöl sűrű gombsorral záródik; derekán 
trapéz formájú lebenyekből szabott de
rékfodor díszíti. Epolettes, hosszú, ven- 
dégujjként vagy a kar alsó felén gombsor
ral záródó, ezáltal diszujjként hordható 
ujjal készítették. A soproni német —»sza
bók 1569-ben kelt árszabása szerint bugy- 
gyos plundra (pluder) —»nadrágot vettek 
fel hozzá. Barhentből vagy bőrből készí
tették, mindkettőt pamuttal bélelték. Fér
fiviseletként ritkán fordul elő mo.-i leltá
rakban, de tudjuk, hogy Bethlen Péter 
külföldi iskoláztatásakor (1625) német 
öltözékeket, köztük vameszeket vitt ma
gával: „Egy vont ezüst tabitvamesz, kes
keny prémekkel varrott. Egy virágos 
vont ezüst kaftányvamesz, keskeny pré
mes. Egy meggyszín vamesz, aranypré
mekkel sűrűén meghánt.” Egyetlen léte
ző példányról van tudomásunk, ezt Árva 
várában Thurzó György öltözékeként őr
zik a hozzá való plundrával együtt. A 
kassai szabásmintakönyv „Korczvagy 
nadrágostul” c. ábráján hasonló felső
részt és buggyos nadrágot -  a pluder egy 
változatát - láthatunk, amiből arra lehet 
következtetni, hogy a ~ visz. a korco- 
vánnyal (—»váll) azonos vagy ahhoz ha
sonló ruhadarab volt.

A 16-17. sz.-ban a női viseletben is 
megtalálható mint rövid, derékig érő fel
sőrész: halcsonttal merevített, alsó sze
gélyén gyakran lebenyekkel kereteit. A 
soproni német szabók árszabásában 
1569-ben: „Item von einem Weiber 
wambes, mit Paumbwoll gefiiedert, und 
mit einen Umbgeschlagnen khragen” 
(Item [úgymint] egy női wambesz, pa
muttal bélelt és kihajtott gallérral [ké
szült]). A 17. sz. eleji magyar nyelvű for
rásokban gyakran „szoknya bomezzel 
együtt” vagy „janker bomezával együtt” 
szerepel. Kiszabásához csupán háromrőf- 
nyi textília kellett. Ujj nélkül vagy azonos 
szövetből, de elütő színű és minőségű se
lyemszövetből varrott hosszú, szűk ujjal is 
készítették. Többnyire fekete virágos

vagy sima bársonyból készült, —»csipké
vel, —»paszománnyal díszítették.

írod.: Kassai szabásmintakönyv 1630/ 
1717, IM; R a d v á n s z k y , I [1896], 21986; 
H o r v á t h  Mária, Német elemek a 17. század 
magyar nyelvében, Bp., 1978; D o m o n k o s  Ot
tó, Ar- és bériimitációk Sopron városban és 
Sopron megyében (16-19. század), Bp., 1980 
(Előmunkálatok a magyarság néprajzához, 
8); Jutta Z a n d e r - S e i d e l , Textiler Hausrat. 
Kleidung und Haustextilien in Nürnberg von 
1500-1650, München, 1990.

Tompos Lilla

Bon, Girolamo -»díszlet- és jelmez
használat

boncsok —»lószerszám

Bonfini, Antonio (Antonius Bonfmis; 
Ascoli 1427/34-Buda, 1502)

Tanár, a nápolyi humanista centrum 
tagja, a loretói legendakor egyik kidolgo
zója; több görög rétort fordított latinra. 
1485-ben az Aragóniai-ház megbízásá
ból írt egy állítólag Budán lezajlott, új
platonista ihletésű asztali beszélgetést 
(Symposion). 1486-ban fölkereste a ma
gyar udvart. Beatrix felolvasója lett, gö
rögből, olaszból latin fordításokat készí
tett, majd 1488-ban Mátyás megbízta a 
magyar történelem korszerű feldolgozá
sával (Decades rerum Ungaricarum), 
amelyen 1497-ig dolgozott. II. Ulászló 
magyar nemességgel jutalmazta. Vezérfo
nalként -^Thuróczy János krónikáját kö
vette, jócskán kiegészítve egyéb források
kal, ókori, középkori és kortárs humanista 
szerzők (M. Palmieri, F. Biondo, Eneo 
Silvio —»Piccolomini, Filippo —»Buonac- 
corsi, Pietro Ransano, G. F. Foresti, M. A. 
Sabellico) alkotásaival, az újabb időkre 
nézve dokumentumokkal, szóbeli értesü
lésekkel, családi hagyományokkal. Beve
zetésként óriási kozmografikus körképet 
rajzolt a magyar őshazának tartott Szkítiá- 
ról és a Kárpát-medencéről.

A retorikus történetírás módszerét al
kalmazta, elsősorban az analógiát, amely
nek segítségével elsőként sikerült a ma
gyar múltat egységes és az egyetemes 
emberiség történelmébe egyedi karakter-
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rel és hivatással időben és térben szerve
sen beilleszkedő folyamatként ábrázol
nia. A sajátos küldetés Európa védelme a 
barbár Kelettel szemben. A folyamat a 
tennészet törvénye szerint a sziiletés- 
fejlődés-kiteljesedés-hanyatlás-halál-új- 
jászületés hullámvonala mentén hömpö
lyög a hun-avar-magyar periódusokon 
keresztül. Az antikvitás népei, intézmé
nyei, városai, családjai időről időre újra 
felbukkannak a homályból, mint a hajda
ni Corvinus nemzetség, amely most a 
Hunyadiakban támadt új életre. A törté
nelem cselekvő részese a nemzet, amely 
a fortuna segítségével virtussal vagy tu
nyasággal (otium) befolyásolni tudja az 
egyes szakaszok tartamát. Kiemelt sze
rep jut a fejedelemnek, aki saját virtusát 
és fortunáját alattvalóira rásugározza. Az 
ideális fejedelem megtestesítője Mátyás. 
A róla rajzolt -  lényegében máig válto
zatlan -  kép az elkövetkező évszázadok
ban kijelölte a magyarság fölemelkedé
sének útját. A szereplők lelki alkatának, 
tetteinek és sorsának vizsgálatával pszi
chológiai megfigyelések és következte
tések nyomán jönnek létre azok a port
rék, amelyek a virtus és a fortuna közötti 
viszonyt plasztikusan érzékeltetik (Atti
la, Aëtius, Buda, Árpád, Szent István, Pé
ter, Aba Sámuel, Salamon, Szt. László, 
Kálmán, Nagy Lajos, Erzsébet királyné, 
Mária, Kis Károly, Zsigmond, —»Hunya
di János, —»Vitéz János, V. László, Ciliéi 
Ulrik, Hunyadi László, Podjebrád 
György, Szilágyi Mihály, III. Frigyes, 
Beatrix, Kinizsi Pál, Báthory István, 
Filipec János, Nagylúcsei Orbán, Corvin 
János, Újlaki Lőrinc, II. Ulászló). Emiatt 
lett ~ a magyar múlt arcképcsarnokának 
legtermékenyebb mestere. Tőle származ
tak át a világirodalomba a magyar témák, 
mint pl. Bánk bán alakja (H. Sachs, G. 
Landerbeck, A. Hondorf, Th. Zwinger, J. 
Lipsius, M. Abele, S. von Birken, H. A. 
von Zigler, R. A. de Vertot, F. Grill
parzer, G. Lilio, L. d’Ussieux, L. H. von 
Nicolay, J. Fr. E. Albrecht, T. Gargallo,
M.-F.-X.-V. Boyer stb.). Közvetlenül 
vagy közvetve számtalan képzőművésze
ti, zenei alkotás ihletője, az írók közül őt 
követte —»Nagybáncsai Mátyás, —»Gör-

csöni Ambrus, —»Bogáti Fazakas Miklós, 
Temesvári István, a Nikolsburgi névtelen, 
—»Heltai Gáspár, —»Valkai András, Ko- 
zárvári Mátyás, —»Zrínyi Miklós, —»Be- 
nyák Bernât, —»Dugonics András, 
-APálóczi Horváth László, —»Bessenyei 
György, —»Szentjóbi Szabó László, a két 
Kisfaludy, Katona, Vörösmarty, Garay, 
Egressy Béni, Gaál József, Jósika, Petőfi, 
Tompa, Arany, Jókai és sokan-sokan 
Boldizsár Miklósig és mindmáig.

A munka a magyar historiográfia tör
ténetében új fejezetet nyitott. Adataiban, 
a magyar múltról alkotott felfogásában a 
19. sz.-ig kül- és belföldön alapvető ma
radt, utódai csak a folytatására vállalkoz
tak. Szellemisége, amely eredetileg a 
Hunyadi-ház dinasztikus terveinek je
gyében fogant, az idők folyamán a ne
messég, majd a polgárság és végül az 
egész nemzet törekvéseinek kifejezése 
lett. A mű aktualitása bizonyos vonatko
zásokban máig megmaradt, mert a hatal
mas terjedelem, a burjánzó szerkezet és 
az irdatlan adattömeg magában hordja a 
meg-megújuló igények szerinti értelme
zés lehetőségét. A Rerum első három ti
zedét Martin —»Brenner adta ki Bázelban 
1543-ban. A teljes szöveget —»Zsámboky 
János publikálta először 1568-ban, szin
tén Bázelban. 1581-ben német fordítása 
is megjelent (P. Friese, Frankfurt). Az el
ső teljes magyar fordítás 1995-ben látott 
napvilágot.

Verseskötete elveszett; Magyar törté
netébe illesztett verstöredékén kívül mo.-i 
tartózkodása idejéből egy Fodor István 
székesfehérvári prépostot dicsőítő epi
grammája maradt ránk. Az epigrammát 
tartalmazó kódexben őrződött meg Fo
dor Lőrinc és Nagylúcsei Dóczv Fülöp 
epitáfiuma is.

Kiad.: Rerum Ungaricarum decades, ed. 
Josephus Fógel, Béla Iványi, Ladislaus Ju
hász, Bp.-Leipzig, 1936-41 [1945]; Sympo
sion de virginitate et pudicitia coniugali, ed. 
Stephanus A pró, Bp., 1943; Beszélgetés a 
szüzességről és a házasélet tisztaságáról,
1 -II, ford. M u r a k ö z y  Gyula, Bp., 1985; A 
magyar történelem tizedei, ford. K u l c s á r  Pé
ter, Bp., 1995.

írod.: Giulio A m a d i o , La vita e le opere di
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Bonfimi, Montalto Marche, 1930; Uő, /  
Bonfini. Dati genealogici, Nápoly, 1936; 
Gerhard R il l , in Dizionario biografico degli 
italiani, VII, Roma, 1970; K u l c s á r  Péter, 
Bonfini Magyar történetének forrásai és ke
letkezése, Bp., 1973; P a j o r in  Klára, Bonfini 
Symposionja, ItK, 1981; K u l c s á r  Péter, 
Bonfini-kéziratok, MKsz, 1995; Uő, Három 
epigramma 1487-ből, ItK, 1996.

Kulcsár Péter

Bonyhai Simon György (Bonyha, 
1673-Marosvásárhely, 1737. szept. 19.)

Erdélyi ref. püspök, egyházi író, ver
selő. 1673-ban Bonyhán, 1683-tól Ko
lozsvárt, 1688-ban Nagyenyeden tanult, 
1699-ben az ódéra-frankfurti egyetemre 
iratkozott be, 1701-ben megfordult Ang
liában, Hollandiában, Németo.-ban. 
1702-ben tért haza. 1703-tól --»Bethlen 
Miklós udvari papja, 1707-től Nagysze
benben, 1709-től Küküllővárt lelkész, 
1712-től a küküllői egyházmegye espe
rese, 1728-tól az erdélyi egyházkerület 
püspöke. 1729-től Marosvásárhelyt élt. 
Nyomtatásban csak halotti beszédei je
lentek meg. —»Pápai Páriz Ferencet 1717- 
ben gyászversben siratta el.

Művei: Házi kereszt, Kolozsvár, 1732 
(gyászbeszéd Bethlen Sámuelné Lázár Mária 
felett); Kegyes ember nyeresége, Kolozsvár, 
1734 (gyászbeszéd Wesselényi István és fele
sége, Bánffy Kata felett); Oratio funebris, Ko
lozsvár, 1734; Igazéin vitézkedő a tusakodó 
keresztyén léleknek koronája, Kolozsvár, 1743 
(gyászbeszéd Gyulai Ferenc felett, 1730).

A szerk.

bor
Érett szőlő levéből erjesztett ital. Fe

hér vagy kevés festékanyagot tartalmazó 
piros bogyójú szőlőfajtákból előzetes er
jesztés nélkül, azonnali taposással és/ 
vagy sajtolással nyert mustból erjesztik a 
fehér~t, melynek színe a benne lévő faj
táktól függően az áttetsző zöldessárgától 
az óaranyig változhat. A vörös- egyes 
kék szőlőfajták héjában található és er
jesztés útján kioldódó festékanyagoktól 
nyeri színét.

A honfoglaló magyarok más erjesztett 
—»italok (kumisz, boza) mellett ismerték

a —t is (—»szőlőművelés és borászat). A 
kereszténység felvételével előállítása és 
élvezete szervesen beépült a népi kultú
rába. A 16. sz. elején magyar sajátosság
ként említik a -ok  sokféleségét. (—»Oláh 
Miklós: „Nemes, erős, tüzes, édes, köny- 
nyű, középszerű borok minden válfajban 
előfordulnak." [1536]) A 16-17. sz.-ban 
a -fogyasztás hatalmas méreteket öltött, 
ami részint a reneszánsz életstílusra jel
lemző gazdag lakomák divatjával ma
gyarázható, részint azzal, hogy a -  a ka
tonák harci kedvét és kitartását fokozó 
narkotikum is volt. Ugyanakkor -  főként 
a 17. sz.-ban -  az alacsonyabb alkohol- 
tartalmú —fajták (pl. alföldi —ok, —»csi
ger) a rossz ivóvizek miatt a katonaság és 
a polgári lakosság körében egyaránt min
dennapi italként szolgáltak.

A -ízlés az évszázadok során többször 
változott. A 15. sz.-ban jöttek divatba a 
fűszerezett -ok (—>ürmös~), majd a 16. 
sz. elejétől a nehéz, tüzes, édes fehér-ok 
(—»aszú). Mo.-on a középkor folyamán 
visz. csak fehér~t készítettek. A 16-17. 
sz.-ból ismert fehér~t adó szőlőfajták: 
furmint, hárslevelű, bakator, góhér, fejér
szőlő, muskotályszőlő stb. A középkor
ban a leghíresebb magyar -  a szerémségi 
volt. Utána következtek a pozsonyi, sop
roni, budai, borsodi, nógrádi és a Balaton 
melléki, majd a 16-17. sz.-ban felzár
kóztak a tokaji, abaúj-miskolci, érmellé- 
ki és Somlyói -ok. Visz. a török hódolt
ság alatt vált ismertté a Kárpát-medencé
ben az összezúzott kadarkafürtökből 
hosszabb-rövidebb ideig törkölyén (saj
tolás után visszamaradt szőlőfürtrészein) 
erjesztett vörös- készítési módja, a fe
hér—készítésétől eltérő eszközanyaga és 
maga a szőlőfajta is. Közvetítői feltehe
tően különböző balkáni eredetű népele
mek (—»rácok) voltak. Ez a borkészítési 
technológia Mo. középső részén, nagyjá
ból a Hódoltság egykori területén volt el
terjedt, s csak 18. sz. elején vált igazán 
közkedveltté. Fő képviselői a szekszárdi, 
a budai és az egri vörös-ok. Más, felte
hetően —»németek által közvetített tech
nológiával készült a ruszt-sopron-pozso- 
nyi borvidék vörös~a, melynek fő szőlő
fajtája a kékfrankos volt. A 16-17. sz.-ban
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a friss új~t többre értékelték az avas 
ó~nál. Ez feltehetően nemcsak ízlésbeli 
okokra, hanem a minőséget befolyásoló 
-kezelési, -tárolási ismeretek hiányossá
gaira vezethető vissza.

írod.: B é l  Mátyás, Magyarország népé
nek élete 1730 táján, kiad. W e l l m a n n  Imre, 
Bp., 1984; Franz S c h a m s , Ungarns Wein
bau..., I—II, Pest, 1832; B e l é n y e s y  Márta, 
Szőlő- és gyümölcstermesztésünk a 14. szá
zadban, NÉ, 37(1955); A n d r á s f a l v y  Berta
lan, A vörösbor Magyarországon, NE, 39 
(1957); T a k á t s  Sándor, Törkölylátó és kád
szúró, in UŐ, Magyar művelődéstörténeti ta
nulmányok a 16-17. századból, Bp., 1961; 
B a l a s s a  Iván, Tokaj hegyalja szőleje és bora, 
Tokaj, 1991; É g e t ő  Melinda, A balkáni vö
rösbor-kultúra hatása az Alföld szőlő- és bor
kultúrájára, in A Duna menti népek hagyo
mányos műveltsége, szerk. H a l á s z  Péter, 
Bp., 1991.

Égető Melinda

borbély —»sebész

Bordán, Thomas (tNagyszeben, 
1633. aug. 28.)

Ev. lelkész, krónikaíró. 1589-től nagy- 
csűri, 1592-től szelindeki ev. pap, később 
nagyszebeni lelkész, ugyanott többször 
káptalani esperes. Krónikája Anton Schir
mer nagyszebeni tanácsosnak Szatmárra, 
majd Prágába vezető 1601-03. évi követ
ségéről tudósít.

Művei: Virtus Coronata, oder Ursach und 
Lohn Expeditionis Schirmerianae..., in Deut
sche Fundgruben der Geschichte Siebenbür
gens, Hrsg. Joseph K e m é n y , Kolozsvár, 
1839.

írod.: Joseph T r a u s c h , Friedrich S c h u l 

l e r , Schriftsteller-lexikon, I, Brassó- Szeben, 
1868.

A szerk.

borjú —»bika; —»kos; —»ökör

Born Ignác (Gyulafehérvár, 1742. 
dec. 26.-Bées, 1791. júl. 24.)

Természettudós, mineralógus, metal- 
lurgus, szakíró, udvari tanácsos. Erdélyi 
örmény családból származik. Bécsben a 
-»jezsuiták kollégiumában tanult, majd a

Born Ignác arcképe. Rézmetszet, 1791

prágai egyetemen jogot hallgatott (1772). 
Ugyanott Johann —»Peithner professzor
nál elvégezte az akkor alapított ásványta
ni és bányaügyi kurzust is. Külföldi uta
zások után kincstári szolgálatba lépett, 
Prágában, Selmecbányán és Bécsben 
működött. 1779-től udvari tanácsos volt.

1770-ben beutazta Mo. bányavidékeit, 
erről megjelent könyve (1774) a hazai 
bánya- és kohóipar első szakszerű leírá
sa. A korabeli nagy nemesfémveszteség
gel járó amalgamáló eljárások (melyek
nek során az aranyat és az ezüstöt higany 
segítségével vonták ki az ércekből) töké
letesítésére új technológiát dolgozott ki. 
Ennek üzemi kísérleteire 1786-ban a Sel
mecbánya melletti Szklenón került sor 
két —»Selmecbányái bányászati-kohásza
ti akadémiai professzor, Nicolaus —»Po- 
da és -^Ruprecht Antal irányításával, az 
udvari kamara által meghívott németo.-i, 
angol, svéd, spanyol-amerikai vezető 
szakemberek közreműködésével. Ekkor 
alakult meg, ~ vezetésével, a világ első 
nemzetközi műszaki társulata -^Societät
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der Bergbaukunde néven. Három jelen
tős szakmai periodikus kiadvány elindí
tása fűződik a nevéhez: Abhandlungen 
einer Privatgesellschaft in Böhmen; 
Physikalische Arbeiten (Wien); Bergbau
kunde. A magyar országgyűlés 1790:72. 
te.-e ~t szakmai működése elismerése
ként a magyar nemesség soraiba fogadta. 
A londoni Royal Society mellett részt 
vett a leghíresebb európai tudós társasá
gok munkájában is. Szabadkőműves és 
rózsakeresztes volt, a bécsi Igaz Harmó
nia szabadkőműves páholy nagymestere. 
Mozart neki ajánlotta Maurerfreude c. 
kantátáját, és állítólag ő volt a Varázsfu
vola Sarastrójának ihletője. ~ról kapta 
nevét a bomit nevű ásvány.

Lásd még: —»földtan.
Művei: Briefe über mineralogische Ge

genstände au f seiner Reise..., Hrsg. J. J. F e r - 

b e r , Frankfurt-Leipzig, 1774 (angolul: 1777, 
franciául: 1780, olaszul: 1778); Über das 
Anquicken (Amalgamieren), Wien, 1786 
(franciául: Bem, ill. Bées, 1788, angolul: 
London, 1791).

írod.: Edwin Z e l l w e k e r , Ignaz Born das 
Urbild des Sarastro, Bad Kissingen, 1956; Mi
kulás T e i c h , Borns amalgamation process 
and the international métallurgie gathering at 
Skleno in 1786, Annals of Science, 32(1975); 
Éva V á m o s , Ferenc S z a b a d v á r y , On Ignatius 
Born’s 18th century so-called European amal
gamation process, Periodica Polytechnica, 
Chemical Engineering, 25(1981); László 
M o l n á r , Arnold W e is s , Ignaz Born und die 
Societät der Bergbaukunde, Wien, 1986; 
ZsÁMBOKl László, 225 éve jelent meg Born Ig
nác bányászati-kohászati útleírása, in Évfor
dulók a műszaki és természettudományokban, 
1999, Bp., 1998.

Zsámboki László

Bornemisza Anna ( 1636?-Ebesfalva, 
1688. aug. 3.)

Naplóíró, 1653-tól —>1. Apafi Mihály 
felesége. Bigott ref., —»Apor Péter sze
rint egy kutyát többre tartott egy kat.-nál. 
Erdély gazdasági és politikai ügyeiben 
egyaránt szava volt. Kitűnő háziasszony, 
mintaszerű gazdálkodó, akinek gazdasá
gi naplói fontos történeti-művelődéstör
téneti források. A számára összeállított

—»szakácskönyv a régi erdélyi konyha 
kincsesbányája. —»Pápai Páriz Ferencet 
pártfogolta. A politikai boszorkányperek 
részese.

Kiad.: Deák Farkas, Magyar hölgyek leve
lei. 1515-1709, Bp., 1879; Bornemisza Anna 
gazdasági naplói 1667-1690, in I. Apafi Mi
hály fejedelem udvartartása, I, kiad. S z á d e c z -  

KY Béla, Bp., 1911; Bornemisza Anna sza
kácskönyve 1680-ból, kiad. L a k ó  Elemér, Bu
karest, 1983.

írod.: B a l á s  Ilona, Bornemisza Anna feje
delemasszony élete és kora, Gyoma, 1918; 
Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorká
nyok Erdély politikai küzdelmeiben, 1678- 
1688, kiad. H f.r n e r  János, Bp.-Szeged, 1988; 
K o v á c s  Sándor Iván, „A gyomros matéria", 
in UÖ, Szakácsmesterségnek és utazásnak 
könyvecskéi, 1988; H e r n e r  János, Rontás és 
igézés. Politikai boszorkányper Erdélyben 
1668-1688, Bp„ 1989.

A szerk.

Bornemisza Gergely ( t i 584)
Humanista, mecénás, kát. főpap. 

1584-ben a bécsi egyetemen tanult, 
1556-tól —»Oláh Miklós érsek titkára. 
1561-től szepesi prépost, 1563-tól Csaná
di, 1572-től váradi püspök. Mint ilyen
nek ajánlja neki Gyarmati Bíró Miklós 
Axiochus divini Platonis (1578) c. mű
vét. A szerzőt, aki később ref. esperes 
lett, ~ patronálta.

írod.: P i r h a l l a  Márton, A szepesi pré- 
postság története, Lőcse, 1889; K o l l á n y i  

Ferenc, Esztergomi kanonok 1100-1900, Esz
tergom, 1900; B u n y it a y  Vince, A váradi püs
pökségtörténete, IV, Debrecen, 1935; J u h á s z  

Kálmán, A Csanádi püspökség története, Ma
kó, 1935; Coloman J u h á s z , Das Tschanad- 
Temesvarer Bistum während der Türkenherr
schaft 1552-1699, Dülmen, 1938.

A szerk.

Bornemisza Miklós ( t i 603. márc.)
Bibliai históriásének-szerző. Zemplén

m.-i birtokos. A —»kolofonból tudjuk, 
hogy 1568-ban (amikor az ungvári vár 
tiszttartója volt) írta művét, az ott rabos
kodó Egri Lukács vigasztalására. Nevét a 
versfők árulják el. História, miképpen az 
Szent Eleazar pap [...] martyromságot
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szenvedett címmel nyomtatásban is meg
jelent (Debrecen, 1605). A mártírhalált 
halt zsidók története a 16. sz.-ban igen 
népszerű példázat volt, még másik két 
históriás ének is tárgyául választotta. A 
közös forrás nem vagy nem csupán a 
Biblia, hanem az Erasmus népszerűsítet
te De imperio rationis címmel ismeretes 
Pseudo-Josephus-mű.

Joannes -^Bocatiust pártfogolta.
K ia d .:  RMKT XV1/8, 1930.
í r o d .:  B otta  István, Bornemisza Miklós, 

Lelkipásztor, 1988; Ács Pál, A Szent Makka- 
beusok nevei, ItK, 1997.

A szerk.

Bornemisza Péter (Pesti Bornemisza 
Péter, Petrus Abstemius, Petrus Abstemi
us Pannonius de Pest; Pest, 1535. febr. 
22,-Rárbók, 1584 első fele)

Költő, drámaíró ev. prédikátor, egyhá
zi író. Gazdag pesti polgárcsaládban szü
letett, 1541-ben, Pest elestekor szüleit a 
törökök megölték, csak a hatéves ~ ma
radt életben. A Felső-Tisza-vidéken ne
velkedett. Életrajzának vázlatát maga Ír
ja meg (Hálaadás Istennek velem tött 
csudáiról...) ötkötetes prédikációgyűjte
ményében, ahol lehet, mi is ezt a fonalat 
követjük. 1548-53 között Kassán tanult. 
Diákcsínyéért (a prot.-ellenes Feledi 
Lestár kapitányt álruhába öltözve ijeszt
gette) bebörtönözték, de két hét múlva, 
1554 januárjában megszökött. 1556-ban 
„gonosz hír” támadt felőle (konkrétumo
kat nem tudunk), fogságba került, állító
lag majdnem kivégezték, de megmene
kült. E tájt írhatta Huszt várában a Can
tio optimát („Siralmas énnéköm tetűled 
megváltom...”, Vasady-kódex). 1556 k. 
„tanulásért Német- és Olaszországra” in
dította istene, mint írja, nyolc évig volt 
külföldön. Bécsben vagy másutt együtt 
tanult Balassi Andrással (esetleg az ő 
szolgadiákja lehetett), Kapy Ferenccel, 
talán Czobor Imrével is. Tény, hogy 
megjárta Bécset (1557. ápr. 14.-1557. 
okt. 13. között —»Nádasdy Tamás támo
gatásával), Velencét, Padovát, Wittenber- 
get (1560 e.), itt Melanchthont hallgatta. 
1558-ban görögtanárának, Georgius 
Tannernek ösztönzésére lefordította Szo-

phoklész Élektráját (Bécs, 1558). Joa
chim Camerarius gör. Szophoklész-ki- 
adásából dolgozott, Vitus Winsheimius 
latin fordításának figyelembevételével. A 
szereplők a prot. eszmék szócsövei, ~ el
sősorban nem az ókori darabbal, hanem 
saját nézeteivel akarta az olvasót (néző
it?) megörvendeztetni. A latin nyelvű 
utószó a zsarnokölés jogát hangsúlyozza. 
Visz. nem járunk el helytelenül, ha nem 
látunk benne többet vagy mást, mint egy 
ifjúkori egyetemi dolgozatot. Szerzője so
hasem hivatkozott rá. A szállásán tartott 
luth, szellemű prédikációiért s talán drá
májáért is a magyar kát. főpapok (^»Oláh 
Miklós esztergomi érsek, —»Bornemisza 
Pál nyitrai, —»Verancsics Antal egri püs
pök) zaklatták, a császár elé is beidézték. 
A bécsi egyetemet 1559. aug. 28-án hagy
ta el. Ám -  szemben az önéletrajzi jegy
zet állításával -  nem külföldre ment, ha
nem Magyaróvárra, —»Huszár Gálhoz. 
1560. febr. 1-jén segített Huszár Gál 
Kassára költözésében, majd diakónus
ként közreműködött az 1560—61 -i éne
keskönyv kinyomtatásában. 1560. dec. 
27-én a Verancsics érsek által lecsukatott 
Huszár Gált megszöktette. 1561-63-ban 
Bécsben a kancellárián íródeák. 1561- 
ben tanárának, Paul Fabriciusnak biztatá
sára 1562-re szóló kalendáriumot adott 
ki (Bécs, 1561, csak 19. sz.-i közlésből 
ismert). Ebben még deáknak nevezte ma
gát, tehát később, 1562-63-ban követke
zett be az a lelki fordulat, amelynek hatá
sára végleg az ev. lelkészi pályát válasz
totta. 1563-ban Hoffhalter Raphaelt 
segítette Bécsből való menekülésében.

1563 végétől állt Balassa János szol
gálatában, annak 1569-ban történt letar
tóztatásáig. Ura meghurcoltatását Isten 
jogos ostoraként értelmezte, kettejük 
kapcsolata nem volt felhőtlen. ~ lett Ba
lassa fiának, —»Balassi Bálintnak a ne
velője. 1564-ben Zólyomból a császár 
elé kell mennie, Telegdiék oltárrontással, 
eretnekséggel vádolják, ám sikerül ki
mentenie magát. 1568-ban fogott bele 
monumentális tervének megvalósításá
ba: az ekkorra felkészült teológus és kép
zett humanista az év minden vasár- és 
ünnepnapjára postillákat szándékozott ír-
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ni. A kat.-ok üldözték nyilvános prédiká
cióiért. Mivel a templom kát. kézen volt, 
ezek többnyire magánházakban folytak: 
Balassa János nagyszombati házában, 
Balassi Menyhárt ungvári házában, 1569- 
ben a pozsonyi országgyűlésen, ahol 
pártfogókat is gyűjtött prédikációsköny- 
vc kinyomtatásához. —>Telegdi Miklós 
személyes ellenfelének tekintette. 1572- 
ben igen közel járt a börtönhöz: prédiká
ciói miatt s mivel az egyházi adó megta
gadására szólított fel, per folyt ellene. 
1570 k. Julius Salm és Thurzó Erzsébet 
prédikátora volt Galgócon, 1572-78 kö
zött Semptén. 1574-78-ban szuperinten
dens Csallóköz-Mátyusföldön. Nagy
szombatban és Beekó várában, a Bánffy 
családnál prédikált, házában jeles magyar 
és külföldi humanisták, prédikátorok for
dultak meg.

Semptén Bécsből vásárolt betűkkel 
felszerelt nyomdát hozott létre, amely 
különböző helységekben élete végéig 
működött (—>Bornemisza-Mantskovit- 
nyomda). Itt adta ki prédikációinak első 
négy kötetét (1573, 1574, 1575, 1578). 
Az első kötetet még Komjátiban kezdte 
nyomtatni Huszár Gál, de október 1-jén 
már Semptén fejeződött be a nyomtatás. 
A nehézségekről, a támogatókról elősza
vában számolt be. Nyomdásza, társa, a 
tipográfia folytatója —»Mantskovit Bálint 
volt, ám hogy pontosan mikortól, mely 
kötettől kezdve szolgálta ~t, nem tudjuk. 
Semptén jelent meg a Négy könyvecske a 
keresztyéni hitnek tudományáról (1577) 
is, melynek első könyve Luther kis kate
kizmusának gyermekek számára készí
tett kivonata, a második könyv a teljes 
kis katekizmusa, a harmadik ev. agendá- 
ja, a negyedik könyv pedig Balassi Bá
lint Füves kertecske c. fordításának átvé
tele, alig változtatott szöveggel, néhány 
eléje illesztett kiegészítéssel s a végéhez 
csatolt önálló függelékkel. 1578-ban 
ugyanitt kibocsátott Fejtegetés címmel 
egy Telegdi-ellenes vitairatot (példány 
nem maradt fönn belőle, de tartalma 
Telegdi válaszából jól rekonstruálható), a 
hadakozásról szóló prédikációskötetet 
(példányai elvesztek) és egy olyan prédi
kációskötetet (Igen szép és szükséges

Bornemisza Élektrójának (Becs, 1558) illusztrá
ciói: bibliai jelenetek

prédikáció az Istennek irgalmasságáról 
és az mi egymáshoz való irgalmasságink- 
ról), amely jórészt azonos a prédikációk 
ötödik kötetével; ezzel akarta urát, lel
késztársait és az olvasókat megbocsátás
ra hangolni a negyedik prédikációskötet 
függelékeként megjelent Ördögi kísír- 
tetek okozta botrány miatt. Mert nagy 
botrány kerekedett. Ez az alapvetően a 
vétekkatalógusok középkori hagyomá
nyát követő mű felbolydította a közvéle
ményt, és sokakat ellene hangolt a koráb
bi támogatók közül is. ~ az uralkodótól 
kezdve a főnemességen és lelkésztársain 
át, a társadalom egyetlen rétegét, sőt ön- 
nönnmagát sem kímélve (s különös kedv
vel boncolgatva az apácák és a kát. papok 
viselt dolgait) részletezi (többnyire neve
sítve a kortárs szereplőket) az ördögi ki-
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A Foliopostilla címlapja, Detrekő—Rárbók, 1584

sértés, a szexualitás honi és külhoni mi
benlétét. Saját élményein kívül felhasz
nálta Melanchthon Loci communesét 
(Joannes Manlius átdolgozásában), Jo
hann Cárion Világkrónikáját (Kaspar 
Peucer átdolgozásában) és a Vitae pa- 
trumot (Georg Major átdolgozásában). A 
prot. bíróság elítélte, Sahn gr. elűzte 
Semptéről, ~ azonban nem volt hajlandó 
művét visszavonni s bűnbánatot tanúsíta
ni. Vámosújfaluba menekült, majd 1579- 
ben Balassi István detrekői várába. Más 
támogatói is voltak: Balassa András, For- 
gách Simon, Forgách Imre és a sógora, 
Máriássy Pál, aki a könyvek terjesztését 
is vállalta. 1579. febr. 23-án Bécsben el
fogták, három hét múlva megszökött. 
Rövid ideig Bánffy László bujtatta Bec- 
kó várában, majd májusban már ismét 
Detrekőn volt. Ott, ill. a közeli faluban, 
Rárbókon élt és dolgozott haláláig.

A magával menekített tipográfián ki
nyomtatta a prédikációk ötödik kötetét, 
ismét kiadta a negyediket, immár a 
kísírtetek nélkül (azokra a vevőkre szá
mítva, akiket hírhedt munkája idegenített 
el a kötettől), de kiadta a kis írteteket is,

önállóan. Az utóbbi, botrány ide, botrány 
oda, vagy éppen azért: bestseller lehetett. 
Több nyelvre lefordították.

Még 1579-ben —»kalendáriumot és 
prognosztikont jelentetett meg az 1580- 
as évre, a naptárkiadványok a következő 
két évben is ismétlődtek. 1580-ban Pavel 
Kyrmezer Selmecbányáról származó 
magyarbródi ev. lelkész vitairata hagyta 
el a detrekői sajtót, 1581-ben vagy 1582- 
ben egy ev. perikópáskönyv imádságok
kal, ezek Mantskovit Bálint -  nyilván el
sődlegesen üzleti célokat szolgáló -  kiad
ványai lehettek, ~ ugyan nyilván tudott 
róluk és helyeselte is megjelenésüket, de 
sok köze nem volt e munkákhoz. Nem 
így az 1582-ben kiadott Énekek három 
rendben c. énekeskönyvhöz, amelyben 
számos új, addig ki nem adott éneket is 
közölt. A mű ajánlásában ~ elmondja, 
hogy a prédikációkhoz ajánlott énekeket, 
bár szerette volna, terjedelmi okokból 
nem tudta elhelyezni az akkor már ké
szülőfélben lévő Foliopostillába, továb
bá Czoron Anna kifejezetten kérte őt 
énekeskönyv kiadására. A gyűjtemény 
nemcsak templomi használatra készült, 
hanem társas és magánéneklésre, otthoni 
magánolvasásra. Liturgiatörténeti szem
pontból is fontos forrás. Halála évében, 
1584-ben ~ még egy könyvet jelentetett 
meg: a formátumáról a szakirodalomban 
csak Foliopostillaként emlegetett monu
mentális prédikációgyűjteményét (Prédi
kációk egész esztendő által minden va
sárnapra rendeltetett Evangéliumból, 
Detrekő-Rárbók). írt még verses apoka
lipszis-kivonatot (Cantio Szent János lá
tásáról), bölcsődalt (Énekecske gyerme
kek rengetésére), prédikációs éneket (Bá
torítsd, Uram, édes Istenem...). Számos 
nagyszabású terve maradt megvalósítat
lan, többek közt a teljes Biblia lefordítá
sát és kiadását tervezte.

Háromszor megözvegyült, öt gyerme
ke halt meg, háromszor szökött meg rab
ságból és szöktetett meg többször máso
kat, küzdött kísértéseivel és vallott e küz
delemről -  nem volt könnyű élete. 
Munkabírása elképesztő: közel tízezer 
oldalt írt. Mindehhez jelentéktelen külső, 
alacsony termet társult, büszkén hasonlí-
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tóttá magát egykori tanárához, Melanch- 
thonhoz, az is „fonnyadt, csirbék embe- 
recske” volt. Prédikációinak korpusza 
hatalmas és jórészt még kiaknázatlan 
teológai-művelődéstörténeti kincsesbá
nya. ~ legfontosabb vonása az a szellemi 
és erkölcsi bátorság, felfokozott elhiva
tottság-tudat, amely minden prot. erköl
csi szigort, minden -  mai szemmel nézve 
-  korlátot hitelesít: „Amit mondok, ma
gamon megkóstoltam és megérzettem 
mindeneket”. Istenét és felebarátait nem 
lehet nem szolgálnia, mert „egyfelől fél
tem, másfelől égett a szívem, és talám az 
oldalamon is kifakadt volna, ha számot 
fel nem tátottám volna.”

Kiad.: RMKT XVI/7, 1912; Tragoedia 
magyar nyelven..., hasonmás, kiad. Ferenczi 
Zoltán, Bp., 1923; Ördögi kisírtetek, kiad. 
Eckhardt Sándor, Bp., 1955; Válogatott írá
sok. 1553-1584, kiad. N emeskürty István, 
Bp., 1955; Tragoedia magyar nyelven..., 
RMDE I, 1960; BHA 6, 1964 (hasonmás); 
Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei, 
kiad. N emeskürty István, Bp., 1980 (Magyar 
Remekírók); BHA 33, 2000 (hasonmás).

írod.: Toldy Ferenc, Bornemisza Péter, in 
Uő, Magyar költők élete, I, Pest, 1870; 
SCHULEK Tibor, Bornemisza Péter. 1535- 
1584, Bp.-Győr-Sopron, 1939; N emeskürty 
István, Bornemisza Péter, az ember és az író, 
Bp., 1959; Borzsák István, Az antikvitás 16. 
századi képe, Bp., 1960; N emeskürty István, 
Az önálló fogalmazáséi széppróza kezdete: 
Bornemisza Péter, in Uő, A magyar széppró
za születése. Bp., 1963; Eckhardt Sándor, 
Bornemisza Péter, in Uő, Balassi-tanulmá- 
nyok, Bp., 1972; N emeskürty István, Borne
misza Péter kísértései, Bp., 1984; Imre Mi
hály, N emeskürty István, Bornemisza Péter 
kísértései, ItK, 1986; V. Ecsedy Judit, A 
Bornemisza-Mantskovit nyomda története, 
Bp., 1990; Szilasi László, Szövegosztályok 
Bornemisza Péter Ördögi kisírtetek című mű
vében, in Adattár XVI-XVIII/35, 1997; A. 
Molnár Ferenc, Bornemisza egy szaváról 
(Kicsosz), MNy, 1998; O láh Szabolcs, Bor
nemisza Péter és a bártfai 1593-as énekes
könyv. A prédikáció textusához igazodó gyü
lekezeti éneklés a Foliopostillában, Magyar 
Egyházzene, 1998-99.

Kőszeghy Péter

Bornemisza-Mantskovit-nyomda
—»Bornemisza Péter a nyomdászatot 

visz. a bécsi Hoffhalter-műhelyben ta
nulta. Bécsben ismerkedhetett meg 
—»Huszár Gállal, s vele közös vállalko
zásban 1573-ban Komjátiban kezdte el 
kinyomtatni prédikációinak első kötetét, 
amelyet önálló semptei nyomdájában fe
jezett be 1578-ban. Prédikációinak to
vábbi négy kötete a következő években 
Semptén, majd Detrekőn jelent meg, kü
lönböző főúri családok (Balassa, Thurzó, 
Salm) támogatásával. Detrckői működé
sének legjelentősebb teljesítménye a pré
dikációk egykötetes, fólió méretéről 
Foliopostillának (Detrekő—Rárbók, 1584) 
nevezett kiadása volt, amely igényes ti
pográfiájával és mértéktartó díszítésével 
az egyik legszebb 16. sz.-i könyv. A 
nyomdai munkálatokat —»Mantskovit 
Bálint (latinosán: Farinola) irányította, 
aki Bornemisza 1584-i halála után annak 
felszerelésével tovább nyomtatott. 1585- 
ben Galgócra költözött, s jelentős betű
vásárlással gyarapította a nyomda fel
szerelését. 1588-ban Vizsolyba telepítet
te át a műhelyt, s a következő évben 
hozzákezdett a —» Vizsolyt B iblia  ki
nyomtatásához, amivel 1590 nyarán ké
szült el. A munkához négy sajtóra lehe
tett szüksége, vagyis műhelye messze 
felülmúlt minden más korabeli hazai ti
pográfiát. Vizsolyban 1599-ig jelentek 
meg nyomtatványok, köztük a —»Balas- 
si-epicédium .

írod.: Schulek Tibor, Bornemisza Péter 
1535-1584. Sopron stb., 1939; N emeskürty 
István, Bornemisza Péter az ember és az író, 
Bp., 1959; V. Ecsedy Judit, A Bornemisza- 
Mantskovit nyomda története, Bp., 1990; 
BHA 33, 2000 (hasonmás).

V. Ecsedy Judit

Bornemisza Váci Menyhért ( t  1613 u.)
Versszerző, ref. prédikátor. A beregi és 

szabolcsi egyházmegyében szolgált, 
1599-ben a beregi Márokpapi lelkésze, 
1608 -09-ben a szabolcsi Petneházáé. Itt 
özvegy Várdai Kata nevére írt éneket, 
amelyben az egykori férj, Nyáry Pál, s az 
egykori gyám, Ecsedi Báthory István 
emlékét idézi. 1612-ben Vámosatya,
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1613-ban Csaroda prédikátora. Mint az 
utóbbi hely pásztora ad reverzálist arról, 
hogy többé nem fog lerégeszedni, lőrét 
vagy bort inni. A Bocskay-szabadság- 
harcban Drugeth Bálint seregében volt 
tábori lelkész. 1607-ben írt históriás éne
kében a seregben átélt és egyéb esemé
nyeket írta meg, de munkája nem több 
pontos és hiteles beszámolónál. Halotti 
éneke egy ref. temetési énekeskönyvben 
(Halott-temetéskorra való énekek, Várad, 
1654) jelent meg először nyomtatásban.

Kiad.: RMKT XVII/1, 1959.
A szerk.

Bornemissza Pál (Abstemius; Pécs, 
1499. jan. 10.-1579)

Főpap, történetíró, könyv- és mű
kincsgyűjtő, mecénás. Támogatta a kor 
humanistáit, többek közt —»Istvánffy 
Miklóst és —»Zsámboky Jánost. Ferdi- 
nánd-párti budai prépost és királyi taná
csos, 1549-től veszprémi, 1553-tól erdé
lyi, 1557-től nyitrai kát. püspök. 1568-ban 
királyi helytartó lett. 1566-ban Gyulafe
hérvárt, püspöki székhelyét átadta az er
délyieknek, s elhagyta püspökségét. Ez
zel lényegében megszűnt az -»erdélyi 
püspökség. (Mártonffy György erdélyi 
püspök [1713-21] 1717-ben térhetett 
vissza székvárosába.)

Kéziratai elvesztek. Van olyan feltéte
lezés, hogy —»Forgách Ferenc történet- 
írásának 1552-56 közötti része ~ föl
jegyzésein alapul.

Művei: In funere [...] Francisci Vardaei, 
Bologna, 1526; Statuta synodalia ecclesiae 
Nitriensis anni 1494, Bées, 1560.

írod.: Vágner József, A Nyitra egyházme
gyei papság irodalmi működése, MSion, 1890; 
Takáts Sándor, Abstemius (Bornemissza) Pál 
végrendelete, AÉ, 1902; Entz Géza, A gyula- 
fehérvári székesegyház, Bp., 1958; Bartoni- 
ek, 1975; Borsa Gedeon, Bornemissza Pál 
megemlékezése Várdai Ferencről és a többi, 
Mohács előtti magyar vonatkozású nyomtat
vány, ItK, 1983.

A szerk.

borona
A Földközi-tenger mellékén az ókor

ban már használták a rögök széttörésére.

ill. az elvetett mag betakarására. ~ sza
vunk szláv eredetű, de csak a 15-16. sz.- 
tól tudjuk kimutatni.

A -nak két elkülönülő formája van: fo
gas ~ és vessző—. A fogas — kerete külön
böző alakú lehetett, benne 2-4 levél, me
lyekbe a fa- vagy vasfogakat erősítették. 
Az erdős vidékek lakói készítették és 
hordták az alföldi vásárokba. A vasfogakat 
megtüzesítve a kovács rögzítette a fakeret
be. Vontatása egy pár lóval vagy szarvas- 
marhával történt. A -  szélességével a 
megművelt föld nagyságát is jelezték.

A vessző- (tövis-, tüsök-, seprő-) a 
Balkánon és a Közel-Keleten éppúgy 
használatos, mint a Kaukázusban és Kí
nában. A —»Kárpát-medence középső, sík
sági részén általános volt, -»»Erdélyben 
ritka. A legtöbb helyen a gazdák maguk 
is elkészítették, de a Tiszántúl vásáraira 
az erdélyi -»románok szállították, míg az 
északi részekre palócok, —»szlovákok 
(tótok) vitték.

A magyarban az elboronál szó ’el
intéz, elvégez’ jelentésben is használa
tos. A -hoz számos hiedelem fűződik. 
Halott ember ingét kötik rá, hogy az el
vetett magot a madarak ne tudják kienni. 
Szt. György-nap éjszakáján az ólajtóhoz 
támasztják, hogy a tehén hasznáért érke
ző —»boszorkányokat távol tartsa. Szé
kelyföldön az őszi szántás után kinn 
hagyták a határban, hogy tavasszal a raj
ta keresztülhajtott jószág szarva között 
meglássák a falu boszorkányát. Az el
égetett vessző- fájából készült szenes 
vízzel való lemosástól a sírós gyerek gyó
gyulását remélték.

Balassa Iván

Borosnyai Lukács János (Feldoboly, 
1694 nyara-Marosvásárhely, 1760. febr. 
9.)

Ref. egyházi író. —»Borosnyai Lukács 
Simon apja, Zilahi Sebes András apósa. 
Nagyborosnyón, 1711-től Nagyenyeden 
tanult. 1716-ban Bethlen István nevelője. 
1719-ben Nagyenyeden, 1720-tól Vízak
nán tanított. 1721-től az odera-frankfurti 
és a leideni egyetem diákja. Hazatérve 
Kemény Simonné udvari papja Vécsen, 
1727-től nagyenyedi káplán, majd máso-
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dik, 1729-től pedig első lelkész. 1735-től 
Székelyudvarhelyen tanár, építkezései
vel átalakíttatta az iskolaépületet. 1748- 
tól egyházkerületi jegyző, 1749-től püs
pök. 1751-től Marosvásárhely lelkésze. 
Az ő püspöksége idején kezdődött el az 
orgonák nagyobb számban való beépíté
se ref. templomokba. Más szempontból 
az ortodoxia védelmezője. —»Pápai Páriz 
Ferenc tiszteletére szerzett latin verse 
megjelent a Justissima adorea c. könyv
ben (Kolozsvár, 1717). Legtöbb műve 
halotti prédikáció. Emlékiratot is írt.

Művei: Borosnyai Lukács János [...] éle
te, kiad. Ravasz János, Protestáns Közlöny, 
1889.

Írod.: Gönczi Lajos, A székelyudvarhelyi 
ev. ref. kollégium múltja és jelene, Székelyud
varhely, 1895.

S. Sárdi Margit

Borosnyai Lukács Simon (Székely- 
udvarhely, 1731. márc. 4. Marosvásár
hely, 1802. ápr. 4.)

Ref. egyházi író. —»Borosnyai Lukács 
János fia. Székelyudvarhelyen, Marosvá
sárhelyen, majd a berni egyetem tanult. 
1762-től haláláig marosvásárhelyi lel
kész. Prédikációkat, gyászbeszédet adott 
ki. Lefordította Jacobus Wimpfeling ha- 
láltánc-versét. A —»székelyudvarhelyi re
formátus kollégium könyvtára legtöbb 
könyvvel az ő gyűjteményéből gyarapo
dott. Ennek alapját apja Odera-Frank- 
furtban és Leidenben szerzett kötetei al
kották, de ő is számos könyvet vásárolt 
berni tanulmányai idején. Többségük teo
lógiai és filozófiai mű, de érdekes, hogy 
több a francia kiadvány, mint a latin, és 
vannak a felvilágosodás hatásáról tanús
kodó munkák is.

Művei: Egy humanista haláltáncvers ma
gyar fordítása, kiad. A lszeghy Zsolt, EPhK, 
1942.

A szerk.

Borosnyai Nagy Márton (Vízakna, 
?-Nagyszeben, 1738. jül. 21.)

Ref. orvos, növénytani szakember. Is
koláit a nagyenyeden, utóbb a hallei egye
temen végezte, itt kapott orvosi okleve
let. 1729-ben -^Teleki Józsefnél volt há

ziorvos; innét Szebenbe ment, ahol az Er
délyi Gubernium főorvosa lett. Pestisben 
halt meg. Összegyűjtötte az erdélyi nö
vényeket, herbáriumát a nagyenyedi fő
iskolára hagyta.

Müv 'ei: Dissertatio inaug. medica de po
tentia et impotentia animae humanae in cor
pus organicum sibi junctum, Halle-Magde
burg. 1729.

A szerk.

Borosnyai Nagy Zsigmond (Vízakna, 
1704. márc. 1-Nagyenyed, 1774)

Ref. egyházi író. Vízaknán, 1717-től 
Nagyenyeden, 1730-ban Odera-Frank- 
furtban, 1731-ben Leidenben, 1734-35- 
ben Franekerben és Utrechtben tanult. 
Járt Groningenben, Harderwijkben és 
Angliában. 1736-ban teológiai doktori 
címet szerzett Utrechtben. Holland egye
temeken ösztöndíjakat járt ki magyar diá
kok részére. Külföldi tanulmányai során 
hét disputációt jelentetett meg. Üdvözlő 
verset írt Tőke Istvánhoz (1724), Jancsó

, /  0 '  Az Igaz
.V K E R E S Z T Y E N  

EMBERNEK PAPI
Tifztiröl , Annak pedig 

legnemesebb R éfzérö l.^ -^  
úgy mint : 

a’
KÖNYÖRGÉ SNEK TUDCT 

MA'NYA'ROT, IRT RÉ*Ç- 
VID TRAKTA. *

A’ mellyet 'Édes
NEMZETE'NEK JAVA'RA

Kéizitett
BOROSNYAI NAGY SIGiMOND.

S z  /. ii/, ü .

Filip. I. VS. 21.
'finnéként mind életemben , mind halá

lomban nyerfégem  a' K ’iftus.

m m
Nyomtattatott

A ' M S T E L O D A  M BAN,
II E N D R 1 K  S M E T  S által s 

MDCCXXXVI-dik Értendőben.

Borosnyai Nagy Zsigmond, Az igaz keresztyén 
embernek papi tisztiről, Amszterdam, 1736, címlap
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Jakabhoz (1731) és —>Buzinkai György 
disszertációjához (Franeker, 1733). 1737- 
ben hazatért. 1738-tól Nagyenyeden teo
lógiai tanár. Coccejanus nézeteiért több
ször meghurcolták. Az igaz keresztyén 
embernek papi tisztiről c. értekezése 
(Amszterdam, 1736, “1786) a prot. litur
giaelmélet egyik alapműve, az imádság 
elveit és írása szabályait tárgyalja. A puri
tanizmus jegyében a házi istentiszteletek 
gyakorlását szorgalmazta. Többi nyomta
tásban megjelent munkája halotti beszéd. 
Nevét rendszerint Borosnyai N. Zsig- 
mondnak írta.

A szerk.

borséta —»textil 1.

Borsos Sebestyén (Marosvásárhely?, 
1520-30?- Marosvásárhely, 1584. szept. 
8.)

Krónikaíró polgár, jómódú vásárhelyi 
kereskedő. 1565-től 1582-ig Marosvásár
hely bírája. Krónikája az 1562-83 közötti 
eseményeket tárgyalja, az 1571-79 közöt
ti évekről jegyzetei elvesztek. A politikai 
események mellett családtörténetet és va
gyonleltárt is tartalmaz, így egyedülálló 
forrás a 16. sz. végi polgári hétköznapok
ról. A gyermekkorában vagy korábban 
történteket Székely István Krónikajából 
(1559) vette át. Műve az első polgárem
ber írta magyar történelmi napló. Unoká

ja, Nagy Szabó Ferenc folytatta és egé
szítette ki 1580-tól 1658-ig.

K i a d . :  Erdélyi történelmi adatok, I, kiad. 
Mikó Imre, Kolozsvár, 1885. 

í r o d . :  B a r t o n i e k , 1975.
A szerk.

Borsos Tamás (Marosvásárhely, 1566. 
jún. 4.-Marosvásárhely, 1634)

Szombatos diplomata, emlékíró. Apja 
—»Borsos Sebestyén. 1594-ben szülővá
rosa tanácsának esküdtje. 1595-ben 
szombatossága miatt börtönbe zárták. 
1597-ben városi jegyző, 1599-1607 kö
zött főbíró. Kezdeményezője és vezetője 
a marosvásárhelyi templomvár építésé
nek. Az országgyűléseken ő képviselte a 
várost, 1607-ben az országgyűlés tábla
bíróvá választotta, s még abban az évben 
nemességet kapott Rákóczi fejedelemtől. 
Rendkívül sokat tett városa fejlődéséért. 
Diplomáciai karrierje nehéz feladattal 
kezdődött: 1613-ban Báthory Gábor ele
ve vesztett ügyét kellett a Portán képvi
selnie. Bethlen Gábor bölcs döntése nyo
mán, aki az ellenlábas emberét meghagy
ta követi minőségében, az ő portai követe 
lett (1613-14). Ekkor készült Önéletírá
sa. (Vita) és Első naplója (Itinerarium); a 
vívódások, a nehéz helyzet íróvá érlelték. 
1618-20-ban másodszor megy a Portára 
követségbe, ekkor írta Második naplóját. 
1626-27-ben harmadszor is portai követ.

f ÍA h <* tű  m y (o I
sa e * *
q u ÿ îcu ru  ,n

\ -  r iY *  I r  , "V50' 0 ' Oroior Continu«,"V J  + VuWhfH* Priori* ,
“ f t  f  J L  C ~  15 Április á r to m  suu tA nno

v* rti0s 00POTHF.A Marosit:
l o i /  - Ja*.» fwlojif oPro wot 63,

Borsos Tamás síremléke a marosvásárhelyi ref. temetőben
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1629-ben megírta Testamentumát. 1630- 
ban már mint —>1. Rákóczi György köve
te járt Budán, erről tudósít Memóriáiéja. 
Rövidke útleírást készített Egyiptomról 
(Egyiptusról), számos -  főleg Bethlenhez 
írt -  levele maradt fönt. Munkáiban reme
kül jellemez, jó megfigyelő, akiből gya
korta csak úgy süt a polgári öntudat. írásai 
életében nem jelentek meg, magánfel
jegyzéseknek tekintve őket, erre nem is 
törekedett. A nyugati követek által is tisz
telt diplomata csak szülővárosa kisiskolá
jába járt, 1576-86 táján, ám ott olyan kép
zést kapott, amely képessé tette bonyo
lult feladatainak ellátására. Egyik tanára 
—»Laskai Csókás Péter lehetett. Bizonyos, 
hogy városa egyik főtisztviselőjeként a 
századvég vásárhelyi értelmiségével, 
-^Baranyai Decsi Jánossal, —»Csáktor
nyái Mátyással stb. szoros kapcsolata 
volt, ezektől a férfiúktól is sokat tanulha
tott. Szombatosságát nem hangoztatta, de 
soha nem tagadta meg. Fia és menye sem, 
ez azonban már egy más kor: őket 1638- 
ban vallásukért fej- és jószágvesztésre 
ítélték.

Kiad.: Vásárhelytől a Fényes Portáig. 
Emlékiratok, levelek, kiad. Kocziány László, 
Bukarest, 1972.

írod.: Szamota István, Régi magyar uta
zók, Nagybecskerek, 1892; Barts Gyula, 
Marosvásárhelyi Borsos Tamás élete és törté
neti szereplése, Kolozsvár, 1912.

A szerk.

Borss Dániel (Vác, 1738-Márianoszt- 
ra, 1773. dec. 7.)

Tanár, iskoladráma-szerző, hitszónok, 
pálos szerzetes. Tanított Pápán, Sátoral
jaújhelyen. Itt 1765-ben tanulói előadták 
az Omnia vincit Amor (latin nyelvű) és a 
—».Bakhus (magyar nyelvű) c. darabot. 
Az utóbbit Pápán is játszották. A szerel
mi téma színrevitele meglehetősen szo
katlan a korban. Az Omnia vincit Amor 
Nicolaus Avancinus Fides conjugalis... 
c., a 17. sz. második felében íródhatott 
darabja nyomán készült, ám három ma
gyar nyelvű interludiuma -  amely nem 
más, mint a manapság is népszerű bohó
zat, a Kocsonya Mihály házassága -  vél
hetőleg a szerző önálló leleménye. Töb

ben e munkák írójának is ~t tartják. 
1767-ben Ácsára, 1770-ben Nagyváradra 
került hitszónoknak. Nyomtatásban csak 
egy Nyitrán 1769-ben mondott beszéde 
jelent meg: Az isteni és felebaráti szeré
téiben égig felnevelkedő boldog fiú di
csőséges Kalazanciai Sz. Józsefnek di
csérete... (Nagyszombat, 1772 ).

Művei: RMDE XVIII/3, 1990.
írod.: Váli Béla, Magyar népszínmű a 18. 

századból. Figyelő, 1884.
A szerk.

Boskowitz, Benjamin Ze’év há-Lévi 
(Boskovitz Farkas; 1740-1818)

Rabbi és vallásos szerző. Nevét 
születési helye után kapta, 1785-től 
Aszódon volt rabbi, majd 1786-tól 1790- 
ig a morvao.-i Prosnitzban. 1790-ben 
visszatért Mo.-ra, és Óbudán telepedett 
le, ahol már korábban is élt. Miután Pest 
város zsidósága 1787-ben mozgalmat 
indított, hogy Óbudától különváltan 
hitközséget alkothasson, 1793-ban ~ot 
választották meg az önállósuló pesti 
hitközség első rabbijává, de két év múlva 
az óbudai rabbi, Móse (Mózes) Münz 
vétója lemondásra kényszerítette. ~ 
elhagyta az országot, majd újból visz- 
szatért, 1797-től 1802-ig Balassagyar
maton, 1809-től haláláig Bonyhádon volt 
rabbi. Legismertebb munkái: a Babiló
niai Talmudhoz írott glosszái (először 
megjelent az 1830-as bécsi Talmud- 
kiadásban), Má ’ámár Eszter (hitszónok
latok) és a Maimonidész Misné Tóráiójá
hoz írott jegyzetei (Széder Misná). Fenn
maradt a híres prágai rabbival, Ezékiel 
Landauval háláchikus (zsidó „kánon
jogi”) kérdésekről folytatott levelezése is.

írod.: W. Boskowitz, Sósán Édut, 
1903-05, bevezetés; Jekutiel Juda Green- 
wald (GrOnwald), Há-Jehudim be-Ungari- 
já, Bp„ 1912; Freimann, JJLG, 15(1923), 39; 
MZsL, 1929, 137.

Haraszti György

bosnyákok
1. Mo.-i kát. —»horvátok egy csoport

jának, a Pécs környéki (Szalánta, Néme
ti, Pogány, Ata, Pécsudvard, Kökény 
stb.) —»sokácoknak önmegnevezése. Et-
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nikai nevük boszniai eredetükre utal, 
ahonnét a 17. sz. végén és a 18. sz. elején 
az oszmán-török elől menekültek Mo.- 
ra. Nyelvükben és népművészetükben a 
sokácokkal mutatnak közeli rokonságot. 
A környékbeli magyarság őket is soká- 
coknak nevezi. Saját nyelvükön: bosnjaci.

2 . Azoknak a Bosznia és Hercegovina 
területén élő délszláv néptörzseknek az 
elnevezése, amelyek a 15-18. sz. folya
mán az oszmán-törökök alatt muzulmán 
vallásra tértek át, de szláv anyanyelvűket 
megtartották. Saját etnikai megjelölésük: 
bosanac/bosanci. A magyar nyelv törté
nelmi gyakorlatában ~. A vajdasági és 
dél-mo.-i magyar nyelvhasználatban meg
különböztetés végett a mai muzulmán ~at 
boszánácoknak nevezik.

írod.: Sarosácz György, Magyarországi 
délszlávok nemzeti jegyei, Népi kultúra -  né
pi társadalom, 7(1973).

Eperjessy Ernő

boszniai püspökség —»missziós püs
pökségek

boszorkány
Rontással gyanúsított személy, a kö

zösség olyan tagja, akinek természetfe
letti képességeket (köztük a rontás okkult 
képességét) tulajdonítanak, s aki ezért az 
embert ért különböző csapások esetén a 
kár okozásával vádolható. A 17-18. sz.-i 
mo.-i —»boszorkányüldözés perdoku
mentumainak tanúsága szerint e korszak 
falusi, kisvárosi közösségeiben a boszor
kányság a csapásokat magyarázó ideoló
gia volt, amely szerint az embert és ház
tartását ért károkat a közösség valamely 
tagja okozza. A közösségi intézmény 
működéséhez szükség volt egyrészt né
zőkre, akik diagnosztizálták a rontást, 
megállapították a ~ személyét (hacsak 
nem eleve tudott volt már a „megrontot
tak” körében), másrészt gyógyítókra, 
akik a rontást elhárították. Ez utóbbi le
hetett a közösség javasasszonya, tudósa, 
-»táltosa, sokszor azonban maga a ~ volt 
az, aki saját rontását gyógyította vagy 
mágikus úton visszavonta, amire gyak
ran megkérték, nemegyszer fenyegetés
sel kényszerítették.

A rontásvád hátterében gyakran társa
dalmi feszültségek (pl. az együttélési 
normák megszegéséből fakadó szom
szédsági konfliktusok) húzódtak, vagyis 
azt vádolták boszorkánysággal, akivel 
előzőleg konfliktusba keveredtek. Más
kor gyógyítókat vagy olyan személyeket 
illettek e váddal, akik maguk állították, 
hogy varázslást vagy rontó —»mágiát vit
tek véghez. A varázslás, a gyógyítás am
bivalens megítélése és kétes eredményei 
könnyen vonhattak maguk után -vádat. 
Az eddig feltárt mintegy 2000 mo.-i -per 
dokumentumai alapján megállapítható, 
hogy a boszorkányság a 16-18. sz.-ban 
konfliktusfeloldó szerepet is betölthetett 
a falusi közösségekben: a bűnbakképző, 
rontásvádakat provokáló feszültségek le
vezetése, a mágia falusi specialistáinak 
öntörvényű tevékenysége által, amely 
egy szinkretikus vallásos-mágikus világ
képpel a háttérben biztos ideológiai ala
pot nyújtott a rendszer működéséhez.

A kora újkor folyamán nem sokat vál
tozott a boszorkányság hiedelemrendsze
re. A perjegyzőkönyvek alapján megfi
gyelhetők bizonyos általános érvényű 
jellemvonások, hiedelemattribútumok. 
Eszerint a -  képességei vele születettek, 
vagy öröklés, tanulás útján, esetleg be
avatással sajátítja el természetfeletti tudá
sát, mely mögött segítő-, őrzőszellemek, 
démonok, ill. maga a keresztény ördög 
állhat. Társaival gyűléseken, mulatságo
kon vesz részt, ahova közönséges halan
dókat is „magával ragad”. (Ezek a „népi” 
-gyűlés-képzetek szolgáltak alapul a 
demonológia -szombat-tanainak részle
ges elfogadásához.) A -  rendelkezik a 
gyógyítás és a rontás okkult képességei
vel, közvetítőként kapcsolatot tud terem
teni a természetfeletti világgal: halottak
kal, démonokkal, ördöggel. Képes állattá 
változni, láthatatlanná válni, repülni, dé
mon (éjszakai nyomó —»lidérc, farkas
ember, tündérek, sorsasszonyok stb.) 
alakjában megjelenni. Megszállhat em
bert, állatot, s azok „képében" jelenik 
meg, vagy saját, transzban, álomban tá
vozó „szabad lelke”, ill. hasonmása ölt 
állat vagy démon alakot, hogy rontó útjai
ra indulva embertársait megtámadja,



421 boszorkány

Boszorkány és ördög Comeniits Orbis pictusárca/c 
1 6 8 5 -i lőcsei kiadásában

bántalmazza, beteggé tegye. Rontó mód
szerei igen változatosak. Amikor távol
ból ront, csak a végeredmény észlelhető: 
az ember, ill. a háziállat hirtelen rosszul 
lesz, súlyos betegségbe esik, szüléskor az 
anya vagy a csecsemő meghal, a gyü
mölcsfa kiszárad, a tehén teje elapad, a 
kenyér nem kel meg, ajég elveri a határt, 
a kocsitengely eltörik, a ló nem indul el 
stb. Ronthat érintéssel, rontó szerek 
„megétetésével” vagy a szomszéd küszö
be alá rejtett, udvarába ásott „tétemény- 
nyel”, „kötéssel’'. Meghatározó szerepe 
van a -üldözés mindhárom századában 
az átokkal, fenyegetéssel -  tehát szómá
giával -  való rontásnak. A rontás egyik 
legjellemzőbb módja, amikor a ~ éjsza
kai démonikus szellemalakjában jelenik 
meg az áldozat képzeletében, álmában, 
látomásaiban: „nyomó” démonként a 
mellére ül, fojtogatja, rángatja, köpködi, 
karját, lábát csavarja, ő pedig súlyos 
mozgásszervi, ideg- vagy egyéb bajokkal 
ágynak esik. -pereink tanúvallomásai 
majd 300 éven át a -  támadásairól szóló 
ilyesféle híradásokkal vannak tele: „a 
gazból egy zöld mentés asszony képében 
sebesen kijővén, engemet derékon átal- 
szorított” (Debrecen, 1694, K om á ro m y , 
171); „úgy rémlett a fatens előtt, álmában 
az mondott Oláh Mihálynénak ábrázatjá- 
ban ment valaki reája, és szintúgy azon 
hideg szél által fölemeltetett a fatens fek
véséből, és fölébredett nagy rettegéssel” 
(K am ocsa , 1727, B essenyei, II, 95).

Ezek az éjszakai jelenések igen gaz
dag képet mutatnak a kora újkor népi 
szellem- és démonalakjairól, amelyek e

korban mind a ~ alakját színezik. Az új
kor elején a magyar néphitben ugyanis 
jellemző integrálódási folyamat ment 
végbe: számos, funkcióját vesztett hiede
lemlény olvadt a -  „aktuális” alakjába. 
Szellemlények mellett —»varázslók, jó
sok és látók vonásait is tulajdonították a 
-nak: a magyar múltban, valamint az 
ókori és a középkori európai hagyomá
nyokban gyökerezőket egyaránt, ez utób
biak elsősorban a -üldöző demonológia 
-képzetének hozadékai voltak.

A -perek jegyzőkönyveiből nem derül 
ki, hogy ez a kora újkor önellátó falusi 
közösségeire jellemző intézményrendszer 
mikor alakult ki. A -üldözés előtti idők
ből származó dokumentumok igen gyé
rek. A honfoglalás kori magyarság hiede
lemvilágában a -  szó éjszakai „nyomó” 
(fulladást, nyomásérzetet, szívpanaszo
kat, erotikus élményeket okozó), ’incu
bus démon’-t jelentett. Az ótörök eredetű 
-  szó eredeti jelentése ’nyomó’; visz. a 
fogalom is török eredetű. A szó később 
jelentésváltozáson ment át: a középkor
ban már emberi —t is jelentett, de a nép
hit -a  az újkorig megőrizte valamikori 
„nyomó démon” ősének vonásait, ame
lyek a Kárpát-medencében fölvett euró
pai (mora-, Mahr-, Alp- és werwolf-) hie
delmekkel is kiegészültek. Az Árpád
kori, ill. középkori törvényszövegek 
említenek varázslókat, jövendőmondó
kat: a Szt. István és Szt. László törvényei
ben (1,31; 1,34) szereplő malefica és 
venefica kifejezés is ezeket jelentette, 
nem pedig a későbbi értelemben vett ~t; 
Kálmán törvénye a „strigákról, akik nem 
léteznek”, szintén nem ~ra, hanem a stri
ga nevű vérszívó éjszakai démonra vo
natkozik, amely a 6-1. sz.-i germán tör
vényhozásból vált nálunk is ismertté. 
Varázslással, fekete mágiával vádolt sze
mélyekről többször szó esik a középkor 
folyamán, de az említésekből nem kör
vonalazható pontosan a — feltételezett te
vékenysége. Ugyanez mondható el a pré
dikációirodalomról, ahol a —t általában 
különböző jósok, varázslók közt említik 
(pl. —»Temesvári Pelbárt, —»Telegdi 
Miklós, —»Bornemisza Péter, -^Melius 
Juhász Péter, —»Diószegi Kis István). A
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-perekkel, valamint a Nyugat-Európá- 
ban tanult (elsősorban prot.) papokkal 
Mo.-ra érkezett -üldöző demonológia is 
lecsapódott a perjegyzőkönyvekben, no
ha kevéssé vált az autochton népi -hit ré
szévé. A népi boszorkányság szempont
jából legfontosabb demonológiai tan sze
rint a -  istentagadó eretnek, aki az 
ördögtől kapta hatalmát, cserébe megta
gadta a keresztény hitet, megkötötte az 
„ördögszövetség”-et. A másik fontos, a 
14-15. sz. fordulóján született demonoló
giai tétel kimondta az eretnek— részvétel
ét a -szombat konspirativ gyűlésein, ahol 
ördögimádás, istentagadás, fajtalan orgiák 
folynak. Ez a -üldözést kiszolgáló ideo
lógia a falusi közösségekben kevéssé vált 
a hagyományos -hiedelmek részévé, de 
az ördöggel konspiráló -  és az ördögi 
-szombat tanai fontos hátteret szolgáltat
tak a falusi intézmény működéséhez is, 
és szétrombolták a hagyományos mági
kus világképet, amelynek alapján a bo
szorkányság felső beavatkozás nélkül, 
öntörvényű csapásmagyarázó és konflik
tusfeloldó intézményként működött.

írod.: Komárom y Andor, Magyarországi 
boszorkányperek oklevéltára, Bp., 1910; 
Szendrey Ákos, Hexe, Hexendruck, AEthn, 
4(1959); Schram, MII, 1970-82; Tekla Dö
mötör, De strigis quae non sunt..., in Mis
cellanea Peters, Antwerpen, 1975; Richard 
K ieckhefer, European Witch Trials. Their 
Foundation in Popular and Learned Culture, 
1300-1500, Berkeley-Los Angeles, 1976; 
K laniczay Gábor, Boszorkányhit, boszor
kányvád, boszorkányüldözés a 16-18. szá
zadban, Ethn, 97(1986); Sugár István, Bűbá
josok, ördöngösök, boszorkányok Heves és 
Külsö-Szolnok vármegyében, Bp., 1987; Car
lo G inzburg, Storia notturna. Un decifrazio- 
ne del Sabba, Torino, 1989; Magyarországi 
boszorkányperek. Kisebb forráskiadványok 
gyűjteménye, 1—II, kiad. Klaniczay Gábor, 
K ristóf Ildikó, Pócs Éva, Bp., 1989; Dömö
tör Tekla, A magyar néphitkutatás története 
és főbb kérdései, in Magyar Néprajz, VII, 
1990; Pócs Éva, A boszorkányszombat és ör
dögszövetség népi alapjai Közép-délkelet-Eu- 
rópában, Ethn, 103(1992); Norman Cohn, 
Európa démonai. A boszorkányüldözés törté
nete, Bp., 1993; Pócs Éva, Élők és holtak, lá

tók és boszorkányok. Mediátori rendszerek a 
kora újkor forrásaiban, Bp., 1997; A magyar- 
országi boszorkányság f  orrásai, I—III, 1997- 
2002; Kristóf Ildikó, „Ördögi mesterséget 
nem cselekedtem A boszorkányüldözés tár
sadalmi és kulturális háttere a kora újkori 
Debrecenben és Bihar vármegyében, Debre
cen, 1998.

Pócs Éva

boszorkány üldözés
A mo.-i -  legkorábbi előzményei Szt. 

István, Szt. László és Kálmán király 11- 
12. sz.-i törvényei a maleficium (’boszor
kányság, rontás’), sortilegium (’varázs
lás’), veneficium (’rontás, méregkeve
rés’) ellen. Kálmán törvénye a karoling 
törvényhozást követve megkülönböztette 
a strigákát (=éj szakai démon) és a ma- 
leficákát (’varázsló’, ill. a mágia szakem
bere), tagadva az előbbiek létezését. Az 
egyházi törvényhozást illetően az eszter
gomi és budai szinódusok (1100-16, 
1279) maleficium, ill. a szentelmények 
mágikus használata elleni büntetéseket 
rendeltek el. Varázslók, gyógyítók („rá
olvasok”) ellen hozott szankciókról Mo. 
területén városi törvénykezésben először 
Dalmáciából (13-14. sz.), majd zágrábi 
(14. sz.) és budai (1403, 1439) források
ból tudunk.

Az első ismert, egyházi és világi 
bíróságok előtt lefolytatott perek „ráol
vasok”, jósok (incantatrix, fytonissa) 
ellen a 13. sz.-ból valók. Kimondottan 
boszorkányperek először a mo.-i horvá- 
toknál az 1360-79 közötti időszakból, 
majd Zala, Vas és Bereg m.-ből a 15. sz.- 
ból ismertek. A hazai -nek csak a nagy 
európai -  megindulása ad lendületet, s a 
16. sz. második felétől válik rendszeressé. 
A -  Ausztria, Morvao. felől, valamint a 
mo.-i német és erdélyi szász városokon 
keresztül érkezik; a német városlakók 
elleni pereknek az egyházi boszorkány
ellenes ideológia közvetítésében is fon
tos szerepük van. Tóth G. Péter 2000-es 
összesítése (az utolsó évek nagyszabású 
felvidéki, erdélyi, partiumi perfeltárá
sainak adataival együtt) 1213 és 1800 kö
zött 4089 perbe fogott személyt és 2205 
pert mutat ki, amelyek túlnyomó több
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sége 1550-1780 közé esik: ez a mo.-i ~ 
kora. A perek első nagy hulláma 1620 k.- 
re, tetőzése pedig Nyugat-Európához 
képest jócskán megkésve, a 18. sz. első 
felére tehető (1701-50 között a 2000-ig 
ismertté vált perdokumentumok szerint 
3000 vádlott ellen folyt eljárás). A na
gyobb üldözési hullámok országos vál
ságperiódusokkal esnek egybe. Ilyenek a 
16. sz. végi nagy pestisjárvány, a 15 éves 
háború (1591-1606), a Bocskay-féle fel
kelés 1604-06-ban, a 17. sz. eleji erdélyi 
háborúk, járványok, majd -  az európai 
trendnek megfelelően -  a 17. sz. végének 
pestisjárványai és a harmincéves háború, 
végül a legnagyobb mo.-i hullámot a 
Rákóczi-felkelés és a 18. sz. végi nagy er
délyi járványok előzik meg. Az intenzív 
üldözési hullám a hódoltsági mező
városokat éri el a legkésőbb; és ott -  
Csongrád m.-ben, ill. a kát. Szegeden -  
hág a legmagasabbra a boszorkánypánik. 
Szegeden 1728-ban -  28 további vádlott 
mellett -  13 boszorkányt ítéltek máglya
halálra; 1724-63 között Hódmezővásár
helyen 41 személyt fogtak perbe, közülük 
7 halt meg máglyán. A ~ Mo.-on Mária 
Terézia 1756-58-as rendeletéi nyomán 
(nagymértékben Gerhard Van Swieten 
felvilágosult udvari orvos ténykedésének 
és sürgetésének köszönhetően) csaknem 
teljesen megszűnt, ezután néhány szórvá
nyos esetről tudunk csak.

A falusi vádlottak túlnyomó részt 
magyarok, bár Sopron, Vas, Pozsony m. 
falvaiból német, ill. itt és a délnyugati 
területeken horvát, a volt Trencsén és Tu- 
róc m.-ből és szórványosan máshonnan 
is számos szlovák vádlottról, ill. szlovák 
nyelven lezajlott perről tudunk. Erdély, 
különösen Marosszék magyar perdoku
mentumaiban ismertek román, és min
denütt bukkannak fel cigány vádlottak is. 
Igen sok a túlnyomóan németek lakta 
városokban lefolytatott per. (Kristóf Ildi
kó 2002-ben 362 német, 301 horvát, 173 
román, 84 szlovák, 47 cigány, 23 lengyel 
és/vagy ruszin, 9 szerb vádlottról ad szá
mot.) A perek nyelve többnyire magyar, 
a német városlakók esetében német. A 
vádlottak mintegy 80%-a nő. A halálos 
ítéletek (általában máglya; ^büntetés

végrehajtás) száma durva becslés szerint 
30-50% közt lehetett; az egyéb ítéletek 
legtöbbje testi fenyítés, pénzbüntetésja
vak elkobzása és igen gyakran a helység
ből való kiűzés.

A perek többnyire megyei, úriszéki és 
pallosjoggal rendelkező városi bírósá
gokon zajlottak le. Jogi hátterüket Fer- 
dinánd császár incantatrices (szó szerint 
'ráolvasok’, tehát gyógyítók, kuruzslók) 
üldözésére kiadott 1527-es rendelete, 
valamint V. Károly császár 1532-es bűn
ügyi kódexe, a Constitutio criminalis Ca
rolina jelentette. Az erdélyi országgyűlés 
is bocsátott ki 1614-ben helyi törvényt a 
varázslók és boszorkányok büntetésére. 
A boszorkányságot Mo.-on az egyéb bű
nökkel azonosan kezelték, nem számított 
crimen exceptumnak. A leggyakrabban 
használt törvényszöveg a „Forma pro
cessus judicii criminalis seu Praxis Cri
minalis” volt, amelyet a lipcsei luth, jo
gász, Benedict Carpzov tanai alapján 
Alsó-Ausztria számára III. Ferdinánd ko
difikált 1656-ban. E röviden Praxis cri- 
minalisnak nevezett törvénygyűjtemény
-  mely latinra fordítva Mo.-on először 
Nagyszombatban jelent meg 1687-ben, 
majd —»Szentiványi Márton fölvette a 
—>Corpus juris Hungarici 1696-i, új 
kiadásának függelékébe -  volt nálunk az 
európai boszorkányüldöző demonológia 
legfontosabb közvetítője.

A ~ ideológiája már az Ószövetség 
több helyén (Kiv 22,17; Lev 20,6 és 
20,27; MTörv 13,9-10; lSám 28,7-10) 
megtalálta hivatkozási alapjait. A 900 k. 
kiadott Canon episcopi a boszorkánysá
got az eretnekséggel azonosította, s bár 
az egyház még évszázadokig nem fog
lalkozott komolyan a boszorkányprob
lémával, a 14-15. sz.-ban már pápai bul
lák sora ismételte meg az említett megál
lapítást. A 15. sz. végére kikristályosuló
-  az üldözésre indokot szolgáltató -  de- 
monológiai nézetek lényege: a boszor
kányság ördögimádó szekta, a boszorkány 
ördöggel szövetkező eretnek, aki istenta
gadó társaival a boszorkányszombat fajta
lan orgiákkal egybekötött miséin imádja 
a Sátánt. A boszorkánypereket VII. Ince 
pápa Summis desiderantes affectibus
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kezdetű „boszorkánybullája” indította el 
1485-ben. A következő évben megjelent 
a boszorkánytanítás összefoglalása: Ja
cob Sprenger és Heinrich Kramer (In
stitoris) kölni domonkos inkvizítorok 
Malleus maleficarum (Boszorkánypö
röly) c. műve, melyet 1487-ben a kölni 
egyetem is megerősített. Ez a ~ kézi
könyvének számító mű számos kiadás
ban és több nyelvre lefordítva terjedt. 
Bár Mo.-on is megvolt -  egy korai kiadá
sa Kalocsáról (—»kalocsai Főszékesegy
házi Könyvtár), egy másik példánya 
Zrínyi Miklós könyvtárából (—»Zrínyi- 
könyvtárak) került elő - , komoly szere
pet nálunk nem játszott: peres eljárás 
során egyetlenegyszer, 1691-ben, So- 
morján hivatkoznak rá.

A mo.-i prot. és kát. papság egyaránt 
részt vett a -  többnyire külföldi teo
lógiákról hozott -  demonológiai tanok 
magyarázásában, megvitatásában hitvi
ták keretében, valamint terjesztésében is 
az elsősorban egyházi berkekben olva
sott demonológiai traktátusok, valamint 
a néphez is eljutó prédikációk csatornáin. 
Ezt példázza az ev. -»Bornemisza Pé
ternek az ördög növekvő hatalmát közép
pontba állító Ördögi kísírtetekről (először 
negyedik prédikációskötete függeléke
ként, Sempte, 1578) c. műve csakúgy,

M A L L E V S
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M A L E F I C A S  E T  E A R V M
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A Malleus maleficarum egy 17. sz.-i kiadásának 
címlapja

mint Nógrádi Mátyás debreceni kálvi
nista prédikátor Lelki próbakő c., 1651- 
ben megjelent könyve, melyben a szerző 
a falusi boszorkányság és az ördögszö
vetség lehetséges változatait is részletezi. 
Ismertek a prot. demonológia szkeptiku
sába a boszorkányságot, ördögszövet
séget -  szintén nyugati teológiai mintára 
(vö. Johann Weyer, Caspar Peucer vagy 
Balthasar Bekker műveivel) illúziónak 
minősítő álláspontjai is. Ezt képviseli pl. 
a kálvinista —»Melius Juhász Péter Deb
receni Hitvallása (Confessio Ecclesiae 
Debreciensis, Debrecen, 1562) vagy Jo
annes C. Mediomontanus és P. Csehi 
András műve, a Disputatio theologica de 
lamiis veneficis (Várad, 1656). A 
„boszorkányszekta" tekintetében szkep
tikus álláspontok ellenére a prot. egy
házak mindennapi —»mágiát, varázslást 
elítélő, a gyógyítók, jósok tevékenységét 
is ördöginek minősítő vélekedései, 
valamint az egyházi szinódusok rendele
téi a varázslók, boszorkányok ellen jelen
tősen gerjeszthették a ~t. A mo.-i kát. de
monológia jobb megismerése e szempont
ból még várat magára. A kát. közösségek 
bíróságai általában Carpzov említett mű
vét (Pracica nova..., Lipsiae 1739) hasz
nálták, továbbá más erre épülő bűnügyi 
kézikönyveket, például Huszty István 
Jurisprudentia practica (Buda, 1745) c. 
művét. A 18. sz.-ban megjelent kát. pré
dikáció- és exemplumgyűjtöményekben, 
ars vivendi-kézikönyvekben sok utalás 
van mind az ördöggel paktáló boszor
kányra, mind a varázslók, gyógyítók ör
döginek minősítésére (vö. pl.: Taxonyi 
János, Az emberek erkölcseinek és az Is
ten igazságának tüköréi, Győr, 1740—43 ; 
Nagy Ferenc, Az egy igaz és boldogító 
hitnek elei, Eger, 1767 stb.).

A hazai egyházak közvetítő szerepe 
ellenére a nyugati demonológia hatása 
Mo.-on nem volt túl erős, e tanok a peres 
eljárásokban kisebb szerepet játszottak, 
mint Nyugat-Európában. A bíróságok 
nálunk kérdéseikkel ritkán sugallták (fel
tehetően nem is mindig ismerték) a de
monológia boszorkánytanait. A boszor
kányszombaton való részvétel csak kín
vallatások kérdéseiben és vallomásaiban
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Boszorkány szombat ábrázolása 
Komiéi János Szükségben segítő 
könyvében (Pest, 1790). A kép 
alatti versike szerint „Nem kell 
hinni semmi boszorkányosságot; /  
Nem teremtett Isten ilyen bo
londságot "

jelenik meg, elég ritkán, először 1578- 
ban egy Pozsony melletti perben. Ez ké
sei német hatásra vall, csakúgy, mint az 
ördögszövetség bevallásának esetei. Ez 
utóbbinak először egy 1581-es Selmec
bányái perben, egyidejűleg erdélyi szász 
városok (Nagyszeben, Segesvár) per
dokumentumaiban jutunk nyomára. Ki
csit később Sopron és Vas m.-i német kö
zösségekben zajló perekben is felbukkan 
az ördöggel kötött paktum elbeszélése, 
majd ettől kezdve kelet felé terjed, ma
gyar falvakba is eljut, de ismerete nem 
lesz maradandó. A perek túlnyomó több
ségében nem is kerülnek szóba a demo- 
nológiai tanok, sem a bíróság kérdései
ben, sem a vádlott vallomásában. A perek 
nagy része nem e hivatalos vádakból in
dult ki, a boszorkányokat többnyire saját 
közösségük adta fel.

A mo.-i „boszorkányok” nagy több
sége a feltételezett boszorkányság, de 
még a mágia, varázslás, jóslás bűneiben 
is ártatlanul, a helyi társadalmak belső 
feszültségei által indukált vádaskodások 
alapján került nálunk is a bíróságok elé, 
hasonlóképpen az Európa nagy részén 
folyó -vádaskodás rendszeréhez. A ~ 
okai, indukáló tényezői közül az önellátó 
paraszti életforma átalakulása, a városia
sodás, a város-vidék kapcsolat prob
lémái, a háborúk, járványok hatására 
keletkezett társadalmi feszültségek lát
szanak a legszámottevőbbnek, de mindez 
nem indukálhatott volna országos méretű 
boszorkányüldözést a mikrotársadalmi 
problémák, a társadalmi struktúra belső

feszültségei nélkül. A perjegyzőkönyvek 
betekintést engednek a falvak, kisvárosok 
mindennapi életébe, a többnyire „alulról" 
érkező feljelentések, a tanúk vallomásai 
kirajzolják a „boszorkányvád szocioló
giáját". Egy-egy boszorkányság-eset 
alapjait a helyi társadalmi feszültségek, 
szomszédsági, rokonsági konfliktusok, 
birtokviták, szerelmi ügyek, az együtt
élés normáinak megsértése, a varázslás, 
gyógyítás, jóslás, bábaság, kincsásás, 
„táltosság" ambivalens és sokszor titok
zatos mesterségei, a helyi mágikus szak
értők, gyógyítók, —»bábák szakmai félté
kenysége, rivalizálása és még sok egyéb 
helyi konfliktusgerjesztő tényező képez
heti. Klaniczay Gábor a népi -nek, a he
lyi közösségek „társadalmi és kulturális' 
intoleranciájának" szerepét hangsúlyoz
za. Másfelől rámutat: a -  egyik legfonto
sabb ideológiai alapja, hogy a hatóságok 
és maga a -  felülről avatkoztak be a helyi 
konfliktusfeloldó és igazságszolgáltató 
rendszerbe.

Mindehhez a hivatalos demonológiai 
tanoknál sokkal inkább a helyi hagyo
mányos boszorkányhiedelmek adták az 
ideológiát, elsősorban is az a hit, hogy a 
boszorkány okkult úton rontani tud, s 
rontását ő és csakis ő tudja helyrehozni. 
Egyéni csapások, váratlan szerencsétlen
ségek esetén a boszorkány rontással való 
gyanúsítása számos konfliktusra adott 
megoldást. A helyi megoldási módok: a 
rontásgyanús boszorkány próbára tétele 
(—»istenítéleti eljárásokkal, pl. boszor- 
kányfürösztéssel), gyógyításra kénysze
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rítése vagy megbüntetése (pl. megverése, 
diszkriminálása, nyilvános megszégye
nítése) bizonyára működtek a középkori 
falusi közösségek gyakorlatában a felül
ről gerjesztett boszorkányüldözés megin
dulása előtt is. A boszorkányokat kereső, 
üldöző bírósági eljárások rendszeressé 
válása lehetőséget adott a helyi feszült
ségek, ellenségeskedések újfajta, hivatalos 
közegek előtti kiélésére is; ez gerjesztette 
a belső vádaskodásokat, feljelentéseket. 
A demonológiai tanok megismerése ördö
givé tette a boszorkányságot a helyi kö
zösségek szemében is, a ~ folyamán ér
zékelhető a Sátán szerepének növekedé
se a boszorkányhiedelmekben. Ha nem 
lett is általános az ördögszövetscg tana, 
minden mágikus mesterséget az ördögtől 
származtattak, a jótékony —»varázslók, 
—»táltosok, gyógyítók is ördögivé lettek, 
mint Klaniczay Gábor hangsúlyozza: a 
felülről jövő beavatkozás aláásta a hagyo
mányos „mágikus világkép”-et. A vád alá 
helyezett falusiak közt jelentősen nö
vekedett a közösségek mágikus szak
értőinek hányada, akik immár a helyi 
közösség szemében is halálos bűnben 
voltak vétkesek.

írod.: Komáromy Andor, Magyarországi 
boszorkányperek oklevéltára, Bp., 1910; Kari 
Göllner, Hexenprozesse in Siebenbürgen, 
Cluj-Napoca, 1971; Schram Ferenc, Magyar- 
országi boszorkányperek 1529-1768, I—III, 
Bp., 1970-82; Richard K ieckhefer, Europe
an Witch Trials. Their Foundation in Popular 
and Learned Culture, 1300-1500, Berkeley 
Los Angeles, 1976; Iklódy András, A magyar- 
országi boszorkányüldözés történeti alakulása, 
Ethn, 93(1982); PÓCS Éva, Gondolatok a 
magyarországi boszorkányperek néprajzi 
vizsgálatához, Ethn, 94(1983); Klaniczay 
Gábor, Boszorkányhit, boszorkányvád, bo
szorkányüldözés a 16-18. században, Ethn, 
97(1986); Magyarországi boszorkányperek. 
Kisebb forráskiadványok gyűjteménye, I—II, 
kiad. Klaniczay Gábor, Kristóf Ildikó, Pócs 
Éva, Bp., 1989; Gábor Klaniczay, Witch- 
hunting in Hungary: Social or Cultural Tensi
ons?, Acta Ethnographica, 37(1990); Norman 
Cohn, Európa démonai. A boszorkányüldözés 
története, Bp., 1993; A magyarországi boszor
kányság forrásai, l-III, 1997-2002; Pócs

Éva, Élők és holtak, látók és boszorkányok. 
Mediátori rendszerek a kora újkor forrásai
ban, Bp., 1997; Kristóf Ildikó, „Ördögi mes
terséget nem cselekedtem ”. A boszorkányüldö
zés társadalmi és kulturális háttere a kora új
kori Debrecenben és Bihar vármegyében, 
Debrecen, 1998; Tringli István, Bűbájos és 
néző asszonyok levelesítö jegyzékekben, Ethn, 
110(1999); A magyarországi boszorkányság 

forrásainak katasztere 1408-1848, szerk. 
Tóth G. Péter, Bp.-Veszprém, 2000; Kristóf 
Ildikó, ,,Bűvös-bájos varázslók" vagy „a Sá
tán sáska farkú katonái": demonológiai ele
mek a 16- 17. századi református irodalom
ban, in Demonológia és boszorkányság Euró
pában, szerk. Pócs Éva, Bp., 2001 (Studia 
Ethnologica Hungarica, 1); Ildikó K ristóf, 
Witch-Hunting in Hungary, in Encyclopedia o f 
Witchcraft and Magic. The Western tradition, 
ed. Richard M. Golden, University of Texas, 
sajtó alatt.

Pócs Éva

botanika
A -  határai a 18. sz.-ig Mo.-on nem 

választhatók el élesen a zoológiától 
(—»állattan), az őslénytantól, ásványtan
tól (—»földtan), az orvostudománytól 
(—»gyógynövények), a —»kémiától és oly
kor még a helytörténet-írástól sem, így 
kutatása jól illeszkedett a régi magyar tu
dományosság polihisztorkodó jellegű 
művelésébe. A mo.-i botanikusok közül 
—»Szentiványi Márton bölcsész- és teoló
giaprofesszor volt, —»Csapó József or
vos, Giovanni Antonio —»Scopoli ve
gyész, mineralógus, bányászati szakíró, 
—»Kitaibel Pál neves kémikus, -ABenkő 
József pedig helytörténész, historikus. A 
~ mo.-i kibontakozását segíthette, hogy 
művelői, más tudományágak képviselői
vel, pl. a fizikusokkal ellentétben, elke
rülhették a vitát, szembefordulást a vi
lágnézeti tantételekkel. A ~ művelése így 
egyfajta együttműködési terepet is je
lenthetett jezsuita professzorok, kálvinis
ta orvos-polihisztorok, német anyanyel
vű ev. tudósok számára. A magyar ~ mű
velőihez sorolhatjuk a hazánkban rövid 
ideig tartózkodó, de a mo.-i flóra és fau
na leírásában érdemlegeset alkotó (Luigi 
Ferdinando —»Marsigli) vagy a huzamo-
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S T I R P I V M  v
N O M E N C L A T O R  _ I

P A N N O N I C Y S .

B i e s .  L u c h  fe n y ő  f a ,m e ly n e k  à  I c u c lc  < s r  '

A b r o t o n u m  v u l g a r e ,  o b r u ta  , - ic p r o r u - ,  

t3> ̂ Mí‘ ̂ CAf ’ P°P4riam rutáin- deiner &I ft en faya, h o c e fi lig n u m  D e i .  

A b i ï n t h i u m . v u l g a r e .  i á i m ,  q u a  e t îa m  a p - '  
p e ü a r m e  reliqua. A b f in th i i  g m e r *  plçnttnqHtdonantur.

A c a n t h i u m .  to u i s k c s l a p a ,Ji.e.(fimoJá lap}*.
A c c i p i t r i n a , S o p h i a  D o d o n .  k a n y A  f iú .
A c e r  l a t i f o l i u m .  l a u o r  fa , vulqj Piatam.
A c e t  m i n u s ,  d u r i o r e  f o l i o .  U tar fa .

A d i a i u h i  g e n u s  i l l u d , R u c a  m u r a r i a  v u l g o  n u n c u p a 
t u m .  K e u  fa lj  ru ta .

A e i i m o n i a , E u p s t o r m m . G r ® c o r u m . a p r o b u ) t i J i 5 j n .  . 
A l h u m  f a c i u u n i .  f o k h a g y m a .
A  I l i u m  f i lu e f t r e . .  h á g j  m a n c h .
A l n u s ,  c g ö r f a ,
A l í i n e .  t i k  h u r .
A l t h a r a .  f c y e r  m a lit» ,  m a z o la .
A m y g d a l u s ,  m o n d o la .
A n a g a l l i s .  t i k  ta ra ,

A n e m o n e  f i l .k e k c r c h e n , f e y e r v c r a g n ,  k i k c l e r i f i a ,  
A n e t h u m ,  k a p o r .

A n g u r i a .  g ö r ö g  d in n y e ,  hoc eft, Grants mtlo.
A n i f u m .  a n is .

A u o n i s .  igUcze,f).e.4£ttkit<t.
A p a x i n c ,  « g a d u a n y ,  aba-ihtroidodílg.

Arbor

P A N N O N  Î CVS.
A rbor IucLz vulgo H erb ario ru m  d iâ a .  Lcnchcfa, arhr 

lentit. . . ,
A rifto lochia c le m a titis , liuc loga vu lgans, farkas a.m a.

b.e lupinum malm,feu pomum.
A r m e r i u s  v u l g a r i s f l o . r u b r o , q u o d B c ig î e  Sïep&ems ap-

ptllant, I lien nyla,k. t. Dàfàguta.
A r m e n i a c a ,  í i ú e  p r æ c o c ia  m a la .r c n g ö r ib a ra c z J c .b .c .n M -  

rÍMHm férfiam.
A r m o r a c i a , f i u e R a p h a n u s  f i l . q u o r u n d a m , G a l l o r u m  

CMU. T o r m a ,  vulgo N a f t u r c i u m  Laiiwè Vngjíi-vccant. 
A r c e m i í i a  v u l g a n s .  f e k e te  n o m .  h.e. nigrum abfitttbiwn. 

A r c e m i i i a t c m n f o l i a .  fe p re u  H a. h. e./coparum ferbatquod ex 
eafeopa aputi Vagans fierifoleant. Ob quem ttiamvfitm Aufiriaei 
Î J c fc m h tA u r  appellam.

A r u m ,  n a t ta g u ly a  quibufdim.
A l a r u m .  k a p a u io k .
A f c l e p i a s .  f e c h k e -  f iu .  b .e .  htrmdiuii herba.
A f p a r a g u s .  S p á rg a .

*1 • A u c n a .  z a b .
A u c n a  f a i l l i s ,  Æ g y l o p s .  h é l a .

B .

B E r b e r i s .  I r ô m  b o rb a la .  h. e.v'mrn barbarum, fa ij  íö sk * . 
B e t a ,  c z c k la .

B e t o n i c a ,  b a k  f iu ,  h. t. hirci herba.
B e t u l a ,  n i j i í á .
B l a t t a r i a ,  p e n i iz  f in .
B o r r a g b .  b o ia ç o ,  d in y c  7 'ag u  fiu .
B r a f l i c a .  v ö r ö s  k a p o x ta .
B r a í f i c a c a p i t a t a ,  fcyésk a p o z ta .
B r v o n i a .  f ö d i  tö k ,  h.e.urreaaimUtd.
B u p h c h a l m u m  q u o r u n d â ,  f i u c C h r y f a n t h c m u m .  ő k e t  

z ö m « « « ! «  bouií,Croatie} wrb k a c h c h u c z ik a .b c c  esi ferpoitit 
UngM.

B u r l a  p a f t o r i s .  p a f .o r  e rz e n y c .
B u x u s ,  p u z p a n g .

__________________________ Cabmm-

Részlet a Stirpium nomenclator Pannonicus 1583-i antwerpeni kiadásából: magyarországi 
növények latin-magyar névjegyzéke

sabb ideig itt élő, magyar természettu
dósokkal együttműködést kereső külföl
di természettudósokat (Carolus —»Clusi
us, —»Winterl József Jakab), mint ahogy 
a külföldön, esetleg másik kontinensen 
tevékenykedő magyar származású utazó
kat, tudósokat (—»Éder Xavér Ferenc, 
—»Budai Parmenius István) is.

A mo.-i növényvilágra vonatkozó is
meretek rendszerezésével nem szaktudo
mányos művekben találkozunk először. 
-»Oláh Miklós kancellár Mo.-ot bemuta
tó Hungáriája (1536) már nagyon sok, a 
mo.-i növény- és állatvilágra vonatkozó 
megfigyelést tartalmaz. (Figyelemre mél
tó, hogy a nagy 16. sz.-i botanikus, Kon
rad Gesner História animaliumában 
[1558] magyar állatnevekkel is találko
zunk, ami a svájci tudós mo.-i kapcsola
tait jelzi.) Az első magyar ~i mű a refor
máció egyik vezéralakjának, —»Melius 
Juhász Péternek az alkotása (Herbárium, 
Kolozsvár, 1578). Bár nem eredeti mun
ka, hanem kompiláció, jelentőségét nö
veli a magyar növénynevek és egyes nö
vényeknél az élőhely feltüntetése.

A tudományos kutatómunka, Mo. ~i

feltárása a Batthyányak udvarában időző 
németalföldi tudós, Carolus Clusius ne
véhez fűződik. Clusiust már bécsi tartóz
kodása idején szoros kapcsolat fűzte a 
mo.-i humanistákhoz. Mo.-i növénygyűj
tő kőrútjaira elkísérte a Batthyányak ud
vari prédikátora, —»Beythe István is. Az 
első magyar növényjegyzék, az 1583- 
ban előbb Németújváron, majd Antwer
penben megjelentetett Stirpium nomen
clator... előszavában Clusius hivatkozik 
Beythe (aki talán a németújvári kiadás 
sajtó alá rendezője volt) érdemeire a ma
gyar növénynevek megállapításában. 
Szintén a mo.-i növényvilágot ismerteti 
Clusius Rariorum plantarum historia 
(Antwerpen, 1601) c. munkájában. A 
mo.-i gombafajták leírásával a mikológia 
tudományának megalapozója lett. A 
Beythe családban a ~ iránti érdeklődés 
tartósnak bizonyult: Beythe István fia, 
—»Beythe András a század végén Fives 
könüvében (Németújvár, 1595) kibővítve 
újra közreadta Melius Herbáriumát. A  
17. sz. főúri asszonyai, mint levelezésük
ből kiderül, alapos ~i ismeretekkel ren
delkeztek, természetesen őket nem tudó-
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Mamibiutn alterum Pannonicum.

C. Clusius, Rariorum aliquot stirpium [...] historia, 
Antwerpen, 1583: magyar pemetefű

mányos, hanem nagyon gyakorlati szem
pontok vezérelték: a házipatika összeállí
tása, a különleges haszon- és —»dísznö
vények kedvelése. Megszokott, illő dolog 
volt a magvak, palánták ajándékozása.

A kertépítő, növénygyűjtő -AÜppay 
György érsek sokat tett a mo.-i ~ fejlődé
séért. Támogatta rokona, Lippay Prókop 
növénygyűjtő tanulmányútjait, de annak 
váratlan halála miatt a kiadásra előkészí
tett, a mo.-i természeti ritkaságokat be
mutató De admirandis Hungáriáé rebus 
kézirata elveszett. Szerencsére fennma
radt viszont a hírneves érseki kert leírása 
öccse, —»Lippay János háromkötetes, a 
kertész gyakorlati tennivalóit is taglaló 
Pozsoni kertjében (Nagyszombat-Bécs,
1664-67). Az első kötet a dísznövénye
ket (Virágoskert), a második a zöldségfé
léket (Veteményeskert) a harmadik a gyü
mölcsfákat (Gyümölcsöskert) tárgyalja.

A korszak tudományosságát összefog
laló enciklopédiák is tartalmaznak a nö
vényvilágra vonatkozó ismereteket. A ref. 
—»Apácai Csere Jánosé (1653 [1655]) 
csak szűkszavúan tér ki a növényvilágra, 
bár a növények elméleti rendszerezése 
mellett érinti a növénytermesztés gya
korlati tennivalóit is, míg a jezsuita

Szentiványi Márton latin enciklopédiájá
ban (1689-1702) az antik tudományos
ság, a középkori és kora újkori természet- 
tudósok nézeteinek színes kavalkádjával 
találkozunk. Ezek mögött megbújnak na
gyon gyakorlatias, trágyázásra, talaj elő
készítésre, növénynemesítésre vonatko
zó ismeretek is.

A kalandos életű természettudós és 
hadmérnök, a bolognai születésű Ferdi- 
nando Marsigli katonaként került Mo.-ra 
az 1680-as években, majd a karlócai bé
kekötést követően a határkijelölő bizott
ság vezetőjeként végigjárta a kb. 800 
km-nyi határszakaszt. A katonai és diplo
máciai szolgálata alatt összegyűjtött ta
pasztalatok és megfigyelések eredménye 
volt Duna-monográfiája, a hatkötetes 
Danubius Pannonico-Mysicus (Amszter
dam és Hága, 1726), melynek utolsó kö
tetében Catalogus plantarum circa Da
nubium sponte nascentium címen talál
ható a hazánk flórájára vonatkozó első 
enumeráció.

A 18. sz.-ban már számos természettu
dományos érdeklődésű mo.-i orvos, lel
kész, szerzetes-tanár foglalkozott mű
kedvelőként ~val. Egy-egy kevéssé is
mert mo.-i növényfaj ismertetése volt a 
legegyszerűbb módja annak, hogy egy 
tudós a hazai elszigeteltségből kitörjön, 
tudományos kapcsolatokra tegyen szert, 
külföldi tudományos társaságokkal leve
lezzen stb. A magyar művelődéstörténet 
még adós annak feltárásával, hogy Mo.- 
on belül milyen értelmiségi kapcsolat- 
rendszert eredményezett a műkedvelő 
a növényekkel való foglalatoskodás. Úgy 
tetszik, hogy a 18-19. sz.-i értelmiségi 
életformához -  mintegy a 17. sz.-i házi
asszonyi tevékenység magasabb szintű 
folytatásaként -  szorosan hozzátartoztak 
a lakóhely környékén tett növény gyűjtő 
körutak, a herbáriumok rendezgetése, rit
ka növénytövek csereberéje, levelezge- 
tés, híradás egy-egy új növényfajtáról.

A soproni —>Loew Károly Frigyes 
(1699-1741) és a szintén soproni —>Dec- 
card János Kristóf (1686-1764) volt a 
szerzője a kéziratban maradt, hatalmas, 
mintegy 1100 Sopron környéki növény
fajt bemutató növénykatalógusnak, a



429 botanika

Flora Semproniensisnck. A klasszika-fi
lológiával is foglalkozó Deccard élőnö
vény-gyűjteményt is összeállított Sop
ronban. A másik jelentős soproni botani
kus, Krámer János György (1684-1744) 
a Drezdában megjelent Tentamen botani- 
ciimban (1728) fejtette ki növénytani 
ismereteit. A mű második kiadásában 
(Bécs, 1744), bár a fiatalokra nézve ká
rosnak és erkölcstelennek tartotta, figye
lembe vette Linné nézeteit is.

A jezsuita tudósok közül Jaszlinszky 
András (1715 1783) a —»nagyszombati 
jezsuita egyetemen Szentiványi utóda -  
Mo.-on elsőként már növényanatómiával 
foglalkozott, rendtársa, —»Reviczky An
tal (1723 1781) pedig Nagyszombatban 
megjelent természetfilozófiai művében 
(Elementa philosophiae naturalis, 1757- 
58) a növényfajok átalakulását taglalta. 
Csapó József, a Bázelban tanult debrece
ni orvos a mo.-i gyógynövényeket kíván
ta rendszerbe gyűjteni. A —»Selmecbányái 
bányászati-kohászati akadémia kémia- 
professzora, Nicolaus Joseph —»Jacquin 
Bécsben megjelent ötkötetes flóraművé
ben (Florae Austriacae..., 1773-78) is
mertetett mo.-i növényeket. A Selmecbá
nyái tanszéken őt követő Giovanni 
Antonio Scopoli a Krajna-vidék növény- 
és állatvilágát, a Mo.-on honos gombafa
jokat kutatta.

Az 1770-ben kelt helytartótanácsi ren
delet előírta, hogy a nagyszombati egye
temen a ~t Linné rendszere alapján kell 
oktatni. Az orvosi kar kémia— tanszéké
re így hát a finnéi rendszert kitűnően is
merő Winterl József Jakabot nevezték ki. 
Winterl 1771-ben Nagyszombatban, majd 
az intézmény átköltözésekor előbb Bu
dán, azután Pesten megszervezte az egye
tem —»botanikus kertjét. A természetrajzi 
tanszék jezsuita professzorai, —»Mitter- 
pacher Lajos és Piller Mátyás ( 1733— 
1788) is foglalkoztak ~val, a Szerém- 
ségben tett kutatóútjuk során számos új 
növény- és állatfajt fedeztek fel.

Erdély növényvilágának Linné rend
szere szerinti bemutatását tervezte —»Ben- 
kő József erdélyi tudós. Flora Transsil- 
vanica c. műve azonban befejezetlenül 
maradt, csak —»Molnár János pozsonyi

ScorfóncraPannomca i n .  6 ;7

C. Clusius, Rariorum aliquot stirpium [...] historia. 
Antwerpen, 1583: magyar pozdor

Magyar Könyvházában látott napvilágot 
1780-ban egy négynyelvű növénytani 
Nomenclatureíja és 1783-ban két több
nyelvű (latin, magyar, német, francia, ro
mán) növényszótára. A finnéi rendszert 
és a magyar alaktani terminológiát furcsa 
módon először Cserey Miklósné Tornya 
Borbála felett mondott temetési beszédé
ben (1777) ismertette, amelyet 1781-ben 
Nagyszebenben nyomtatásban is megje
lentetett (Téli bokréta...). A kitűnő erdé
lyi mineralógus, —»Benkő Ferenc is arra 
készült, hogy Linné rendszere alapján 
feldolgozza Mo. élővilágát. A legkorábbi 
magyar helyi flóramű Lumnitzer István 
(1747-1806) pozsonyi főorvos Flora 
Posoniensis (Lipcse, 1791) c. alkotása, 
amely nemcsak a virágos növényeket, 
hanem a mohákat is ismerteti. Részlete
sebb magyar nyelvű természetrajzot 
—»Gáti István ref. lelkész tett közzé elő
ször A természet históriája (Pozsony, 
1795) címmel. A jezsuita Grossinger Já
nos (1728-1803) latin nyelvű áttekintést 
adott Mo. természetrajzáról, amelybe sa
ját megfigyeléseit is beledolgozta (Uni
versa historia physica..., Posonii et Co- 
maromii 1793-97).

A mo.-i növényvilág feltárását tudó-
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C. Clusius, Rariorum plantarum historia, Antwer
pen, címlap

mányos módszerekkel Winterl utódja
ként a pesti egyetem —tanszékén —»Ki- 
taibel Pál végezte el. Legalább 20000 
km-nyi kutatóút után mecénások segítsé
gével és állami támogatással sikerült 
megjelentetnie Mo. flóráját bemutató 
művét (Descriptiones et icones planta
rum rariorum Hungáriáé, Viennae 
1802-12). Kitaibelnek számos új nö
vényfaj felfedezése és értékes növény- 
földrajzi megfigyelések fűződnek a ne
véhez. Publikálatlan útinaplói is sok ~i 
adatot tartalmaznak.

írod.: Gombocz Endre, A magyar botani
ka története, Bp., 1936; Kosáry, 1980. 
31996; Juhász-Nagy Péter, A biológia főbb 
fejlődési vonalai, in Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Karának 
története, Bp., 1985; Kádár Zoltán, Priszter 
Szaniszló, Az élővilág megismerésének kez
detei hazánkban, Bp., 1992.

A szerk.

botanikus kert
Elő növények gyűjteménye, amely tu

dományos célokat, a —»botanikai ismere
tek növelését szolgálja az oktatás és a ku
tatás révén. A kuriózumok kertbe gyűjtése 
állandó jellemzője ugyan a —»kertművé
szet történetének, de a mégoly ritka nö
vények kerti jelenléte tudományos igény 
nélkül, önmagában nem eredményez ~et.

A felfedezések kora a távoli vidékek
ről származó növényekre és azok európai 
megtelepítésére irányította a figyelmet. 
A botanikai érdeklődés egyúttal föllendí
tette a kontinens tlorisztikai kutatásait is, 
mivel egyre-másra figyeltek fel termesz
tésre érdemes növényekre az ismertnek 
vélt környezetben is. A korai —ek első
sorban az orvoslás szolgálatában létesül
tek, a kor növénytani irodalma is nagy
részt orvosbotanikai jellegű füvészköny- 
vekből állt. A szerzők olykor saját 
kertjeikre is utalnak, de hogy valóban 
rendelkeztek-e gyűjteményes kerttel, 
kétséges. A mo.-i —»orvosok többségé
nek növénygyűjteménye feltehetően a 
—»gyógyításban felhasznált növények 
termesztésére szakosodott füvészkert 
volt, tudományos célokat nem szolgált.

A növényrendszerezés és a hazai flóra
kutatás, egyben a magyar nyelvű szak- 
irodalom megteremtése a 16. sz.-ban 
kezdődött. A század legnagyobb botani
kusának, Carolus —»Clusiusnak a kutatá
sait nagyvonalú mecénásként támogató, 
őt mo.-i gyűjtőútjain többször el is kísé
rő —»Batthyány Boldizsár feltehetően 
németújvári és különösen a Clusius által 
tervezett szalónaki kertjében minden bi
zonnyal tudományos céllal is gyűjtött nö
vényeket. Clusius baráti és szakmai kap
csolatot ápolt a külföldön tanult pozsonyi 
orvossal, —»Purkircher Györggyel is, aki 
hazatérése után jelentős ~et alapított, és 
ott sok hazai és külhoni növény megtele
pítésével kísérletezett.

Szintén kapcsolatban állt Clusiusszal a 
pozsonyi Heindl András gyógyszerész, 
akinek ügyvéd fia, Heindl Ferdinánd je
lentette meg az apja által alapított ~ nö
vényeinek katalógusát 1651-ben. A bécsi 
születésű, 1636-ban Pozsonyban megte
lepedett és korábban botanikai tanulmá-



431 Böhm

nyokat is folytató orvos, Rayger Vilmos 
által alapított -e t fia, a szintén orvos 
Rayger Károly tette híressé. —»Bél Má
tyás szerint ilyen jellegű orvosbotanikai 
kertek más városokban is szép számmal 
akadtak, közülük adataink vannak a sop
roni Gensel Kornél alapította, majd 
Loew Károly kezére szállt orvosi kertről, 
valamint a lőcsei Spillenberger Dávid 
városi főorvos kertjéről, amelyet a város 
nem engedett eladni, mert azt idegenföl
di növények számára akarta megtartani.

A 17. sz.-i magyar kertművészet legje
lentősebb alkotása, —»Lippay György 
esztergomi érsek messze földön híres po
zsonyi kertje egyben minden bizonnyal 
tudományos igényeket is kielégítő ~ le
hetett, hiszen az érsek igazi műkedvelő 
botanikus volt, aki herbáriumot gyűjtött 
és mikroszkóppal is dolgozott. Joannes 
Procopius Polycarpus Bonanus, olasz 
származású orvos-botanikus is Lippay 
megbízásából tett gyűjtőutakat Mo.-on. 
Besztercebányán 1660 k. valamilyen 
alpinetumot (alpesi növények gyűjtemé
nye) létesített, és sürgette az érseket, 
hogy a -nek is alkalmas telket vegye 
meg, de erre nem került sor.

A 18. sz. végéig alapított ~ek közül 
egyedül a -^nagyszombati jezsuita egye
temé szolgált oktatási célokat. 1770-ben 
kezdte meg működését az orvosi fakul
tás, ennek keretében indult meg a nö
vénytan oktatása is, amelynek tanára, 
egyben a ~ kialakítója és felelőse —»Win- 
terl József Jakab volt. A kar alapítása utá
ni évben hozták létre az egyetem első 
~jét, amely azonban kertművelésre alkal
matlan helyen lévén, csak négy évig mű
ködött ott, és 1775-től másik telken alapí
tották újra. Az egyetem Budára költözése 
után, 1778-ban az új ~ a Krisztinaváros
ban kapott helyet, majd az 1784-es Pest
re költözést követően telkét a ferencesek 
egykori kertjének helyén, a pesti temp
lom és rendház mögötti területen jelölték 
ki. Felvirágoztatásában Winterl ugyan
ezen évtől kinevezett adjunktusa, —»Ki- 
taibel Pál volt professzora segítségére. (A 
~ végleges helyét, a jól ismert Füvészkert 
telkét csak még egy további költözés után, 
1847-ben szerezte meg az egyetem.)

írod.: Gombocz Endre, A budapesti egye
temi botanikus kert és tanszék története, Bp., 
1914; Uö, A magyar botanika története. A 
magyar flóra kutatói, Bp., 1936.

Fatsar Kristóf

Böhm Ferenc (Bécs, 1733?-?, 1799. 
febr. 5.)

Osztrák származású neves vízépítő 
mérnök. II. Józseftől magyar nemességet 
kapott. A gumpendorfi katonaiskolán 
szerzett mérnöki képesítést, 1757-től az 
Esterházyak uradalmi mérnökeként dol
gozott. Megoldotta a tatai mocsár lecsa- 
polását, Eger árvízvédelmét, a Velencei-tó 
vízpótlását, az első mo.-i angolkertek 
(Csákvár, Tata; —»kertművészet) vízellá
tását. A Sárvíz-szabályozás első mérnöke
ként a Dunáig irányította a munkálatokat. 
Saját maga készítette címertervében az ál
tala épített sárvízi kőhíd rajza látható.

A csákvári angolkert vízrendszerének terve. Böhm 
Ferenc munkája az 1790-es évekből (A. lóval 
hajtott gépezet B. vízmedence C. kaszkád D. 
vízfolyás E. tó F. fedett kút G. Kis tó H. grotta). 
MÓL



Böhme 432

írod.: Hrenkó P ál, Böhm Ferenc földmé
rő és vízépítő mérnök, G e o d é z ia  é s  K artográ

f ia , 1 9 8 4 , 1. sz .;  U ő , A csákvári angolkert, 
kastély és színház korabeli alaprajzai, M ű 

e m lé k v é d e le m , 2 8 ( 1 9 8 4 ) ;  S isa J ó z s e f ,  A 
csákvári Esterházy-kastély parkja, M E , 
4 6 (1 9 9 7 ) .

Hrenkó Pál

Böhme, Martin (Cseh, Tseh Márton; 
1562-1618 u.)

írástudatlan lóorvos, gyógykovács. A 
brandenburgi fejedelem főlovászmestere 
és lóorvosa. Az 1580-as években Claudius 
Rosell szendrői (Borsod m.) várparancs
nok szolgálatában állt. Egernél a törökök 
elfogták, s Konstantinápolyba vitték. 
Csak nagy viszontagságok árán jutott 
vissza először Mo.-ra, azután pedig a 
brandenburgi udvarhoz. Lóápolási gya
korlatot és lóorvoslást tanító, babonasá- 
gokkal bőségesen teli, valakinek németül 
diktált könyve (Ein neu Buch von be
wehrter Ross Artzneyen) nálunk könyvsi
ker lett, Tseh Márton néven kétféle ma
gyar fordításban is megjelent Lőcsén 
(Lovak orvosságos megpróbált új köny
vecskéje, 1656; 1676), majd ezután min
den évszázadban (Tseh Márton: Lovakat 
orvosló könyv, Pest, 1797, majd 1822).

Kiad.: Waczulik, 1 984; h a so n m á s: B p ., 

1979 .
írod.: Szily K á lm á n , Az első állatorvosi 

könyv magyar nyelven, T erm észe ttu d o m á n y i 
K ö z lö n y , 1899 .

A szerk.

böjt
A tartósan fennálló, egy irányba muta

tó egyházi étkezési előírásoknak gyakran 
szerkezetformáló, kulturális mintát te
remtő hatása van a táplálkozásban, s ez a 
hatás mind időben, mind társadalmi ha
tósugarát tekintve szélesebb körű is lehet 
annál, mint amire maga a szabály fennál
lása idején vonatkozott. A magyar —>táp- 
lálkozáskultúrára a legnagyobb a kát. egy
ház központi (egyetemes és regionális) 
~i szabályzata volt. Ez megkülönböztet 
szorosabb értelemben vett ~öt (jejunium) 
és egyszerű absztinenciát. Az —»étkezés 
tekintetében az absztinencia meghatáro

zott élelmiszerektől való tartózkodást kí
ván meg, a ~ tartalmazza az absztinenci
át, továbbá korlátozza a napi étkezések 
számát és bőségét is. Táplálkozásszerke
zetet formáló tényezővé az absztinencia 
vált, elsősorban az élelmiszerhasználat 
heti és időszakos ritmusa, valamint a 
menüösszeállítás (^étrend) területén.

A magyar kát. egyház a l l .  sz.-ban be
vezette minden hét pénteki napja, az év- 
negyedi kántorböjtök, a —»húsvét előtti 
hosszú -^nagyböjti időszak, valamint 
egyes vigíliák bojtos megtartásának egye
temes előírását. Az elkövetkező száza
dokban a római egyházban két eltérő fel
fogás, ill. regionális megoldás élt a ~i 
napok absztinencia elemének tartalmát 
illetően. Egyetértés volt a húsfélék fo
gyasztásának tilalmában, eltérően értel
mezték viszont, hogy szabad-e (húsálla
toktól származó) tejet-tejterméket és to
jást enni ugyanakkor. Ezenkívül számos 
régióban a helyi szabályozás minden hét
re további napot is kijelölt (szerda és/ 
vagy szombat), amelyre absztinenciát írt 
elő jejunium nélkül. A bojtos napok absz
tinenciája és az egyszerű absztinencia kö
zött szokásos volt olyan hierarchikus lép
csőzés, miszerint böjtös napon hús, tej
termék, tojás egyaránt kerülendő, míg 
közönséges absztinens napon csak a hús
féle. Nemzeti nyelvű gyakorlati ^ s z a 
kácskönyvek gyakran ezt a hierarchikus 
lépcsőzést tükrözik a 15-17. sz.-ban a 
kontinens különböző tájain, amikor fő 
fejezeteik „húsevő napra” való hús- és 
húsos ételeket, majd bizonyos absztinens 
napokra illő tejes és tojásételeket, végül 
szigorúbb absztinenciát kívánó böjtös 
napokra alkalmas, azaz hús-, tejtermék- 
és tojásételeket nem tartalmazó recepte
ket szerkesztenek külön csoportokba. Az 
ortodox egyházakban a ~ök hosszabbak, 
a ~i előirások pedig szigorúbbak voltak.

Az absztinencia tartalmának tényleges 
hazai középkori gyakorlatáról keveset 
tudunk. Az értelmezhető esetek arra mu
tatnak, hogy a 15. sz.-ban szigorúbb, az
az hús, tejtermék, tojásétel nélküli étke
zés volt érvényben az egész nagy-ben, 
de szűkebb körű, azaz húst tiltó, tejter
méket, tojásételt megengedő az e század-



433 Bökényi

ban Mo.-on is kétségtelenül szokásos 
minden heti szombati absztinens napon. 
A pénteki absztinencia a szigorúbb nagy- 
~i kívánalommal megegyezőtől éppen a 
megengedőbb szombati gyakorlat irá
nyába haladt. A tridenti reformzsinatot 
követő új kát. katekizmusnak (Peter Ca- 
nisius, Bécs, 1559) a hazai szokásokat is 
kommentáló magyar fordítása (Vásárhe
lyi Gergely, Catechismus [...] keresztyé
ni tudománynak rövid summája..., Ko
lozsvár, 1599) egyetemes szabályként 
hústalan ~i absztinenciáról szól minden 
péntekre, nagy~re, kántorhetek szerda- 
péntek-szombati napjára és egyes vigíli
ákra. Érzékelteti, hogy ezeken az alkal
makon a tejtennék, tojás fogyasztása is 
tiltott a magyar egyházban, ténylegesen 
viszont van ezek tekintetében megenge
dőbb gyakorlat. Rögzíti a minden heti 
szombati absztinencia szabályát, megen
gedett tojás- és tejtennékfogyasztással. 
Jelzi, hogy noha nem előírás, Mo.-on so
kan a heti szerdai napokon is absztinens 
módon étkeznek. Az absztinencia hierar
chiájának előírása a magyar egyházban 
hivatalosan annak a pápai felmentésnek a 
kihirdetésével szűnt meg, amelyet a ma
gyar egyházfő eszközölt ki 1611-ben Ró
mában. Ez valamennyi alkalomra meg
engedi a tej termék-tojás fogyasztását, és 
csak a húsét tiltja. A minden heti máso
dik absztinens nap, a szombat előírása a 
hazai egyházban 1870-ben szűnt meg. 
Adventi ~ről-absztinenciáról egyetemes 
előírás az egyházban sosem volt, helyen
ként és időszakonként azonban, különbö
ző megokolással, e hetek szerdai napjára 
is absztinenciát kértek a laikusoktól. Hét
fői absztinencia előírása az év egyes idő
szakaiban klerikusokra vonatkozhatott.

A nagy-ön kívül heti két hústalan nap
pal számolva egy évben 238 húsevő és 
126 hústalan nap volt. Korai szakaszában 
a reformáció Mo.-on is szenvedélyesen 
bírálta és elvetette a nagy~i időszak kát. 
megtartóztatási szabályait. Ugyanakkor 
az év minden hetének absztinens napjait 
hazai prot.-ok a 16-17. sz.-ban még ki
mutathatóan követték az elit kultúrában 
is, kezdetben pénteken-szombaton egy
aránt, majd már csak pénteki napokon, a

tejterméket-tojást ilyenkor már a 16. sz.- 
ban is megengedve.

Az absztinencia egyházi kívánalma 
következtében a tejtermékek fogyasztása
-  amely a magyar táplálkozásban általá
ban viszonylag alacsony volt -  a 17. sz.- 
tól kezdve a nagy~i időszakra, a köznépi 
háztartásokban helyenként továbbá az ad
venti hetekre összpontosult, ami —»élel
miszer-tartósítás útján való tartalékolást 
is megkövetelt (vaj, túró). A szigorúbb 
absztinencia jellegzetes főzőzsiradéka a 
len- és kendermagolaj volt. A 18. sz.-tól 
kezdve társult hozzájuk az amerikai szár
mazású növény magjából sajtolt tökmag- 
olaj. A magyar táplálkozáskultúrába a 16. 
sz. folyamán belépett új ételosztály, a 
—»főtt tésztáké, kezdettől kitüntetetten az 
absztinens napokhoz kapcsolódott. En
nek nyomán alakult ki a köznépi kultúrá
ban a hét húst megengedő, ill. absztinens 
napjainak húsevő nap/tésztaevő nap 
megkülönböztetése (heti étrend). Az elit 
kultúrában az absztinens napokra Euró- 
pa-szerte, így nálunk is elsősorban a 
-^halétel volt jellemző. Külföldi sza
kácskönyvekben, továbbá a nyugati ke
reszténység olcsó haltáplálékot folyama
tosan tömegesen kínáló régióinak köz
nyelvében az absztinens napot halevő 
napnak nevezték.

írod.: K isbán Eszter, „Húsevőnap”- 
,,tésztaevőnap”: az egyházi böjti fegyelem  
táplálkozásszerkezet-formáló szerepe, in Pa
rasztkultúra, populáris kultúra és a központi 
irányítás, szerk. Uő, Bp., 1994; Selmeczi 
Kovács Attila, A magyarországi olajnövény
kultúra, Bp., 1993.

Kisbán Eszter

Bökényi János (f 1788 k.)
Ref. iskolamester, iskoladráma-író. 

1767-83 között a csallóközi Ekelen taní
tott. Hat magyar nyelvű iskoladrámát írt: 
bibliai történeteket, moralitásokat, a hét
köznapi életről szólókat. Az utóbbiak 
nyelvezete figyelmet érdemlő, különösen 
a mesteremberek vetélkedéséről -  mind
egyik a maga inasának akarja a diákokat
-  szóló darabé, amely a beszélt nyelv 
fordulataiból veszi esetenként durva ki
fejezéseit (pl. „Csallóközi szabók mind
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derék legények / Nem oly seggdugaszok, 
amint ti vélitek”). Mindegyik darabja 
Magyari Kossá István vegyes jegyzetei
ben maradt fenn (OSZK, Quart. Hung. 
3651), a mesteremberekről szólónak egy 
változata az ún. Szentgyörgyi József- 
gyűjteményben (Debrecen, Ref. Koll. R. 
702 ff.) is megtalálható.

K iad.: RM DE XVIII/1, 1989, 1.
A szerk.

B ö k é n y i  F ilep  János (Tiszabökény, 
1625 k. ?)

Ref. egyházi író. Debrecenben tanult, 
majd 1650-ben Franekerben, 1652-ben az 
utrechti egyetemen teológiát hallgatott. 
Hazatérve 1654-ben Csarodán, 1687-től 
Atyán lett lelkész. Lefordította angolból 
a Mennyei lámpás (Utrecht, 1652) c. ref.

elmélkedést, amelynek szerzője (Bartók 
István szerint) talán Thomas Potts. 
-^Apácai Csere János időmértékes ma
gyar versben írt a könyvbe ajánlást.

A szerk.

b ö lc ső
A ~ szó ótörök eredetű, s a honfoglalás 

idején már ismert. A csecsemő ringatásá- 
ra vagy altatására szolgáló bútordarab 
különböző fajtái kétféle alaptípusból fej
lődtek ki: a földre állított, ill. a felfüg
gesztett —bői.

A földre állított ~k legősibb formája a 
fatörzsből kivájt ún. teknő—, mely a népi 
berendezkedésben egészen a 20. sz.-ig 
használatos volt. Ehhez hasonló a hosz- 
szanti deszkákból, ill. két íves végdesz
kából összeállított félhenger alakú - , me-

Teknőbölcső egy német népkönyv fametszetén, Strassburg, Heinrich Knoblochtzer, 1483
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lyet szintén használtak még 1900 k. is. 
Mindkét típust ismerték a görögök és a 
rómaiak is, s az ő közvetítésükkel terjedt 
el Európában. A legismertebb földre állí
tott -típus az ún. talpas - , mely az ókori 
sarokpilléres szerkezetű gyermekágyból 
alakult ki olyan módon, hogy azt íves 
talpra helyezték. A herculaneumi ásatá
soknál előkerültek egy talpas -  maradvá
nyai is, mely 79-ben, a Vezúv kitörésének 
idején is használatban volt, minthogy ab
ban egy csecsemő csontvázát találták.

Alacsonyabb rétegeknél csupán a 13. 
sz.-tól ismerünk hazai adatokat a talpas -  
használatára. Kb. a 15. sz.-ra alakult ki a 
rézsűs oldalfalú, a gyermekágy lábait már 
megrövidített formában alkalmazó, eset
leg teljesen elhagyó, széles talpú - ,  mely 
a csecsemő számára egyre nagyobb biz
tonságot nyújtott.

A függő -  korai formája egyszerű, fel
függesztett deszkalap vagy keretre feszí
tett vászonlap volt. Érett típusa a faállvá
nyon függő, láda alakú csecsemőfekhely. 
A függő -  kialakulási helye visz. a Kö
zel-Kelet volt. Európában szűkebb kör
ben terjedt el, mint a talpas ~. Mo.-on 
csak későn, a 17. sz. tájékán bizonyítható 
a használata. A magyar emlékek között 
ismeretes egy, a 17. sz.-ból származó, 
hossznégyszög alakú, dúsan faragott fe
lületű, pogácsalábakon álló gyermekágy. 
Rövid végein kör alakú nyílás látható, 
amiből arra lehet következtetni, hogy fel
függesztve is használhatták ( B á r á n y n é , 

1939, 21. kép).
Lásd még: —»népi bútor.
írod.: B á r á n y n é , 1939; K. C s il l é r y  Klá

ra, Újabb adatok a talpas bölcső eredetéhez, 
N É ,  49( 1967); Uő, A magyar népi lakáskultú
ra kialakulásának kezdetei, Bp., 1982; Uő, 
Lakás, bútorzat a honfoglalás idején, i n  Hon
foglalás és néprajz, szerk. K o v á c s  László, 
P a l á d i - K o v á c s  Attila, Bp., 1997 (A honfog
lalásról sok szemmel, 4).

Kiss Éva

bölcsős asztal —»asztal

Bölcs Salamon ítélete („Istennek igéje 
mintegy rakott tárház...”, 1581)

Bibliai históriás ének. A záróverssza

kok szerint szerzője (nyilván prot.) lel
kész, és a mű 1581-ben íródott. Debre
cenben kétszer is kiadták, először a szer
zés évében Historia bipartita ex Regum 
1. et 3. capitibus desumpta latin címmel, 
majd 1619-ben História az bölcs Sala
mon királynak két versengő asszonyálla
tok között való igaz ítíletiről és törvény- 
tételéről magyar címmel. Két részből áll, 
az első Salamon hatalomra jutását mond
ja el, a másik a bölcs király ítéletét (lKir 
1 és 3), ez utóbbi hangvétele sokszor a 
korban divatos asszonycsúfolókéra em
lékeztet.

írod.: H o r v á t h  J á n o s ,  A reformáció je 
gyében, Bp., 21957.

A szerk.

Bölöni Sámuel (1760 k.?— 1820 k.?)
Az erdélyi udvari kancellária ügynö

ke, jogász és a bécsi Theresianumban 
magyar nyelvtanár. O fordított először 
magyarra angol regényt, amelyet didakti
kusán megjegyzetelt. Könyvtárának cím
jegyzékét Bécsben kinyomtatta (1811).

Művei: Mária vagy a nemes gondolkodá
sú paraszt leány. Egy igen szomorú történet 
( G e o r g e  B E R K E L E Y -fo rd ítá s ) , K o lo z s v á r ,  1794; 
Egykorú vers a Hóra-lázadásról, k ia d .  D é k á 

n i  K á l m á n ,  D é v a ,  1907.
írod.: G y ö r g y  Lajos, Az első magyarra 

fordított angol regény, ErdMúz, 1930.
A szerk.

bőrmelles —»bőrruhák

bőrművesség
A bőrnek és a prémnek mint fizetőesz

köznek és élő állatban mérhető vagyon
nak különleges jelentősége volt a korai 
századokban. Prémben fizették a meny
asszony árát, a falvak prémben teljesítet
ték adózási kötelezettségük egy részét. 
A sztyeppövezeti állattartó kultúrákban 
használt zsír- és csávázásos cserzést (az 
utóbbit timsóval kombinálva) szerszám- 
készletével együtt már a honfoglalás előtt 
ismerte a magyarság. Ez a bőrkikészítési 
mód a juhfélékhez kötődik. A szerszá
mok közül a gamó és a tiló típusú bőrtö
rők, az állványos bőrpuhító bizonyítható
an honfoglalás előttiek. A zsírcserzés és
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Kordovánkészítő és tímár Christoff Weigel Abbildung der Gemein-Nützlichen Hauptstände von 
denen Regenten [...] Künstler und Handwerker c. könyvében, Regensburg, 1698

az ásványi cserzés, azaz a timsóval kom
binált erjesztett csávák az újkorig hasz
nálatban maradtak.

A kora középkorban a timsós cserzés 
volt a leggyakoribb magyar bőrkikészíté- 
si mód. Ennek előnye a nyugati növényi 
cserzéssel szemben a rövid, egy-két hó
napos készítési idő, szemben a növényi 
gödörcserzéssel, mely két-három évet is 
igénybe vett. A kisebb bőröket zsákcser- 
zéssel, meghagyva a bőrök tömlő formá
ját, növénnyel cserezték ki. A timsós bőr 
megismerését Európában a szakirodalom 
a magyarsághoz is köti. A 15. sz.-ban Eu- 
rópa-szerte általánosan ismert, marha
vagy ökörbőr alapanyagú, timsóval ke
zelt és meleg faggyúval átitatott magyar 
bőr La Lande leírásában bekerült Diderot 
enciklopédiájába is. Az e módszert köve
tő francia tímárokat bongmyeurnek ne
vezték. A szattyán és kordován -  későb
bi közös nevükön marokén -  nagy meny- 
nyiségben került a keleti kereskedelem 
révén Európába. Főképpen kecske- és 
juhbőrből készültek ezek a szőrtelenítés 
után többször pácolt, cserszömörcével 
vagy gubaccsal világos színűre cserzett, 
szép barkájú, vékony, finom bőrök, ame
lyeket a feketén kívül élénk kék, lilásvö- 
rös (=karmazsin), sárga, zöld színekre 
festettek. Mo.-on a török hódítással egy 
időben kezdték készíteni. Igen kedvelt 
volt a növénnyel cserzett, színezett, nyír
olajjal kent bagaria, melyet orosz terület
ről importáltak. Európában csak a 18.

sz.-tól tudták készíteni. A talpnak való 
ún. fontos bőr (font= Pfund) elnevezése a 
súlyra való árusítás emléke.

A korai munkamegosztásban a nők 
foglalkoznak a bőrmunkával, majd a spe
cializálódással párhuzamosan a ~ férfi- 
munkává vált. A honfoglalás korának 
bőrkészítő és -feldolgozó mesterségei 
csak közvetve ismertek. A szűcsnek a 
prémek csávázása mellett a prémes 
—»bőrruhák: a —»suba, ködmön, kucsma, 
bélelés, —»kesztyű előállítása a feladata. 
Figyelmet érdemel a díszítésül használt 
szűcs bőrrátéttechnika, melynek orna
mentikája visz. sztyeppéi eredetű. A ma
gyar -ben még a 18. sz. végén sem vál
nak el élesen a bőrkikészítő és -feldolgo
zó mesterségek. A kora középkorban a 
szűcs mellett a tímár az egyetlen bőrrel 
foglalkozó ismert mesterség. Feladata a 
bőr kikészítése és az elkészült bőr feldol
gozása tárgyakká. A sants, saruvarró el
nevezések a differenciálódás kezdeteit 
jelzik. A 14. sz.-ban jelennek meg a var
gák. Ok készítik a sarut, deli sarut, sze- 
kemyét, cipellőst, bocskort. Ők maguk 
végzik a —»lábbelik készítéséhez hasz
nált bőr cserzését is. Ezáltal a tímárok 
munkája mindinkább a bőrkikészítésre 
korlátozódik. A 15-16. sz. fordulója tá
ján megjelenő csizmadiák a vargáktól át
veszik a lábbelikészítés munkájának egy 
részét. Gyártmányaik a csizma, a papucs, 
a bőrkapca (—»kapca, harisnya). A csiz
madiák már csaknem teljes mértékben
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Szűcs és kesztyűs Christoff Weigel Abbildung der Gemein-Nützlichen Hauptstände von denen 
Regenten [...] Künstler und Handwerker c. könyvében, Regensburg, 1698

bőrfeldolgozók. Végül a varga mesterség 
is szétválik a cserzést és a lábbelikészítést 
végzőkre, s ez a folyamat csak a 19. sz.- 
ban fejeződik be a cipészek kiválásával.

A szíjgyártók is maguk végezték a 
—»lószerszámnak való bőr cserzését, sa
ját célra, egészen a 18. sz.-ig: ,,[A szíj
gyártó mester csináljon] mesterremek
ben nígy lóra való minden szerszámot és 
egy katona egész szerszámot [...] mely
nek az bűrét is maga csáválja meg” 
(1683). A timsós magyar bőrt és a növé
nyi cserzést egyaránt használták. A ló
szerszámokon kívül ostort, hámtáskát, 
szablyaszíjat, öveket, sőt kopjatokot is 
előállítottak. A nyereggyártók a —»nyereg 
favázát borították be bőrrel, az oldalbőrt 
és a nyeregpámát készítették el; a nyereg 
felszerelése a szükséges szíjazatokkal 
megoszlott a szíjgyártók és a nyereggyár
tók között. A nyergesek feladata volt még 
a székek kárpitozása és a hintók, kocsik 
bőrözése, s gyártottak puska- és pisztoly
tokot is. Az irhagyártók a timsós vagy a 
tojással, olajokkal, növényi cseranyaggal 
kombinált timsós cserzést alkalmazták. 
Utóbb zsírcserzéssel mosható bőrt is cse
reztek az erszénygyártók, kesztyűsök szá
mára. A kesztyűgyártók maguk is cserez
tek. Az erszénygyártók számára a többre- 
keszes férfi- és asszonyember-erszényen 
kívül a kesztyű művelése is engedélye
zett volt. Pergament, azaz cserzetlen bőrt 
és finombőröket használtak fel a könyv
kötők (—»könyvkötészet). Bélyegzőkkel

nyomott, aranyozott munkáik közül ki- 
emelkedőek az 1500 előtti olasz-magyar 
periódust képviselő —»korvinakötések. A 
bőrfeldolgozó szakmák számára a tímá
rokon és vargákon kívül a török hódítás 
után megjelenő tobakmesterek is szállítot
ták az alapanyagot. A tobakmesterek a 
lábbeli-felsőbőrt és díszművek készítésé
hez használt finombőröket, a szattyánt és 
kordovánt készítették.

A bőrfeldolgozó mesterek munkáit 
hímzés (—»szűcsvirágozás), szironyozás, 
steppelés, domborítás, metszés, poncolás, 
préselés, aranyozás, festés, bőrrátét és 
fémveretek díszítik. Néhány, a középkor
ban kedvelt, dúsan díszített tárgytípus -  
ládák, dobozok, tokok, aranyozott-ezüs- 
tözött bőrtapéták, kárpitok, párnák és pa
pi viseletdarabok -  nehezen köthető egy 
adott mesterséghez, ezek többnyire im
portcikkek, vagy főúri, egyházi műhe
lyekben készülhettek. A keleti eredetű dí
szítőmódok a keleti kapcsolatok révén, 
majd itáliai és spanyol hatásra terjedtek el.

A bőrmunkával foglalkozók —»céhei a
14. sz. közepén alakultak, a legkorábbiak 
közé tartoznak. A mesterek száma a szak
ági kimutatások szerint a középkor végé
re megelőzte pl. a textil- vagy a fémmun
kával foglalkozókét.

írod.: G áborján Alice, Két magyar hosz- 
szúszárú lábbelitípus viselettörténeti elemzé
se, NÉ, 40(1958); Uő, A magyar módra való 
borkészítés problematikája, NÉ, 44(1962); 
Giuseppe Bravo, Juliana Trupke, 1 0 0 0 0 0
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Jahre Leder, Basel-Stuttgart, 1970; Nagy 
László, A veszprémi tobakok. Egy bőrkészítő 
kismesterség és művelői a 18-19. században, 
VMMK, 10(1971); Kresz Mária, A magyar 
szűcsmunka történeti rétegei, Ethn, 89(1978); 
Magyar Néprajz, III, 1991; Magyarország 
kézművesipar-történetének válogatott bibli
ográfiája, szerk. Domonkos Ottó, N agybá- 
kay Péter, Bp., 1992.

Torma László

b ő r r u h á k
A 16-17. sz.-i írott források tanúsít

ják, hogy a férfiak, ritkábban a nők ruha
tárában is előfordultak bőrből készült ru
hadarabok. A Perényiek ingóságai között 
(1569) bőrsubicát sorolnak föl (TT, 
1901). —»Evlia Cselebi török utazó a bu
daiak ruházataként a kapcsos nadrághoz 
hordott bőrdolmányt írja le (1660-64). I. 
Apafi Mihály fejedelem udvartartásának 
irataiban készen vásárolt bőrdolmányt és 
bőmadrágot (1673), Nádasdy Ferenc sár
vári levéltárában illatosított (pézsma) 
bőrből szabott vállat említenek (1664). A 
szőrmés ~ fejezték ki a legszembetűnőb
ben a különbséget az ünnepi téli főúri öl
tözetek és paraszti megfelelőik között. A 
nemesek apró állatok nemes szőrméjéből 
összeállított és felületén drága matériá
val borított szőrmeruhákban jártak, a pa
raszti ~ ellenben juhbőrből készültek, és 
beborításukat -»ruharendeletek tiltották.

A 16-17. sz.-i források gyakran emlí
tik az elöl éppen összeérő, galléros, sze
gett, nyusztból, nyestből, petymegből 
(vadmacskaféle) és rókabőrből készült 
szőrmepalástot, a gereznát vagy gelez- 
nát, amelyet Apor Péter szerint a főrangú 
asszonyok viseltek. A 17. sz. közepétől a 
geleznát szőrméjével befelé fordították, 
külsejét pedig -  hogy eltakarják az apró 
bőrök összevarrásának nyomát -  valami
lyen matériával borították. Ettől kezdve a 
szőrmebélésre használták a gelezna kife
jezést is. A 17. sz.-i ábrázolások tanúsága 
szerint a közrendű férfiak és nők juhbőr
ből készült geleznájukat szőrével kifelé 
fordítva öltötték fel.

Az előkelők —»mentéjének közrendi 
megfelelője a ködmön és a bunda volt. 
Pontos adatok hiányában a bunda a távo

li múltban talán meg sem különböztethe
tő a combközépig érő ködmön hosszabb, 
lábszárközépig érő változatától. Egyéb
ként a rövid ködmönnel azonos megjele
nésű volt: ujjai végét -  a kézfejet véden
d ő - jó  arasszal vagy csak a kézfej hátán 
ún. kutyafiillel meghosszabbították, nya
kát báránybőrrel gallérozták. Visz. a rö- 
videbb ködmönről szólnak azok a 14. sz. 
eleji feljegyzések, amelyek szerint a Ná
polyi ostromló Nagy Lajos lovas katonái 
páncélt helyettesítő, zsírozott bőrze
kében harcoltak. A debreceni szűcsök 
1598-ban alakult —»céhének artikulusa 
szerint ekkor már „férfiembernek”, „asz- 
szonyállatnak”, kicsi leánynak egyaránt 
tarkázott, irhás ködmönöket varrtak, de a 
juhbőr ködmönöket posztóval sosem bo
rították be. Bár az ilyen meztelen ködmö- 
nök az alsóbb rendű emberek ruhatárába 
tartoztak, mint sokat érő tárgyat zálog
ként elfogadták. Az 1601-ben Kecske
métre betörő tatárok zsákmányának is ér
tékes részét alkották a ködmönök. A bu
dai és szolnoki háremek török asszonyai 
körében is kedvesen fogadott ajándéknak 
számítottak. A kolozsvári harmincad- 
jegyzékek tanúsága szerint 1599 és 1637 
között jelentős mennyiségű csuhaköd- 
mönt, subica ködmönt, valamint kecske- 
ködmönt, asszonynak való ködmönt és 
takarító ködmönt szállítottak Mo.-ra. A 
szűcsök a ködmön szabásával követték a 
divatot. Amikor a 17. sz. végén a fűző el
terjedését követően divatba jöttek a de
rékra szűkített felsőruhák, a szűcsök ár
szabásában megjelent pl. az „asszonyem- 
bemek való szorító mentécske” és a 
szolgálónak szánt szorító ködmön is (He
ves Megyei Levéltár, 1696, Abaúj vm.). 
Az eltérő szabásvonalakat megőrző, kü
lönféle bőrszínű, a -^szűcsvirágozás vál
tozatos módjaival díszített cifraködmö- 
nök szűcsközpontonként jellegzetesen 
különböztek, s tájanként másként is ne
vezhették őket (pl. a bukovinai széke
lyeknél: kozsok). A női ködmön általá
ban cifrább és drágább volt a férfiakénál, 
a módosabbak rókamállal prémezve is 
rendelhették, és életre szóló téli ujjasként 
a kelengyének fontos, a hagyatéknak pe
dig gyakran értékes tárgya volt.
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Bunda lehetett az a Kálmán király 
1100 k. kiadott rendeletében emlegetett 
„hasított bőrmente”, amelyet visz. olyan 
bokáig érő, szűk bőrkabátnak kell elkép
zelni, amely alul hasítékkal volt meg
nyitva, hogy lépni lehessen benne. Az 
ilyen hosszú, szűk bundák történetéről 
nem sokat tudunk. Talán ezek utódjának 
tekinthető a pásztorok körében a 19. sz.- 
ig használt csöves, amelyet tatár köd- 
mönnek is neveztek, és amelyet -  az oro- 
szoknál-törököknél legtovább kedvelt, 
kézfejet is takaró hosszú ujjai miatt -  ke
leti eredetűnek tartottak. Bundának ne
vezték a ködmön hosszabb, rendszerint 
lábszárközépig érő változatát is, melyet 
leginkább mint téli utazásra alkalmas ru
hadarabot egykor férfiak és asszonyok 
országszerte viseltek. A hosszú, „téli bá
ránybőrös bundákat” a 18. sz. elején Er
délyben megkülönböztették az ország 
más területeire ekkor már jellemző „ma
gyar bundától”, amely a hosszú ködmön- 
nek immár posztóval borított változatára 
utalt.

Az elitétől eltérő minőségben és szö
vetborítás nélkül, de a közrend felsőruhái 
között is jelen volt a palástszerű szőrmés 
köpönyeg, —»suba. Az Alföldén leggyak
rabban ezt nevezték bundának.

A suba rövidebb párja volt a kisbunda, 
amelyet kimondottan asszonyok számára 
varrtak a szűcsök. Szabása a suba szabá
sának legrégebbi ismert változatait őrizte 
meg, amelyek a 16. sz.-tól nálunk is vi
selt spanyol eredetű, ujjatlan köpönye
gek szabásával egyeztek meg. A juhbőr 
festésével, szűcsvirágozással, fekete ha
sibárány (azaz anyja hasából kivett bá
rány) kruponjából varrt gallérral ékes 
kisbunda főleg az alföldi cívisasszonyok, 
gazdalányok kelengyéjében foglalta le a 
ködmön, mente helyét.

A nemes szőrméből készült, drága 
—»kacagány közrendű párja a vargák ál
tal a juh lábas bőréből készített és vásá
rokon árult hátibőr volt. A vállra akasz
tott, hideg és szél ellen védelmet adó, 
ugyanakkor szabad mozgást engedő há
tibőrt nemcsak pásztorok, juhászok, nád
vágók használták, hanem a 19. sz. elején 
-  ekkor már szőrméjével befelé fordítva

és irháján cifrázva -  az asszonyok is fel
vették. Használata olyan megszokott 
volt, hogy 1820-ban a hátibőrben Bécsbe 
látogató hódmezővásárhelyeik feltűnést 
sem keltettek. Pásztorok használták legto
vább: a saját maguk által kikészített, meg
tört juhbőrt esetleg szegték, bélelték is, 
és a mellső lábakkal nyakukba kötözték. 
Gyakran együtt használták az elejbőrrel 
vagy előbőrrel, amely a hátibőr mellen 
alkalmazott párja volt. A mellső és hátsó 
lábaknál fogva vállon-derékon kötözték 
össze. Kimunkáltabb, szűcsök készítette, 
kengyellel nyakba akasztható vagy hátat 
keresztező átalvetőkkel rögzíthető válto
zata volt a stájer Brustfleckre emlékezte
tő keresztesmellény. Az egymáshoz kö
tözött hátibőr és elejbőr vezetett el az ol
dalt záródó bőrmelleshez (—»mellény). 
Ezt a legkönnyebben előállítható bőrru
hát, ill. változatait az orosz területeken, 
sőt keletebbre, Kínáig megtalálhatjuk. 
Igényes, szűcshímes magyar változatai az 
erdélyi Mezőségen, a gyimesi és bukovi
nai csángók körében ismertek. A posztó-, 
szövet-, bársonyborítású bőrmelles az er
délyi szászok (—»németek) körében volt 
kedvelt.

A közrendűekhez illő juhbőr ruhákat 
eleinte csak a bőrszélek, a varrások taka
rása díszítette. A 17. sz. második felében 
azonban, amikor az úri-nemesi öltözete
ket szinte beborította a —»paszomány, a 
—»csipke, a —»hímzés, a paraszti ~on is 
megjelent a szűcsvirágozás. A 18. sz.-tól 
a lassan csak keleti importból beszerez
hető nemesszőrme ruhák helyett Európa- 
szerte, igy a hazai elit körében is elter
jedtek a vattás, majd vatelinos felsőru
hák. A magyar parasztság azonban 
továbbra is kedvelte az immár cifra ~at. 
A ~ csak akkor veszítettek jelentőségük
ből, amikor a varrásra, hímezésre alkal
mas bőrű hazai fajtájú juhállományt las
sacskán merinói birkára cserélték.

írod.: A por [1736]; Radvánszky , I III 
[1879-96], - 1986; Evlia Cselebi török világ
utazó m agyarországi utazásai 1660-1664, 
ford. Karácson  Imre, Bp., 1904; Szádeczky 
Béla, I. A pafi M ihály fe jede lem  udvartartása. 
I. B ornem issza  A nna  g a zd a sá g i n ap ló i 
(1667-1690), Bp., 1911; Ecsedi István, A
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hortobágyi pásztorviselet, NÉ, 15(1914); Fél 
Edit, Magyarországi ujjatlan felsőruhák, NÉ, 
28(1936); Zoltai Lajos, A debreceni viselet a 
16-18. században, Ethn, 49(1938); Dorogi 
Márton, A kunsági kisbunda, Szolnok, 1962; 
Carl Köhler, A History of Costume, New 
York, 1963; Leopold Schmidt, Volkstracht is 
Niederösterreich, Linz, 1969; K resz Mária, 
A magyar szűcsmunka történeti rétegei, Ethn, 
89(1978); Uő, Népi szűcsmunka, Bp., 1979; 
Stella Mary N ewton, Fashion in the Age of 
the Black Prince. A Study of the Years 
1340-1356, Suffolk-Totowa, 1980; Kós Ká
roly, Népi írott források a székelység anyagi 
kultúrájának múltjához, Ethn, 92(1981); Fló
rián Mária, Úri és paraszti bőrruhák. A 
szűcsvirágozás kezdetei, NÉ, 75(1993); Uő, A 
„magyar bunda", in Morzsák. Tanulmányok 
Kisbán Eszter tiszteletére, szerk. Kuti Klára, 
Bp., 1997; Kolozsvári harmincadjegyzékek 
(1599-1637), kiad. Pap Ferenc, Bukarest- 
Kolozsvár, 2000.

Flórián M ária-Tompos Lilla

böszörmények —»izmaeliták

brakteáta
Vékony lemezre vert érem, amelynek 

előlapi képe átnyomódik a hátlapra, ott 
negatív nyomatban látszódik. A ~k tkp. 
egyoldalúak. A magyar irodalomban le
mezpénznek is mondják. A ~ az ókorban 
jelent meg, majd a középkori német 
pénzverésben (Hohlpfennig) tűnt fel. 
Mo.-on III. vagy IV. Béla idejében ké
szültek ~k.

írod.: Friedrich Schrötter, Wörterbuch 
der Münzkunde, Berlin-Leipzig, 1930; Gedai 
István, Arpádkori lemezpénzeink kormegha
tározásához, Numizmatikai Közlöny, 64- 
65(1965-66); Lajos Huszár, Münzkatalog 
Ungarn, Bp., 1979.

Gedai István

Brandenburgi Katalin (1604. máj. 
28.-1649. aug. 27.)

Erdély fejedelemasszonya (1629. nov.
15.-1630. szept. 21.). Johann Sigmund 
von Hohenzollem brandenburgi válasz
tófejedelem és Anna von Preussen leá
nya, —»Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
felesége. Bethlen 1625 tavaszán kérte

meg ~ kezét, mert általa kívánta biztosí
tani helyét a harmincéves háború prot. 
szövetségében. Az 1626. márc. 2-án Kas
sán megtartott fényes esküvővel a fejede
lem sógorságba került György Vilmos 
brandenburgi választóval, Gusztáv Adolf 
svéd királlyal, és rokoni szálak fűzték ez
után Pfalzi Frigyeshez, a dán királyhoz 
és jägerndorfi őrgrófhoz is. A dinasztikus 
kapcsolatoknak köszönhetően az —»Er
délyi Fejedelemség 1626. nov. 30-án a 
westminsteri egyezménnyel csatlakozott 
a hágai szerződéshez, amelyet az előző 
évben Dánia, Anglia és Hollandia kötött 
a Habsburg-uralkodó ellen. A szövetség 
fenntartásának érdekében Bethlen ~t 
utódjának jelölte ki, amit az országgyű
lés és a Porta is jóváhagyott. A fejedelem 
betegsége, majd hosszú haldoklása ide
jén több politikai csoportosulás is meg
próbálta befolyása alá vonni a fiatal és 
tapasztalatlan asszonyt, hogy rajta ke
resztül szerezzék meg a hatalmat. A leg
nagyobb sikerrel a kát. párthoz tartozó 
fiatal Csáky István járt, aki elcsábította, 
kát. hitre térítette, majd feleségül is vette 
volna ~t, ha politikai ellenfelei meg nem 
akadályozzák. ~ néhány hónapos regná
lása alatt nem csitult a hatalmi harc, és ez 
végül lemondatásához vezetett. ~ a kirá
lyi Mo.-ra, majd a bécsi Habsburg-ud- 
varba költözött. Kapcsolatban állt több 
magyar arisztokrata családdal, pl. Ester
házy Miklós nádor később szintén nádor
rá választott, Pál nevű fiának a kereszt
anyja volt. 1639-ben újabb házasságot 
kötött: Ferenc Albert szász hg. felesége 
lett, és visszatért Németo.-ba.

írod.: SzekfŰ Gyula, Bethlen Gábor 
[1929], Bp., 21983; O borni Teréz, Erdély fe
jedelmei, Bp., 2002, 126-132.

Horn Ildikó

Brandolini, Aurelio Lippo (Firenze, 
1454 k.-Firenze, 1497. okt.?)

Gyerekkorától vak humanista költő, 
író és szónok. Firenzét elhagyva először 
Nápolyban (1466-80), majd 1480-tól 
Rómában élt, ahol a szellemi élet egyik 
vezetője lett. 1489-től Mátyás szolgálatá
ban állt. Budán írta és a királyi párnak 
ajánlotta De humanae vitae conditione et

Brandenburgi Katalin öltözéke, 1626 k. MNM
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Lippi brandolini,

DE RATIO'
N E S C R I B E N D I  L \*

ERI TRES, NVNC DE- 
N V O  I N  L V C E M  

E D I T I .

j « quibus vir iiledoäiß. RhetoricAprAcepta a dicen
di ratione, ad rationemfiribendi,ftyliqúe exercendi 
vfum tam docte traniiulit, tam diligenter accommo
dant , v f  nihil neque maiorum noltrorum , neque 

noitra memoria doftius,  aut elegantius 
in eo gerere feri pt um 

ejfe videatur.

A D I E C T I  S V N T .

loan. Ludoujci Viuis, Def.ErafmiRote- 
iodami , Conrad i Celtis, Chriitophori 

Hegendorphini, dc conicnben- 
dis cpiitolis li

belli.

C O L O N I A E  A G R I P P I N A E .
Apud haredes Arnolds Birchmanni. Anno

J H .  X> - L X X 111.

A .  L . Brandolini, De ratione scribendi libri tres, 
Köln ,  1 5 7 3 , címlap

toleranda corporis aegritudine c. dialó
gusát, amely halála után többször is meg
jelent nyomtatásban (először Becsben, 
1541, Martin ^B renner kiadásában), és 
itt kezdte írni a szintén Mátyásnak dedi
kált De comparatione reipublicae et re
gni c. dialógust is, melyet csak 1492-ben 
fejezett be. Ebben Mátyás király, a fia, 
Corvin János és Domenico Giugni, egy 
firenzei kereskedő elmélkedik arról, 
hogy melyik a jobb államforma: a király
ság avagy a köztársaság. E fontos állam
elméleti mű, melynek két kézirata isme
retes (Firenze, Biblioteca Laurenziana és 
Biblioteca Riccardiana), a 19. sz.-ban 
nyomtatásban is megjelent. Mátyás halá
la után ~ hazatért Itáliába, és Firenzében 
belépett az Ágoston-rendbe.

Fő műve, amelyben prédikációelméle
tét is kifejti, a De ratione scribendi libri 
tres, a 16. sz. közepétől jelent meg nyom
tatásban. A prédikációt az elsők között 
helyezte a genus demonstrativumba, meg
újítva ezzel a műfajt és elméletét. Nép
szerű volt még Christiana paradoxa (Ró
ma, 1531) c. könyve is.

Kiad.: Irodalom történeti em lékek, II, kiad.

Fraknói Vilmos, Á bel Jenő, Bp., 1890; A 
köztársaság és királyság összehasonlítása, 
ford. Angyal Pál, Bp., 1928.

írod.: Lynn Thorndyke, Lippus Brando- 
linus, Political Science Quarterly, 1926; Elisa- 
betta Mayer, Un um anista italiano della corte 
di M attia Corvino. Aurelio Brandolini Lippo, 
Annuario, 1938; Charles Trinkaus, In our 
Im age and  Likeness. H um anity and  D ivinity in 
Ita lian  H um anist Thought, I—II, London, 
1970; Wilhelm Kölmel, M enschliche Exi
stenz in der Sicht des Augustinererem iten und  
H umanisten Aurelio Brandolini, in Secundum  
regulam vivere. Festschrift fü r  P. Norbert 
Backm und O. Praem., Hrsg. Gert Melville, 
Windberg, 1978; John. M. M cM anamon, 
F uneral Oratory and the C ultural Ideals o f  
Italian H umanism , Univ. of North Carolina 
Press, 1989; Erika Rummel, In D efense o f  
„ Theologizing H um anists '. Aurelio  Brando
l in i ’s „In sacram  Ebreorum historiam  [ ...]  
p re fa tio ”, Humanistica Lovaniensia. Journal 
of Neo-Latin Studies, 44(1995).

A szerk.

Brassai-kódex (18. sz. első fele, Bp., 
magántul.)

39 levél terjedelmű, 8° formátumú 
unit. énekeskönyv. A 16-18. sz.-ból tar
talmaz énekeket.

írod.: Kanyaró Ferenc, A Brassai-kódex  
históriás énekei, TT, 1896, 121-136; Stoll, 
1963, 22002, 222. sz.; Varga Imre, A Bras- 
sai-kódexről, ItK, 1992.

A szerk.

brassói dékánság (barcasági dékán- 
ság)

Barcaság vagy Brassóvidéke benépe
sítését II. András kezdeményezte azzal a 
céllal, hogy az ország gyéren lakott, dél
keleti részét megvédje a —»kunok betöré
seitől. 1211-ben a területet a —»német lo
vagrendnek adományozta, amely tudatos 
telepítő politikát folytatott, s igyekezett 
minél inkább függetlenedni a Magyar 
Királyságtól. Ennek első lépése az önál
ló egyházi szervezet létrehozása volt. A 
barcasági vagy ~ (esperesség) felállítását
III. Honorius pápa jóváhagyta, és az er
délyi —»püspökök kárára saját jogható
sága alá vonta. András király 1225-ben
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fegyveres erővel kiűzte Mo.-ról a lovag
rendet, a betelepített —»németek azonban 
nem követték uraikat, hanem helyben 
maradtak. A ~ ezután a rövid életű ( 1227— 
41) milkói kun püspökséghez (—»misz- 
sziós püspökségek) tartozott. Később er
re hivatkozva szeretett volna Brassó 
székhellyel püspökség rangjára emelked
ni, az erdélyi püspök és az esztergomi ér
sek azonban ezt megakadályozta. A ~ 
Esztergom joghatósága alatt a barcasági 
német telepesek sajátos egyházi intézmé
nyeként működött, és egybefogta papjai
kat. Johann —»Honter brassói iskolames
ter vezetésével a város késlekedés nélkül 
a hitújítás mellé állt.

írod.: Benkő Elek, in K.MTL, 1994, 
126-128.

Török József

a brassói evangélikus kollégium 
könyvtára

A 16. sz. első felében Johann —»Mon
ter által életre hívott gimnázium (—»isko
lahálózat 2.a) kezdettől fogva jelentős 
könyvtárral rendelkezett, melynek alap
ját a város kolostori iskoláinak és temp
lomi könyvtárának a reformáció előtti 
időkből származó könyvgyűjteményei 
képezték. Ehhez járult még néhány olyan 
becses könyv és kézirat, amelyeket a bu
dai és a görög könyvtárakat ért török 
pusztítások után a város bírája (Hans 
Benkner) vásároltatott meg. A legkoráb
bi könyvkatalógus 1575-ből maradt fenn. 
Ebben a jegyzékben 70 —»kódex és 530 
nyomtatott könyv szerepel betűrendes 
felsorolásban. Az állomány összetétele 
igen heterogén: a kát. teológiai és liturgi
kus irodalomtól kezdve a görög-római 
klasszikusokon, skolasztikusokon, világi 
és egyházi jogi műveken keresztül a 
15-16. sz. minden tudományágának leg
kitűnőbb könyvei megtalálhatók itt. Az 
anyagnak ez a nyitottsága annak köszön
hető, hogy a 16. sz. nagy humanista 
egyéniségei mindenkor szem előtt tartot
ták e könyvtárnak a friss irodalommal 
való ellátását, továbbá hogy a könyvtár 
közösségi használati funkciót is betöltött. 
Ennek következtében a gyűjtemény min
dig több volt egyszerű luth, könyvtárnál,

még akkor is, amikor a 17. sz.-ban ado
mányok sora (Michael Weiss, Dániel Fro- 
nius, Matthias Spörer) szinte kizárólag 
ev. teológiai anyagot juttatott a biblioté
ka polcaira. A 17. sz.-ban a könyvtár ál
lományáról hat összeírás készült (1619, 
1622, 1625, 1626, 1649, 1668). Az első 
kettő nem betűrendben, hanem proveni
enda szerint adja meg a könyveket, míg 
a következő négy katalógus tudományok 
szerinti felosztásban rendszerezi a gyűj
teményt. 1689. ápr. 21-én Brassót tűz
vész pusztította el. A könyvtár óriási vesz
teségét jól mutatja az az 1705-ben Martin 
Ziegler rektor által készített összeírás, 
amelyben a teljes állomány -  a tűz után 
megmaradt könyvekkel és az új adomá
nyokkal (Anna Weltherin, Valentin 
Altzner, Petrus Clusius, Simon Chrestel 
stb.) együtt -  270 kötetet tesz ki. Az 
előbb említetten kívül a 18. sz.-ból még 
hét könyvjegyzék ismert (1744, 1749, 
1750, 1751, 1767, 1768, 1770). A könyv
tárosi teendőket 1845-ig a gimnázium ta
nulói látták el a rektor felügyelete mel
lett, ettől az évtől azonban a tanári karból 
kikerült fizetett könyvtárost alkalmaztak. 
A sok adománynak köszönhetően a 19. 
sz. végére a könyvtár állománya elérte a 
25 ezret.

írod.: Julius Gross, Katalog der von der 
Kronstädter Gymnasialbibliothek bei der 400 
jährigen Luther-Feier in Kronstadt ausge
stellten Druckwerke aus dem Reformations
zeitalter, Kronstadt, 1883; UŐ, Zur ältesten 
Geschichte der Kronstädter Gymnasialbiblio
thek, Archiv des Vereins für Siebenbürgische 
Landeskunde, 22(1887); Nussbächer Ká
roly, A brassói evangélikus iskola könyvtára, 
MKsz, 13(1888); G rünn Albert, Adalék a 
brassói könyvtár 16. századi történetéhez, 
MKsz, 25(1901).

Verók Attila

brassói Szűz Mária-plébániatemp
lom (Fekete templom)

Brassó ev. plébániatemplomát az 
1689. évi nagy tűzvész óta nevezik Feke
te templomnak. A gótikus Erdély legna
gyobb méretű, 89 m hosszú templomát 
korábbi, talán a kerci műhelyhez köthető, 
bazilikális elrendezésű épület helyén ala-
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A brassói Fekete templom déli előcsarnokának 
kapuzata

kították ki a 14-15. sz. folyamán, visz. 
Alsó-Ausztriából származó alaprajzon. A 
búcsúengedélyekkel és adományokkal 
támogatott munkálatok 1385 e. megkez
dődtek, és Tamás plébános (1377-1413 
k.) működése folyamán, majd azután, 
1477 tájáig folytatódtak. A plébánost sír
felirata a hajó- és a szentélyépítés fő kez
deményezőjének nevezi.

Sokszögzáródású, háromhajós, (erede
tileg) hét pillérpáros, körüljárós csarnok
szentélye és hatszakaszú, a szentélynél 
szélesebb, csamokrendszerű hosszháza 
volt, amelyhez nyugaton két homlokzati 
tornyot (csak a déli készült el), délen elő
csarnokot, a szentély északi falához pedig 
két sejtes, kereszt- és hálóboltozattal fe
dett sekrestyét ragasztottak. A szentély és 
a hosszház között egykor lettner (szen- 
télyrekesztő) állott. Az épület homlokza
tát lépcsőzetes, -  szászsebesi és segesvá
ri előzményekhez kapcsolódó -  szobrok
kal és fiálckkal díszített támpillérek 
fogják közre, s kőráccsal határolt folyosó 
koronázza. Két-két oldalkapuja és nyu
gati portáléja a 15. sz. második és harma
dik negyedében készült, s kolozsvári és 
segesvári közvetítéssel Kassáról eredő 
hatásokat tükröz. A belső terek mai fíó-

Mózes próféta a brassói Szűz Mária-plébánia
templom szószéklábazatán. Ismeretlen mester, 1696
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kos dongaboltozata, ill. a főhajó borda 
nélküli keresztboltozata a 18. sz.-ban, az 
1689-es tűzvészt követő javítások során 
épült. Ekkor ( 1708-20 k.) épültek a hajó
kat elválasztó, szamárhátíves keretelésű, 
tudatosan gotizáló, de késő reneszánsz 
fejezetes pillérek és növénydíszes meg 
figurális (zodiákus-) kompozíciókkal dí
szített árkádok is, amelyek a boltozatot 
és a karzatot tartják. Igényes, gazdag bú
torzata nagyobbrészt az égést követő szá
zadban készült.

írod.: Die deutsche Kunst in Sieben
bürgen, Hrsg. Victor Roth, Berlin-Hermann
stadt, 1934, 102 107; Die baugeschichtliche 
Ergebnisse der Grabungen in der Schwarzen 
Kirche, Mitteilungen des Burzenländer säch
sischen Museums, 3(1938); Walter Horwath, 
Die Turmanlage der Schwarzen Kirche, Mit
teilungen des Burzenländer sächsischen Mu
seums, 3(1938); Virgil Vâtâçianu, Istoria 
artei feudale in tarde romane, Bucureçti, 
1959, passim; Gustav Treiber, Die mittelal
terliche Kirchen in Siebenbürgen, München, 
1971, 89-92; MMüv 1300-1470, 1987, pas
sim; Entz Géza, Erdély építészete a 14-16. 
században, Kolozsvár, 1996, passim.

Kovács András

Brassó nyomdászata és könyvkiadása
Az —»Erdélyi Fejedelemség területén 

Szeben után másodikként Brassóban in
dult meg a nyomdászat. Az itteni tipográ
fia a szebeninél jóval hosszabb életű 
volt, ami vezetőjének, a sokoldalú tudós 
humanista nyomdásznak és betűmetsző
nek, Johann —»Hontemak az érdeme. A 
műhely 1539-ben indult meg; nyelvköny
veket és az erdélyi ev. szászok (—»néme
tek) vallásgyakorlásához szükséges köny
veket adott ki, magas technikai színvona
lon, gyakran fametszetes címlapképekkel 
(—»tankönyvkiadás). Közben átmenetileg 
Brassóban dolgozott az egyébként szebe- 
ni Georg Greus nyomdász, akit az erdélyi 
szászok jogszabálygyűjteményének ki
nyomtatására hívtak meg. A Honterus-fé- 
le brassói sajtó utolsó terméke 1594-ből 
való, de a század utolsó harmadában mun
kája nem volt már folyamatos.

Ezt követően 30 évi szünet után 1625- 
ben új nyomda indult Martin Wolfgang

A brassói Honterus-nyomda első kiadványainak 
egyike: Augustinus, Sententiae, Brassó, 1539, 
címlap

vezetésével. A 17. sz. közepétől faktorok 
végezték benne a szakmai munkát. A 18. 
sz. nagy részében a Seuler család tulajdo
nában volt (1702-72). A 18. sz.-ból mint
egy 250 brassói kiadvány ismeretes ma, 
túlnyomó többségük német nyelvű alkal
mi nyomtatvány, továbbá —»kalendárium 
és latin, német tankönyv. A nyomda fel
adata alapításától kezdve az erdélyi szász 
lakosság könyvvel való ellátása volt.

írod.: Hermann Tontsch, Die Honterus- 
presse in 400 Jahren, Kronstadt-Braçov, 
1933; Borsa Gedeon, A szebeni nyomda a 
16. század utolsó negyedében, MKsz, 1965; 
UŐ, Johann Honterus als Buchillustrator, Gu
tenberg Jahrbuch, 1986.

V. Ecsedy Judit

Brenner Domokos (Nezsider?, 1660- 
as évek-Párizs, 1721. szept. 27.)

Diplomata, író, katona, kát. pap. 
Wanguin vagy Wangen nevű nemesi 
családja Németo.-ból származik. Már ho
nosított apja Moson m. alispánja volt. 
Fiatalságát Mo.-on töltötte. Megtanult 
németül, magyarul és latinul, később 
franciául, olaszul. Az Augsburgi Liga há
borújában a Habsburgok oldalán harcolt,
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1696-ban átállt a franciákhoz; Nantes
ban az oratoriánusoknál tanult. 1703-ban 
a veszprémi káptalan, ill. a hantai Szt. 
Mihály-templom apátja. Széchényi Pál 
érsek titkáraként részt vett a kurucokkal 
folytatott tárgyalásokban, 1705-ben csat
lakozott II. Rákóczi Ferenchez, magával 
vivén az érsek levelezését. Először tör
ténetírással foglalkozott, majd szepesi 
prépostként megírta a Peculiares Princi
pium Hungáriáé in Ecclesia Dei prero
gative (Lőcse, 1707) c., ki is nyomtatott 
iratát, amelyben rendkívül széles körű 
felkészültséggel bizonyította Rákóczi 
általi préposti kinevezésének jogosságát. 
1707-ben Rómában, Rákóczi követeként, 
latin és olasz nyelvű emlékiratokban adta 
elő a fejedelem kívánságait; nem rajta, 
hanem a politikai helyzeten mült, hogy 
küldetése sikertelen maradt. 1709-től 
Lengyelo.-ban volt diplomata, egy levél
hamisításával becsapta a francia diplo
máciát, Lettre d 'un Ministre de Pologne 
à un Seigneur de l ’Empire sur les affai
res de la Hongrie ( 1710) c. iratában össze
foglalta a felkelés történetét (franciául, 
németül és latinul is megjelent). 1711- 
ben Rákóczi előbb az utrechti béketár
gyalásokra, Versailles-ba küldte. 1714- 
ben „erdélyi rendkívüli követeként je
lentetett meg Párizsban egy munkát 
(Selectae assertiones theologicae), mely
ben a kát. egyház tételeit védelmezi a 
prot.-okkal szemben. Disszertációját Sois- 
sons-ban védte meg. Párizsi tartózkodá
sának legjelesebb emléke az 1739-ben 
Hágában Rákóczi Emlékirataival és a 
—̂Bethlen Miklósnak tulajdonított, de 
Révérend abbé által írt beszámolóval 
együtt megjelent Histoire des Révoluti
ons de Hongrie, amelyben ~ magyar és 
külföldi források alapján bizonyítja a 
felkelés jogosságát.

A fejedelmet Franciao.-ba hívta. Rá
kóczi Töröko.-ba távozását követően ~ a 
francia külpolitika változásai nyomán el
bizonytalanodott, és zavaros pénzügyie
tekbe keveredett. Elveszítette Rákóczi 
egész vagyonát. 1721-ben a Bastille-ban, 
az adósok börtönében elvágta a torkát.

A Manon Lescaut szerzője, Prévost 
abbé —ről mintázta Le monde moral c. re

gényének egyik, nem is jelentéktelen 
alakját.

írod.: Emile P illias, Instructions secrètes 
de Rákóczi à I abbé Brenner, son ministre en 
France (1717-1720), in Uő, Études sur 
François IL Rákóczi, prince de Transilvanie, 
Paris, 1939; Benda Kálmán, Rákóczi és a 
Vatikán. Brenner Domokos küldetése XI. 
Kelemen pápához, 1707-1708, TSz, 1959; 
Esze Tamás, Egy lengyel királyi tanácsos 
levele, MKsz, 1961; Hopp Lajos, Rákóczi
kori hungarika az Ossolineumban, MKsz, 
1976; Benda Kálmán, „Egy lengyel királyi 
tanácsos levele" 1710, MKsz, 1979; Köpeczi 
Béla, Brenner Domokos, a Rákóczi-szabad- 
ságharc és a bujdosás diplomatája és publi
cistája, Bp., 1996; Uő, Brenner Domokos, 
Bp„ 1997.

Lux Etelka

Brenner, Martin (Beszterce, 1520 e.- 
Nagyszeben, 1553. jan. vagy febr. 24.)

Szász humanista, orvos. 1540-től a bá
zeli, 1543-tól a bécsi egyetemen tanult. 
1547-ben orvos Bolognában, majd Nagy
szeben főorvosa. 1552-ben Itáliába uta
zott, útjáról naplót vezetett. Itthon ev. lel
készként is működött. Jó viszonyban volt 
—>Verancsics Antallal. Kiadta Aurelio 
—>Brandolini műveit, majd egy Révay

A N T O N I I  B O N F I N I I
RF.RVM VNGARICARVM DECADES

TRES, NVNC DEMVM INDVSTRIA MARTINI 
Brenneri  Bißricicnßs T ranßyluani in lucem 

adita,antehac nunquam exeuße.

Q .V IB V S A C C E S S E R V N T  

CHRONOLOGIA Pannonumà Noah ufquehxc tempora, 8£ 
c o r o n is  Hiftoria: Vngaricx diuerforum Auílorum.

B A S I L E AE
EX ROBERTI W IN T E R  OFFICINA,

Cum Citptrcíe JSPaieflatis gratia 
priuilegio, ad annos fex.

Martin Brenner 1543-i bázeli Bonfini-kiadásának 
címlapja
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Ferenchez intézett ajánlással ellátva, el
sőként adta ki Antonio -^>Bonfíni magyar 
történetének első három decasát (Bázel, 
1543). Az ajánlás a Hunyadi-kultusz je
gyében főleg Mátyást és monarchiáját 
eszményíti, ez a gondolat a magyar törté
neti-politikai irodalomban ezután még 
sokszor visszatér. ~ önérzetes hungarus, 
aki a magyarok egykori dicsőségét és a 
törökkel szembeni jelenkori vitézségét 
akarja a mű kiadásával a külföldnek 
megmutatni. Világosan kifejti: nem elég 
a hősi tett, ha annak nem terjed híre. Saj
nálattal említi, hogy a magyarok műve- 
letlenségükben inkább igazán, mintsem 
ékesszólóan írtak tetteikről. A kézirathoz 
-  saját elmondása szerint -  Bornemisza 
Ferenc székesfehérvári archidiakonus és 
—»Istvánfí Pál révén jutott.

Kiad.: Odoeporicum in peregrinatione 
Italica confectum, kiad. V e r e s s  Endre, in 
Olasz egyetemeken járt magyarországi tanu
lók anyakönyve és iratai, Bp., 1941; Martin 
Brenner Révai Ferenchez (a Bonfini-kiadás 
előszava), in Humanista történetírók, kiad. 
K u l c s á r  Péter, 1977 (Magyar Remekírók); 
Itáliai útinapló (1552), in Magyar utazási iro
dalom. 15-18. század, kiad. K o v á c s  Sándor 
Iván, M o n o k  István, Bp., 1990.

írod.: K ardos Tibor, Adatok a magyar 
irodalmi barokk keletkezéséhez, Magyarság
tudomány, 1942.

A szerk.

Brentán Károly (Komárom, 1694— 
Genova, 1752)

Hittérítő, utazó, földrajzi író. Szülővá
rosában végzett tanulmányok után belé
pett a jezsuita rendbe, 1724-ben missziós 
szolgálatra indult Latin-Amerikába. Elő
ször az ecuadori Quitóba vezényelték, 
majd a Maranon folyó mentén végzett 
missziós munkát, elsőként sikerült feltér
képeznie a Nanay és Itatay folyókat. In
dián nyelveket tanult, készülő könyvéhez 
néprajzi, állattani és botanikai feljegyzé
seket készített. 1742-ben a jezsuita tarto
mányi gyűlés megválasztotta a quitói 
rendtartomány provinciálisának, és 1747- 
ben Rómába küldte prokurátornak. Meg
érkezett Itáliába, de váratlan halála meg
akadályozta, hogy sajtó alá rendezze

munkáit. Pótolhatatlan értékű feljegyzé
sei, egy térkép kivételével, elvesztek.

írod.: B a l á z s  Dénes, Adalékok a dél
amerikai magyar utazók munkásságához, 
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), 2, 
1986; Magyar utazók lexikona, szerk. B a l á z s  

Dénes, Bp., 1993.
A szerk.

breviárium —»zsolozsma

Breviarium Notatum Strigoniense
—»Esztergomi Breviarium Notatum

brigantin —»lemezes vértezet

Brodarics István, jerosini (Brodari- 
cus, Brodarith; Poljana?, 1470.? okt. 
20.-Vác, 1539. nov. 17.)

Humanista levélíró, szónok, diploma
ta, főpap. Szlavóniában, Padovában és 
Bolognában tanult; 1506-ban kánonjogi 
doktorként tért haza. A királyi kancellá
rián dolgozott, 1508-ban királyi titkár, 
1512-ben —»Szatmári György, akkor 
nagyváradi püspök korlátnoki titkára. Az 
1520-as évek első felében megszakítá
sokkal római követ, 1521-ben diplomá
ciai utazásokat tett a fenyegetett ország 
érdekében, többek közt Franciao.-ban.

1525-ben Rómában volt, VII. Kelemen 
pápától kért pénzt a török elleni harchoz. 
1526-ban -  a pápai diplomácia közbenjá
rására -  kancellár. Egyházi javadalmakat 
is kapott: zágrábi, pécsi, esztergomi ka
nonok, 1526-tól szerémi, 1532-től pécsi, 
1537-től váci püspök. Több ízben járt II. 
Lajos követeként Zsigmond lengyel ki
rálynál. 1526-ban részt vett a mohácsi 
csatában, életét megmentette, de mindene 
odaveszett, egyházi javadalmai az adott 
helyzetben semmit sem jövedelmeztek. 
Ekkori állapotáról, a politikai helyzetről 
Petrus Tomicius krakkói püspöknek írt 
forrásértékű levelei tanúskodnak. így pl. 
1526. szept. 6-án nem akarja elhinni a ki
rály halálát, hiszen „a király biztonsága 
érdekében mindent megtettem, amit csak 
lehetett”. Ferdinánd pártján volt, 1527 
márciusától János királyén. 1527-ben 
Lengyelo.-ba ment, itt írta meg Zsigmond 
lengyel király (II. Lajos nagybátyja) kéré
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sére a mohácsi csata történetét. Munkája 
Krakkóban, 1527-ben jelent meg De con
flictu cum Tureis ad Mohacz verissima 
descriptio címmel. Noha mind az első 
kiadás, mind a kézirat elveszett, a mű 
számos hiteles másolatból és több mint 
egy tucat kiadásból ismert. Elsőrendű 
forrás és egyben kiemelkedően színvo
nalas szépirodalmi alkotás, szerzője va
lóban a latin nyelv és a szerkesztés mes
tere. Világossá teszi, hogy Mohácsnál 
nem egyszerűen egy csata veszett el, s 
nem is csak az önálló magyar államiság: 
két kultúrkör csapott össze, s nem az eu
rópai értékrend győzött. A kereszténység 
nem maga a világ, csak egy kis része: ez 
a korábban csak ismeret szintű tétel válik 
evidenciaélménnyé. Szapolyai diploma
tájaként részt vett az 1535-ös bécsi fegy
verszüneti tárgyalásokon. 1539-ben egyi
ke volt azon követeknek, akik megkérték 
János király számára Zsigmond lengyel 
király lányát, Izabellát, akit azután Budá
ra és Székesfehérvárra is elkísért. A kor 
egyik legjellemesebb és legtehetsége
sebb alakja. Mindenkor az okos kompro
misszumot kereste: a törökkel ugyanúgy 
békét szeretett volna kötni, mint ahogy a 
két király között is e célért fáradt; a kat.- 
ok és prot.-ok megegyezésére is töreke
dett. Jelentősek pécsi és váci építtetései. 
Ki akarta adatni —»Janus Pannonius ver
seit. Kezdeményezője volt a hazai —»tér
képészetnek; a De conflictuhoz térképet 
is csatolt, s ha fennmarad, nem csupán a 
mohácsi csatát ismerjük pontosabban, de 
ez lett volna az első mo.-i térkép. Huma
nista barátai, levelezőpartnerei közé tarto
zott Paolo Giovio, Aldo Manuzio, Fran
cesco Marsupino, Georgius Logus, Eras
mus. Giovio nyilván az ő közvetítésével 
ismerhette meg Mátyás király és Szapo
lyai impresáját, az utóbbi ~ alkotása (Pao
lo Giovio, Dialogo dell'imprese, Lyon 
1574, 112-113). 1

Kiad.: Brodarics István levelezése, kiad. 
Kujáni Gábor, TT, 1908, 258-293; Brodarics 
István válogatott levelei, in Magyar humanis
ták levelei, kiad. V. K o v á c s  Sándor, Bp., 
1971 ; Igaz történet a magyarok és Szulejmán 
török császár mohácsi ütközetéről, in Huma
nista történetírók, kiad. K u l c s á r  Péter, Bp.,

1977 (Magyar Remekírók); De conflictu Hun- 
garorum cum Solymano Turearum imperatore 
ad Mohach historia verissima, ed. Petrus 
K u l c s á r , Bp., 1985; Oratio ad Adrianum VI. 
pontificem maximum, kiad. C s a p o d i  Csaba, 
Bp.. 1985.

Írod.: S z é k e l y  Samu, Brodarics István 
élete és működése, TT. 1888, 1-34, 225-262; 
S ö r ö s  Pongrác, Jerosini Brodarics István. 
1471-1539. B p . .  1907; K u j á n i  Gábor, Adalé
kok a Brodarics-család és Brodarics István 
életéhez, Bp., 1913; Uő, Brodarics István sze
replése János király oldalán, Sz, 1914.

A szerk.

brokát —»textil 3.

bronzmüvesség
A bronz réz és ón ötvözete. A műves- 

ség szempontjából ide kell sorolni a vö
rösréz és cink ötvözetét (Messing, brass, 
dinanderie), a sárgarezet is. Legfonto
sabb megmunkálási technikájuk az ön
tés. Az egyszerűbb formákat homok-, 
agyag-, kőnegatívba öntik, a bonyolul
tabb alakzatokat viaszveszejtéses eljárás
sal készítik. Az öntvény felületét utólag 
reszeléssel, cizellálással lehet finomítani; 
gyakran aranyozták, lakkozták is, csak a 
reneszánsz fedezte fel a természetes 
bronzpatina szépségét.

A honfoglalás kori sírokból apróbb 
bronztárgyak: —»gyűrűk, huzalból ké
szült —»hajkarikák kerültek elő. Al l .  sz.- 
tól a mo.-i emlékek között az Európában 
máshol is szokásos tárgytípusok, elsősor
ban a —»liturgikus felszerelés darabjai 
fordulnak elő: ereklyetartó mellkercsz- 
tek, körmeneti keresztek és kereszttal
pak, füstölők, kézmosó edények, vala
mint keresztelőmedencék és —»harangok. 
Mo.-on a ~ vezető központjai -  a —»vas- 
művességhez hasonlóan -  a Felvidéken és 
Erdélyben működtek. A Felvidéken kivá
ló rézbányák (—»bányászat) is voltak, 
ahonnan Németalföldre és délnémet vidé
kekre exportálták a nyersanyagot. A ma
gyar réz kedvelt volt, főleg magas ezüst- 
tartalma miatt. A Felvidéken Igló cs Besz
tercebánya, Erdélyben Beszterce és a 
szász városok voltak a vezető központok.

Al l .  sz.-ból nagy mennyiségben ma
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radtak fenn bronz mellkeresztek. Ezek 
egy jellegzetes, a 6-7. sz.-ban kialakult, a 
szentföldi zarándoklatokkal Európa-szer- 
te elterjedt típust követő darabok, me
lyeknek első példányai a Szentföldön és 
Szíriában készültek. Előoldalukon az 
élő, diadalmas Krisztust ábrázolták hosz- 
szú tunikában, a hátoldalt pedig Mária 
vésett vagy domborított orans alakja dí
szítette. A későbbi példányok őrizték a ki
alakult formákat: a l l .  sz.-i művek csak 
kevéssé térnek el a századokkal korábbi
aktól. A Szentföldet megjárt zarándokok 
terjesztették el, és hatásukra Mo.-on is 
készültek hasonló, de egyszerűbb, több
nyire csak egy oldalukon díszített dara
bok. Eltérést csak Krisztus ábrázolásá
ban látunk, a hazaiak ugyanis a nyugati 
Krisztus-ikonográfiát követik.

Körmeneti kereszt korpusszal Szerecsenyböl. 12. 
sz. második fele. MNM

A középkori liturgiában fontos szerepet 
játszó —»körmenetek alkalmával használt 
keresztek ugyancsak bronzból készültek. 
A 12. sz.-tól a körmeneten kívül az —»ol
táron helyezték el őket, időnként szintén 
díszes bronz kereszttalpban. A nagyobb 
műhelyek közül nem egy eladásra is ké
szített ilyen kereszteket, elsősorban a 
Rajna-Maas-vidéken és Lotaringiában. 
Ez utóbbi környezetben készülhetett az 
MNM egyik kiváló példánya, öntött kor
pusszal, keresztszárait egykor hegyikris
tályok díszíthették. Hasonló típusú ke
reszteket Mo.-on is készítettek, visz. az 
importtárgyak hatására. Némelyiken a 
helyi és a nyugati hagyomány keveredé
se figyelhető meg (pusztaszentmiklósi 
kereszt). Kisebb számban maradtak fenn 
bronz kereszttalpak. Egy Szentmiklóson 
talált aranyozott példány, mely indába 
fonódó szárnyas —»sárkányokat ábrázol, 
szintén a Rajna-Maas-vidéken készült 
(MNM). A 14. sz. után a liturgia átalaku
lása következtében már nem készítettek 
hasonló darabokat.

A füstölőnek a 10. sz. végére alakult ki 
alacsony kerek talpon álló, funkciójából 
adódóan áttört falú gömb formája. Igen 
szép aranyozott példány került elő Sze- 
ged-Csorván (Szeged, Móra Ferenc Mú
zeum), leveles indakeretelésbe foglalt 
madáralakokkal A 12. sz. vége felé a 
gömb alak építészeti elemekkel gazdago
dik, később a gótikus architektúrából is
mert mérműves miniatűr ablakokkal, tor
nyokkal. Ez a típus egészen a középkor 
végéig tovább él.

A viztartó edények (aquamanilék) 
szintén a liturgia által előírt felszerelések 
közé tartoztak a 16. sz.-ig. Akkor váltot
ta fel a mise során a kézmosást az ujjöb- 
lítés. A kézmosókészletek általában egy 
öntő és egy, a kiömlő vizet felfogó tál
szerű edényből álltak. A figurális, szo
borszerű aquamanilék a 12. sz.-tól terjed
tek el a Maas-vidékről. Nagy hatással 
voltak kialakulásukra azok az állat alakú 
keleti edények, amelyek a keresztes had
járatok révén kerültek nagy számban 
Nyugatra. A liturgikus rendeltetés mellett 
a világi háztartásokban is elterjedt az 
aquamanilék használata. Egy különösen
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Bronzaquamanile, 14. sz. MNM

szép, dobját verő kentaurt ábrázoló pél
dány (MNM) a Maas-vidékről juthatott 
Mo.-ra. A különböző állatalakos (kutya, 
sas, ló) víztartó edények mellett meg kell 
említeni egy sajátos emlékcsoportot. A 
lovon ülő vadászt ábrázoló aquamanilék 
visz. mo.-i készítésűek, és a keresztes 
hadjáratokat megelőző közvetlen keleti 
kapcsolatok termékei a 12. sz.-ból. Az 
aquamanile-állatkák hasán a 14. sz.-ban 
csapok jelennek meg, ami azt jelzi, hogy 
többnyire fülkében, medence fölé lógat
va voltak elhelyezve. A század végén fel
váltja őket a hasas, gyakran állatfejes, 
csőrös kiöntővel ellátott füles kanna. 
Ilyen maradt fenn a —»lőcsei Szent Ja- 
kab-plébániatemplomban is.

Az ún. Hanza-tálak kerek, lapos, 
bronzlemezből préselt kézmosó tálak

voltak. Öblükben tanító célzatú, morális 
tartalmú ábrázolások láthatók az eré
nyekről és a -^bűnökről. A 12. sz.-ban a 
Rajna-vidéken kialakult típust hamaro
san mindenfelé utánozták, miközben az 
eredeti ábrázolás tartalma, részletei sok
szor leegyszerűsödtek.

A templomi felszerelések között fontos 
helyet foglaltak el a keresztelőmedencék. 
A középkortól a 16. sz. végéig egyaránt 
alkalmazták az alámerítéses és a vízzel 
való leöntéses keresztelési módot. Az 
előbbihez volt szükség a nagyméretű, ál
talában kerek, kádszerű medencékre, me
lyek készülhettek kőből vagy bronzból is. 
Mo.-on többnyire kő keresztelőmedencék 
maradtak fenn, bronzmedencék a 14. sz. 
közepétől ismeretesek. A 13. sz. végén 
Észak-Németo.-ban megjelenő, kehely
szerű alakot követik. Kassán maradt fenn 
a legkorábbi ilyen keresztelőmedence a 
14. sz. közepéről. A legtöbb felvidéki 
emlék az iglói műhelyből került ki. A 
műhely alapítója az a Gaal Konrád volt, 
aki a visegrádi nagyharangot is öntötte, 
amiért 1357-ben Nagy Lajos kiváltságle
véllel jutalmazta. Az iglói műhely 1360- 
tól működött a 16. sz. közepéig. Visz. 
egyik legkorábbi művük a Nagy Lajos 
címerével díszített svedléri medence. In
nen kerültek ki a 14. sz.-i podolini, göl- 
nicbányai, a ménhárdi (1473), a szepes- 
olaszi (1497) és -  késői műként -  a gyön
gyösi keresztelőmedencék, a környék 
számtalan harangjával együtt. Más mű
hely alkotása a bártfai keresztelőmeden
ce, melyet domborműves alakok sora dí
szít. A besztercebányai áttört gótikus 
mérműves medence, cuppáján körben el
helyezett apostolfigurákkal, felirata sze
rint 1475-ben készült.

Az erdélyi keresztelőmedencék típusa 
némileg eltér a felvidékiektől. Az itteni 
műveknek mély, harangszerű medence
része (cuppája) és áttört szárgyűrűje 
(nodusa) van. Ilyenek ismertek a nagy
szebeni (1438), a segesvári (1440), a 
medgyesi templomokból. Igen korai, 
1404-ben készült az alcinai medence. 
Gyakori motívum az erdélyi példányo
kon a trónon ülő király alakja, melynek 
mintái visz. —»pecsétek voltak. Míg a
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Bronz keresztelőmedence, Podolin, 1360 k.

Felvidéken az egy időben működő több 
műhely mellett esetleges importtal is szá
molhatunk, az erdélyi bronzművek felte
hetőleg egy nagyobb hatósugarú műhely 
munkái.

A 14. sz. végéig általában viszonylag 
kisméretűek, egyszerű formájúak, díszí- 
tetlenek a —»harangok. Később nagyob
bak, gótikus majuszkulás felirattal díszí
tettek. Ugyanazok a mesterek készítették 
őket, mint a keresztelőmedencéket. De 
mivel a harang az alapvető templomi fel
szerelések közé tartozott, amelyet nem 
lehetett más anyagú tárggyal kiváltani, 
gyakran egy-egy megbízásra a helyszín
re kitelepült öntő készítette el.

A ~ hagyományából kinőve jöttek lét
re az első plasztikai igényű bronzszob
rok, melyeknek középkori példáiból má

ra csak —»Márton és György kolozsvári 
szobrász testvérpár prágai Szt. György- 
szobra maradt ránk. A finoman model
lált, sziklás tájat ábrázoló talapzat, a 
mozgalmas kompozíció alapján méltán 
sorolhatjuk alkotóit az európai szobrá
szat kiválóságai közé. A sárkányt ledöfő, 
lovon ülő szentet ábrázoló szobor erede
ti rendeltetése nem ismert, egyes vélemé
nyek szerint kútszobor volt, mások oltárt 
díszítő műnek tartják. Egykori felirata 
szerint 1373-ban készült. Prágában csak 
1541-ben említik először. A szakiroda- 
lomban sokáig tartotta magát az a téves 
vélemény, hogy a szoborcsoport a szent 
alakjának kivételével valójában 16. sz.-i 
újraöntés. A források tudósítanak a ko
lozsvári testvérek Nagyváradon felállí
tott többi monumentális szobrászi művé
ről. 1360 k. készítették el Demeter váradi 
püspök megrendelésére Szt. István, Imre 
és László álló szobrait, Szt. Lászlót min
tázó lovasszobrukat pedig 1390-ben állí
tották fel. A teljesen aranyozott lovasszo
bor egy 16. sz.-i metszet tanúsága szerint 
a székesegyház előtti téren állt. A meste
rek nevét azokból a 17. sz.-ban lejegyzett 
feliratokból tudjuk, amelyek -  a prágai 
műhöz hasonlóan -  egykor az e szobro
kon elhelyezett pajzsokon voltak. A 
szobrok Várad 1660-as elestekor pusz
tultak el. Flasonlóképpcn csak az egyko
ri híradásokból tudunk a Mátyás budai pa
lotáját díszítő bronzkandeláberekről, hat 
bronzszobráról, közöttük a három Hunya
dit -  Jánost, Lászlót és Mátyást -  ábrázo
ló monumentális műről. A palota egyik 
udvarát hatalmas bronzkút díszítette. 
Nagy és jól felszerelt műhelyt feltételez
hetünk tehát a magyar udvarban (^»rene
szánsz szobrászat).

A különösen német területeken a kö
zépkor óta kedvelt bronz -»síremlékek
nek csak két hazai példáját ismerjük. 
Mindkettő a nagyszebeni templomban 
van. Az egyik az 1569-ben elhunyt Hal
ler Péteré, a másik Haller Mihályé a 17. 
sz. első feléből.

A 18. sz.-ban a szobrászati alkotások 
mellett a bronz egyik legfontosabb fel
használási területe a bútorzat lett. Ara
nyozott veretek, ornamensek díszítették



Brukenthal 452

a bútorokat (—»barokk és rokokó bútor
művészet), —»kandallókat, díszes bronz
tokokba foglalták az bórákat.

írod.: É b e r  László, A bronz és az ón, in Az 
iparművészet könyve, III, szerk. R á t h  György, 
Bp., 1912; B a l o g h  Jolán, Márton és György 
kolozsvári szobrászok, Cluj-Kolozsvár, 1934; 
L o v a g  Zsuzsa, A középkori bronzművesség 
emlékei Magyarországon, Bp., 1979 (további 
irodalommal); B a l o g h  Jolán, Mátyás király 
és a művészet, Bp., 1985, 223 skk. (további 
irodalommal); B e n k Ő Elek, Erdély középkori 
harangjai és bronz keresztelőmedencéi, B p .-  
Kolozsvár, 2002.

Kiss Erika

B rukenthal Sámuel, br. (Újegyház, 
1721. júl. 26.-Nagyszeben, 1803. ápr. 9.)

Ev. erdélyi szász politikus, Erdély kor
mányzója. Apja, Michael Breckner szász 
királybíró magyar nemességet kapott 
Brukenthal előnévvel. Iskoláit ~ szülő
földjén végezte, 12 évesen Kolozsváron 
magyar nyelvű tanulmányokat folytatott, 
majd a nagyszebeni gimnáziumban ta
nult, később jogot hallgatott Marosvásár
helyen. 1743-ban a hallei, a következő 
évben a jénai egyetemen tanult. Hallei 
tartózkodása alatt kapcsolatba került a 
szabadkőművességgel, s később tagja 
lett a bécsi udvari szabadkőműves pá
holynak. 1741-től Nagyszebenben mű
ködött az erdélyi kormányzóságon, előbb 
mint gyakornok, 1745-től mint törvény- 
széki titkár, 1751-től mint aljegyző. 
1760-ban a szászok bécsi megbízottja lett, 
s kormányzósági tanácsosi kinevezést 
kapott az —»-Erdélyi Gubemiumnál. 1762- 
től báró, hivatali működése során elnyerte 
a —»Szent István-rend mindhárom foko
zatát. Erdélyi ügyekben Mária Terézia 
tanácsadója, befolyását az udvarnál a 
szászok érdekében igyekezett kamatoz
tatni. 1766-tól az erdélyi udvari kancel
lária elnöke, 1777-87 között Erdély gu
bernátora. 1763-ban elérte a királynőnél, 
hogy a fogarasi uradalmat 99 évre át
engedje a szászoknak, s ezzel az erdélyi 
szász nemzeti vagyon alapjait sikerült 
megteremtenie. O indítványozta Erdély 
nagyfejedelemséggé emelését. 1769-ben 
új adórendszert dolgozott ki, mely lénye-

Brukenthal Sámuel. J. E. Mansfeld rézmetszete, 
1799. MNM TKcs

gében 1848-ig érvényben maradt. Meg
hiúsította Mária Terézia erdélyi úrbérren
dezésének tervét. Szembehelyezkedett 
II. József reformtörekvéseivel, ezért 
1787-ben nyugdíjazták, ám Nagyszeben- 
be visszatérve is a szászok politikai és 
szellemi irányítója maradt.

Külföldi tanulmányai során kezdett 
érdeklődni a numizmatika iránt, s Erdély
be hazatérve gyűjteni kezdte a római 
érméket. Természettudományos és alkí
miai érdeklődése ásványgyűjtemény 
létrehozására vezette. Könyvtárának alap
jait apósa vetette meg, ő maga enciklopé
dikus igénnyel folytatta a könyvek gyűj
tését. Bécsi évei alatt hozta létre kép- 
gyűjteményét, melynek kialakításában a 
híres műgyűjtő, Franz Neumann kano
nok tanácsait követte. Rendszeresen fog
lalkoztatta a kor neves festőjét és gra
fikusát, Johann Martin —»Stockot, aki 
visszatérésekor követte Szebenbe, s kép
tárának gondozója lett. Gyűjteményével 
(—»Brukenthal-gyűjtemény), melyet vég
rendeletében nyilvános múzeummá tett, 
a szász nemzet művelődését kívánta 
szolgálni.
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1778 k. építtette a kétemeletes szebeni 
—palotát, a legnagyobb barokk városi 
házat Erdélyben. Az épület asztalos- 
munkáit és berendezésének nagy részét 
—»Bauernfeind János asztalosmester mű
helye készítette. ~ palotája a szebeni kul
turális élet központja volt: itt helyezte el 
gyűjteményét, s szobát biztosított benne 
az 1784-ben alakult szebeni nyilvános ol
vasókabinetnek. Zenekedvelő lévén háza 
már korábban is otthont adott zenei ren
dezvényeknek (—»collegium musicum).

1759-ből fennmaradt szász patrícius 
történetfelfogást tükröző kézirata az erdé
lyi szászok múltjáról (Synopsis systemati
ca articulorum dietalium Transilvaniae 
inde a saeculo XVI. usque XVIII.).

írod.: Georg Adolf S c h u l l e r , Samuel von 
Brukenthal, I -II, München. 1967-69; Carl 
G ö l l n e r , Samuel von Brukenthal. Sein Le
ben und Werk in Wort und Bild. Bukarest, 
1977; K e l e c s É n y i  Gábor, Múltunk neves 
könyvgyűjtői. Bp.. 1988, 147-156.

A szerk.

Brukenthal Gyűjtemény
Nagyszebeni múzeum (ma: Muzeul 

Sámuel Brukenthal), amelyet br. —»Bru
kenthal Sámuel erdélyi kormányzó alapí
tott. Könyvtár, képek, érmék, régiségek 
és ásványok voltak gyűjteményében. 
Könyvtárát unokaöccsére, Brukenthal 
Józsefre hagyta, és egyben nyilvános vá
rosi gyűjteménnyé tette. Miután a család 
kihalt, 1872-ben a nagyszebeni ev. kollé
giumé lett mind a könyvtár, mind a mú
zeumi gyűjtemények, így jött létre a leg
nagyobb iskolai könyvtár (—»a nagysze
beni evangélikus kollégium könyvtára). 
A könyvtár gyarapítására Brukenthal ala
pítványt is tett. Az 1790-től még csak 
13 000 kötetet tartalmazó Brukenthal 
Gyűjteménynek a 20. sz. elején 117500 
kötete és 1854 kézirata volt. Szépművé
szeti, természetrajzi és régiséggyűjtemé
nyéhez 1927-től néprajzi anyag is csatla
kozott. Ma állami tulajdon.

írod.: Georg Adolf S c h u l l e r , Samuel von 
Brukenthal, I—II, München, 1967-69; Carl 
G ö l l n e r , Samuel von Brukenthal. Sein Le
ben und Werk in Wort und Bild, Bukarest, 
1977; C s a p o d i  Csaba, T ó t h  András, V é r t e s y

Miklós, Magyar könyvtártörténet, Bp., 1987; 
K e l e c s É n y i  Gábor, Múltunk neves könyvgyűj
tői. Bp., 1988, 147-156.

Monok István

Brunczwik Tóbiásnak lelki gyötrel
méről való vallástétele („Bruncik Tóbi
ásnak, most harmincadosnak...”, 1630)

Ismeretlen szerző verse. Hőse, Bruncz- 
wik Tóbiás (1590-1646) 1613-tól csepre- 
gi rektor, 1617-től galgóci pap, 1620-tól 
dunáninneni ev. püspök, 1628- 30 k. kato- 
lizált. A bizonyára ev. pap vagy deák által 
írt vers Bmnczwik Tóbiás szájába adja a 
hitehagyása miatti kesergést.

Kiad.: RMKT XVII/9, 1977.
írod.: P a y r  Sándor, Beethoven halhatat

lan szerelmesének hitehagyott őse, ProtSz, 
1927.

S. Sárdi Margit

Brutus, Johannes Michael (Giovanni 
Michele Bruto; Velence, 1517-Gyulafe- 
hérvár, 1592. máj. 16.)

Humanista történetíró. Padovai tanul
mányok után Agoston-rendi szerzetes, 
1555-től vándorhumanista. Jelentősek 
szövegkiadásai (Horatius, Cicero, Cae
sar, Ph. Callimachus, F. Contarenus, B. 
Fazius, —»Dudith András) és Firenze-tör- 
ténete. Több nyelven megjelent írása a le
ánynevelésről. —»Forgách Ferenc ajánlá
sára 1574-86 között Báthory István, majd 
a Habsburgok udvari történetírója. Bátho
ry megbízásából kezdte írni Mo. és Er
dély történetét 1490-től, hogy —»Zsám- 
boky Jánost cáfolva igazolja Szapolyai 
uralmának jogosságát (Rerum Hungari- 
carum libri XX). Csak 1552-ig terjedő 
1-14. könyve maradt fönn, az is cson
kán. 1586 k. készült el. Forrásai (Forgách 
Ferenc, Paolo Giovio, Ascanio Centorio 
stb.) között volt Fehérvári Tamásnak 
csak innen ismert naplója (Ephemeris) is. 
Forrásait erős kritikával kezeli, levéltár
ban is kutatott, bennfentesek adatait, his- 
tóriás énekeket használt, forrásait meg
nevezi. Művét használta -^Szamosközy 
István, —»Istvánffy Miklós, —»Bethlen 
Farkas, —»Pray György. Elavult, retori
kus stílusát kortársai kifogásolták; erre 
válaszolva fejtette ki történetírói mód
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szerét (De historiae laudibus, Krakkó, 
1578). Báthory István edictumait álnéven 
adta ki. Tervezte Békés Gáspár fölkelésé
nek megírását. A Báthory halála utáni 
lengyel történelemről szóló mű szerzősé
gét vitatják. Bécsben hátrahagyott könyv
tárának jegyzéke 763 tételből állt.

Művei: Florentinae historiae libri octo 
priores, Lyon, 1562; Flaminius Nobilius: De 
rebus gestis Stephani I. regis Poloniae, Róma, 
1582; Selectorum epistolarum libri V, Krakkó, 
1583; Opera varia selecta, Berlin, 1698; 
Rerum Polonicarum ab excessu Stefani regis 
libri, Firenze, 1827; Brutus János Mihály ma
gyar históriája, kiad. T o l d y  Ferenc, N a g y  

Iván, I—III, 1863-76; DÉzsi Lajos, Adatok 
Brutus János Mihály történetíró életéhez. Le
velei a leideni egyetem könyvtárában, ItK, 
1900; Johannes Michael Brutus Magyar his
tóriája, in Humanista történetírók, kiad. Kul
c s á r  Péter, Bp., 1977 (Magyar Remekírók).

írod.: H r a b o v s z k y  György, Brutus Mi
hály császári királyi historiografus élete, 
TudGyűjt, 1825; T o l d y  Ferenc, Brutus János 
Mihály. 1517-1592, Vő, Magyar államférfiak 
és írók, I, Pest, 1868; F r a k n ó i  Vilmos, Brutus 
Mihály, Báthory István udvari történetírója, 
Sz, 1887; Iosephus C. V i e t ó r i s z , De Ioannis 
Michaelis Bruti Historiae Hungaricae latini
tate, E P h K ,  1890; K o v á c s  Lajos János, Bru
tus magyar történetének forrásai, Sz, 1916; 
S t e i n e r  Erzsébet, Művelődéstörténeti korkép 
az 1492-től 1552-ig terjedő időkről Brutus Já
nos Mihály Magyar históriája alapján, Debre
cen, 1933; P a p p  Márta, Brutus János Mihály 
és Báthory István király magyar humanistái, 
Bp., 1940; Delio C a c c a m o , Johannes Micha
el Brutus, in Dizionario biografico degli ita- 
liani, XIV, Roma, 1972; B a r t o n i e k , 1975; 
Adattár XVI- XV1II/11, 1983.

Kulcsár Péter

Bubenka, Jonas (Bubenkius; Ochtina, 
1650 k.-Lőcse, 1705. jûn. 18.)

Szlovák polihisztor, ev. latin író, költő, 
német és szlovák egyháziének-szerző, fa
metsző. 1667-70-ben Epetjesen az ev. kol
légiumban tanult, majd ugyanott kántor és 
tanár lett. 1680-ban érkezett Lőcsére, ahol 
1682-től az ev. gimnáziumban tanított. 
Comenius Orbis pictusànak lőcsei kiadá
sához (1685) fametszeteket készített.

Jonas Bubenka fametszete Comenius Orbis pic- 
tusának 1685-i, lőcsei kiadásában:,, Külső és belső 
érzékenségek"

Művei: Auserlesene geist- und trostreiche 
Jesuslieder, Lőcse, 1683 (elveszett); Arithme
ticae vulgaris nucleus, Lőcse, 1689.

írod.: F i n d u r a  Imre, Egy régi magyar 
képzőművészről, Figyelő, 1875; T a k á c s  Zol
tán, Jonas Bubenka és az Orbis pictus, AE, 
1912; Béla P u k á n s z k y , Geschichte des 
deutschen Schrifttums in Ungarn, Münster in 
Westfalien, 1931; M u r á n y i  Robert Árpád, A 
wittenbergi egyetem magyar könyvtárának 
zenei anyaga, MZ, 1983.

A szerk.

Buchführer -^könyvkereskedelem

Buchholtz György, id. (Kisszeben, 
1643. máj. 1.-Kakaslomnic, 1724. máj. 
H . )

író, ev. lelkész, természettudós. Ifj. 
—»Buchholtz György, valamint Jacob 
—»Buchholtz apja.

A vagyonos cipszer családból szárma
zó ~ Szebenben, Szepesváralján, Szepes- 
olasziban, Mateócon, később Selmecbá
nyán tanult. Egyes életrajzirói szerint 
Wittenbergben is járt, ám erre az egyete
mi anyakönyvekben nincs adat. 1669-től 
felvidéki német iskolákban tanított, 1671- 
től a szepesszombati iskolaigazgatóság 
mellett a 13 szepesi város jegyzői hivata
lát is ellátta. Mivel nem katalizált, 1675- 
ben bebörtönözték, majd száműzték. 
1678-ban segédkereskedőnek szegődött 
Lányi Jakabhoz, üzleti útjain egészen 
Gdanskig és Boroszlóig jutott. 1682-től 
Batizfalván, 1688-tól Késmárkon, 1705-
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tői Kakaslomnicon folytatta lelkészi hiva
tását. 1705-ben a 24 királyi városi egyház
megye esperesévé választották, 1707-ben 
részt vett a rózsahegyi zsinaton. 1709-ben 
a szabad vallásgyakorlat megszűnésével 
ismét menekülnie kellett, 1711-ben Kés
márkon szlovák segédlelkészként műkö
dött néhány hónapig, majd Lomnicra 
költözött. Itt 1716-ig titokban, magánlel
készként tevékenykedett, ekkor azonban 
végleg eltiltották hivatása gyakorlásától. 
Haláláig, 1724-ig visszavonultan élt. Sír
ja a kakaslomnici templomban található.

Életének eseményeit nyomon követ
hetjük 1703-10 között vezetett családi 
krónikájában (Historischer Geschlechts
bericht), amelyben összefoglalta az elő
dök és a rokon családok történetét is, s 
amelyet halála után Jakab fia folytatott. 
A zömében német nyelvű, helyenként la
tin részeket is tartalmazó műbe ~ felje
gyezte néhány latin, ill. német költemé
nyét is. Az 1710-es pestis idején latin 
versekben írta meg az 1688-1705 közti 
évek történetét (Suspiria). Régebben té
vesen őt tartották a magyar Simplicis
simus (1683) szerzőjének. Teológiai érte
kezést adott ki De principio Theologiae 
címmel Lőcsén 1669-ben.

Korának egyik legjobb Tátra-ismerője 
volt, turistaként, természettudósként és 
bujdosóként is járta e vidéket. Nevéhez 
fűződik a Nagyszalóki-csúcs első meg
mászása 1664-ben (leírását kiadta —»Au
gustini Sámuel 1774-ben). Elsőként is
mertette a Magas-Tátra növényzeti öveit, 
s az ő tollából származik a hegység első 
részletes leírása: Das weit und breit er
schollene Ziepser-Schnee-Gebürg. Nevét 
a Nagy-Tarpataki-völgyben található 
Buchholtz-tavak őrzik.

Kiad.: Das weit und breit erschollene 
Ziepser-Schnee-Gebürg, kiad. W e b e r  Samu, 
Lőcse, 1899; Historischer Geschlechtsbe
richt, Hrsg. Rudolf W e b e r , Bp., 1904.

írod.: W e b e r  Samu, Id. Buchholtz György 
és kora 1643-1724, ProtSz, 1892; UŐ, A 
Buchholtz család a turisztika s a természettu
dományok szolgálatában, A Magyarországi 
Kárpátegyesület é v k ö n y v e ,  1905; ifj. B a r t h a  

Lajos, A késmárki Buchholtz családról. Ifj. 
Buchholtz György születésének 300. évfordu

lóján, Évfordulóink a műszaki és természet- 
tudományokban, 1988.

Bogár Judit

Buchholtz György, ifj. (Késmárk, 
1688. nov. 3 .-Késmárk, 1737. aug. 3.)

író, természettudós, ev. iskolarektor és 
lelkész. Apja id. —»Buchholtz György, 
fivére Jakob —»Buchholtz.

~ 1704-08 között Rozsnyón tanult, 
majd 1708 nyarán Gdanskba indult, in
nen azonban egy járvány miatt távoznia 
kellett, így tanulmányait (1709-11 kö
zött) a greifswaldi egyetemen folytatta. 
Itt jelent meg egy csillagászati értekezé
se a Merkúrnak a Nappal való együttállá
sáról (Dissertatio de Coniunctionibus 
Planetarum in genere, et in specie de 
Coniunctione Mercuri cum Sole), vala
mint egy latin költeménye és néhány üd
vözlő verse. Greifswaldból való hazaté
rése után másfél évig Rozsnyón, Lányi 
Pál házában házitanítóskodott, majd 
1713-ban újabb, ezúttal csak néhány hó
napig tartó peregrinációt tett német egye
temeken: Drezdát, Lipcsét, Hallét, Jénát, 
Wittenberget látogatta meg. 1714-23 kö
zött Nagypalugyán tanított, 1723-tól ha
láláig pedig a késmárki ev. líceumot ve
zette, s egyben a városban lakó —»szlová
kok lelkésze is volt.

~ négynyelvű Hungarus volt, latinul, 
magyarul, németül és szlovákul egyaránt 
jól beszélt, írt és verselt. Tanítóként szá
mos közjátékot, oratóriumot és iskola
drámát írt és játszatott diákjaival, ezek 
szövegét azonban -  egy kivétellel -  nem 
ismerjük, csak naplója utalásaiból tudunk 
róluk. ~ közel háromezer oldalas latin 
nyelvű naplóját (Diarium cum Itinera
rio), amely az 1709. máj. 9-i bejegyzés
sel kezdődik és 1737. júl. 25-én fejező
dik be, a turócszentmártoni Matica Slo- 
venskában őrzik. Az elején csonka 
kéziratban a szerző nap mint nap felje
gyezte, mi történt vele és környezetében, 
hol járt, kivel találkozott, kinek írt és ki
től kapott levelet, mit olvasott, mit írt, 
mit evett, mivel töltötte szabadidejét. 
Fontos adatokat tartalmaz a napló a kora
beli tudományos élettel kapcsolatban, 
amelyben ~ aktívan részt vett, és amely-
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IJJ. Buchholtz György, A  M a g a s - T á t r a  l á tk é p e ,  /7/9, részlet. OSZK

nek szereplőivel rendszeres kapcsolatban 
állt: —»Bél Mátyás munkatársa, külföldi 
tudományos intézmények tagja volt.

Szabadidejének jelentős részét a Ma
gas-Tátra természeti értékeinek megfi
gyelésére fordította. 1717-ben elkészítet
te a Tátra panorámaképét, amelyen szá
mos csúcs nevét először tüntette fel. A 
deményfalvi barlangról 1719-ben készí
tett térképét -^Mikoviny Sámuel metszet
te rézbe és Bél Mátyás közölte Hungá
riáé antiquae et novae prodromus ( 1723) 
c. munkájában. Számos természettudo
mányi dolgozata jelent meg a boroszlói 
évkönyvekben: különféle járványokról, a 
Szepes m.-i földrengésről, a Vénuszról, 
villámcsapásról, a Kárpátokban tett uta
zásáról, árvízről, nyári hóesésről, lazac
halászatról, boszorkányokról, szivárvá
nyokról stb. Jelentős ásvány- és érem
gyűjteményt hagyott hátra.

Kiad.: Ifj. Buchholtz György második pe- 
regrinációja (1713), kiad. B o g á r  Judit, 
Piliscsaba, 2000 (Pázmány Irodalmi Műhely. 
Források, 1).

írod.: W e b e r  Samu, A Buchholtz család a 
turisztika s a természettudományok szolgála
tában, A Magyarországi Kárpátegyesület év
könyve, 1905; V a r g a  Imre, Buchholtz 
György (1688-1737) és az iskolai színjátszás, 
ItK, 1983; Uő, Buchholtz György drámája a 
könyvek megbecsüléséről, ItK, 1984; ifj. 
B a r t h a  Lajos, A késmárki Buchholtz család

ról. Ijj. Buchholtz György születésének 300. 
évfordulóján, Évfordulóink a műszaki és ter
mészettudományokban, 1988; S z e l e s t e i  N. 
László, Buchholtz György’ dialógusai, in Ba
rokk színház -  barokk dráma, szerk. P i n t é r  

Márta Zsuzsanna, Debrecen, 1997; B o g á r  

Judit, Ijj. Buchholtz György magyar nyelvű 
köszöntőversei, MKsz, 1998.

Bogár Judit

Buchholtz, Jacob (Késmárk, 1696. 
dec. 28.-1755)

író, természettudós. Id. -^Buchholtz 
György fia, ifj. —»Buchholtz György öcs- 
cse. Késmárkon, 1711-15-ben Bártfán, 
majd Elbingenben tanult. Bejárta a Tátra 
vidékét, s leírta növény- és állatvilágát, 
kőzeteit, barlangjait. Ásványokat gyűj
tött. Geológiai ismeretei elismerésekép
pen 1754-ben megbízták az ércbányák 
átkutatásával; e célból Erdélyben is járt, 
és tapasztalatairól írásbeli jelentést ké
szített az udvarnak. Folytatta a családi 
krónikát.

Művei: Abermalige Reise auf die Karpati- 
schen Gebirge, Ungrisches Magazin, 1787; 
Beschreibung des wundervollen Karpatischen 
Schneegebirges, Hrsg. Theodor P o s s e w i t z , 

Késmárk, 1904; Historischer Geschlechtsbe
richt. Familienchronik, Hrsg. Rudolph W e 

b e r , Bp„ 1904.
írod.: W e b e r  Samu, A Buchholtz család a 

turisztika s a természettudományok szolgála-
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tában, A Magyarországi Kárpátegyesület év
könyve, 1905.

A szerk.

búcsújárás —»zarándoklat

Buda (nem. Ofen)
1. az alapítástól 1541-ig
A középkori Mo. fővárosa. Az 1240-es 

évek második felében alapította IV. Béla, 
aki a tatárjárás után megmaradt pesti la
kosságot a ~i várhegy megerősítésre al
kalmas, háromszögű fennsíkjára telepí
tette át. Az új város, melyhez hozzácsa
tolták a 12. sz. óta lakott Felhévíz egy 
részét is, hivatalosan előbb a castrum 
novi montis Pestiensis, majd hamarosan a 
~ nevet kapta (a régi ~t ettől kezdve mind 
gyakrabban nevezték —»Óbudának). A 
többségükben német (—»németek) pesti 
—»polgárok azonban nemcsak kiváltságle
velüket és városi pecsétjüket vitték ma
gukkal, hanem —»Pest német nevét is, s új 
lakhelyüket szintén Ofennek (’kemence’) 
nevezték. (A régi Pestet a középkor végé
ig németül Altofennek hívták, s e néven 
csak az 1530-as években kezdték Óbudát 
érteni.)

Nem tudni, hogy a várhegyen már a 
13. sz.-ban épült-e erődítés, egy királyi 
kúria mindenesetre állott a mai Táncsics 
M. u. 9. sz. helyén. Az alapítás körüli 
időkben a városban királyi pénzverőház

is létesült. 1247-ben említik először a 
-»budai Nagyboldogasszony-templo- 
mot, mely a németek plébániatemploma 
lett, 1257-ben pedig már a magyaroknak 
is volt két templomuk: a várhegyen a 
Mária Magdolna-templom, melynek tor
nya ma is látható, és a Szt. Péter vér
tanúról elnevezett egyház a váralján. A 
14. sz. közepén, bár az udvar általában 
Visegrádon tartózkodott, már állt a vár
hegy déli részén egy királyi lakhely cél
jára is szolgáló épület. Ebből az időből 
származik a ~i —»királyi palota alapjai
ban ma is látható István-tornya. A palota 
nagyobb arányú kiépítésére Zsigmond, 
majd Mátyás uralkodása alatt került sor. 
A palotától északra, a várhegy nyugati 
oldalán vezetett a Zsidó utca, mely az 
1360-as évekig a ~i —»zsidók lakhelye 
volt. A keleti oldalon húzódó utca nevét 
a —»ferencesek Árpád-kori alapítású Szt. 
János-kolostoráról kapta, melyben III. 
Andrást 1301-ben eltemették, s melynek 
közelében állt a ferences —»beginák há
za. A két utca között építtette fel Zsig
mond király a Szt. Zsigmond-prépostság 
templomát. A két utca a város fő piac
terébe torkollott (kb. a mai Dísz tér és 
Szentháromság utca által határolt terüle
ten, közepe azonban már a középkorban 
beépült). Visz. a plébániatemplommal 
szemben állt a középkori —»városháza. A 
piactértől északra négy utca vezetett:
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nyugaton a Mindszent utca, középen az 
Olasz és a Szt. Pál utca; a negyedik utca 
déli, Ötvös utcának nevezett részén, a 
mai Hilton Szálló helyén 1254-ben már 
állott a —»domonkosok Szt. Miklós- 
kolostora, a rend ugyanis ebben az évben 
ott tartotta generális káptalanját. A mai 
Táncsics M. utca északi része lett a Nagy 
Lajos által kiűzött, de hamarosan vissza
települő zsidók új lakhelye, itt több 
—»zsinagógát is föltártak az ásatások. A 
németek föltehetőleg a várhegy középső 
részét lakták, míg a déli és az északi ré
szen a lakosság többsége magyar lehetett. 
A várhegyen a —»lakóházak többnyire 
kőből épültek, általában egyemeletesek 
voltak, kétemeletes alig akadt köztük, s 
egyetlenegy maradt meg máig: Ozorai 
Pipo —»városi palotája az Úri utcában 
(—»városépítészet). Az utcákat kaviccsal 
borították. A vízellátást kutak, a nagyobb 
vízfogyasztású helyeken az esővizet ösz- 
szegyűjtő ciszternák biztosították, de volt 
a városnak Mátyás uralkodásától a ~i 
források vizét szállító —»vízvezetéke is. 
A Duna vizét szintén használták, ez ré
szint vízhordók, részint Zsigmond ko
rától taposómalmos szivattyú révén ju
tott fel a városba.

Körben a várhegy alatt terültek el a 
középkori külvárosok. Az északi oldalon 
feküdt Tótfalu, attól északabbra pedig 
Taschental, ez utóbbiban alapította Nagy 
Lajos és Erzsébet királyné 1372-ben a 
német —»karmeliták kolostorát, melynek 
maradványait a közelmúltban tárták fel. 
Ezektől keletre esett a legnagyobb külvá
ros, Szentpéter-váralja. A mai Víziváros 
déli részén, a várhegy oldalában volt 
Szentmihály, alatta pedig Szentistván, 
ahol 1276-ban már állt az —»ágostonosok 
kolostora. A várhegytől délre az egykori 
Kisebb Pest ~ alapítása után Alhévíz né
ven az új városhoz került, de egy kisebb 
területe, az ottani fürdővel együtt, tovább
ra is Pesthez tartozott. Alhévízen állt az 
Árpád-kori alapítású Szt. Gellért-plébá- 
niatemplom; az Erzsébet-hídtól délre tár
ták fel a Szt. Erzsébet-ispotály nyomait. 
Felhévíznek a külvárostól északra eső ré
sze a stefaniták (—»Ágoston-rendi kano
nokok) birtokaként megtartotta önállósá

gát, de a ~i tanács is élvezett itt bizonyos 
jogokat, így pl. felügyelete alá tartozott a 
Szentlélek-ispotályosok háza és ispotá
lya is. Felhévízen a stefaniták a 14. sz. 
közepéig —»hiteleshelyet is működtettek. 
A várhegy nyugati oldalán húzódó Lo
god megmaradt falusias településnek. A 
külvárosokban is akadtak emeletes kő
házak, de többségben voltak a földszin
tes fa- vagy paticsházak.

Noha a 15. sz. előtt ~ nem volt rezi
dencia, az uralkodók fontosnak tartották 
a város feletti uralmukat, s az 1260-as 
évektől, megsértve a polgárok bíróvá
lasztásijogát, ~ kormányzását maguk ki
nevezte rektorra bízták. 1346-tól a várost 
választott —»bíró irányította 12 tagú taná
csával. A ~i tanács ítéletei ellen a tárnok
mesterhez lehetett fellebbezni; a tárnoki 
városok közül ~ számított a legjelentő
sebbnek. A város ugyan elvileg a veszp
rémi egyházmegye része volt, de négy 
plébániája az esztergomi érsek jogható
sága alá tartozott.

A vezető réteget kezdettől a pesti né
met, nemegyszer lovagi származású, a vá
ros környékén birtokokat szerző, a nemes
ségéhez hasonló életvitelt folytató, főként 
kereskedelemmel és pénzüzletekkel fog
lalkozó polgárok alkották. Körük a 13. sz. 
második felében Regensburgból, egy év
század múltán pedig Nümbergből érkező 
kereskedőkkel gyarapodott. Az 1370-es 
évektől a tanácsba bejutottak a gazdag kö
zéppolgárság, valamint a mind nagyobb 
számban ~ra beköltöző magyarok vezető 
rétegének (királyi tisztviselők, ügyvédek, 
állat- és borkereskedők) képviselői is. A 
~i szokásjogot és kiváltságokat a 15. sz. 
elején írásba foglaló —»Budai Jogkönyv 
még a német polgárság érdekeit képvi
selte, de a Habsburg —»Albert által 1439- 
ben kiadott új tanácsválasztási szabályzat 
már a német és az időközben megerősö
dött magyar vezető réteg kompromisz- 
szumát rögzítette, mely szerint a bírót 
évente felváltva választották a németek 
és a magyarok közül, a tanácsbeli helyek 
pedig paritásos alapon oszlottak meg a két 
nemzetiség között. A német és a magyar 
patríciusréteg, kiegészülve a gazdag né
met és magyar kézművesekkel, együtt irá-
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nyitotta a várost 1529-ig, amikor Szapo- 
lyai János távozásra szólította fel a Ferdi- 
nándot támogató német polgárságot. A ~n 
élő olaszok a nagybirtokosokkal álltak 
kapcsolatban, ill. a királyi pénzügyigaz
gatásban működtek. ~n tekintélyes szám
ban éltek kamaraszolgának számító és az 
uralkodó védelmét élvező zsidók. Az 
1460-ban létrehozott prefektúra élén álló 
prefektus az ország összes királyi zsidó
jának felettese volt. ~ lakossága a közép
kor végén a legutóbbi becslések szerint 
kb. 13-14000 főre tehető.

~ a 14. sz.-tól fővárosnak számított, 
majd a 15. sz. elejétől, amikor az udvar 
végleg ~ra költözött, királyi székhely lett. 
Itt működtek a királyi hivatalok és bíró
ságok, s az —»országgyűléseket is itt, ill. 
Pesten vagy a Rákos mezején tartották.

Központi fekvésének és királyi birtok 
voltának köszönhetően a város jelentős 
szerepet játszott a —»kereskedelemben. A 
~iak már a magukkal vitt 1244-i pesti 
aranybulla egyik cikkelyét árumegállító 
jogként értelmezték, s e kiváltságukat I. 
Károlytól kezdve az uralkodók is meg
erősítették. A városnak három heti piaca 
és a 13. sz. második felétől évi két orszá
gos vására volt. ~ rezidenciává válása 
után az udvar itt-tartózkodása mintegy 
ezer fős személyzetet jelentett, ehhez já
rult még az ügyeiket intéző országlakosok 
jelenléte, mindez állandó felvevőpiacot 
biztosított a kereskedőknek és a kézműve
seknek. ~n a nürnbergi (és kölni) keres
kedők játszották a legfontosabb szerepet, 
közülük nem egy letelepedett a városban 
és polgárjogot szerzett, s így élvezhette a 
helyi kereskedőket megillető jogokat. A ~i 
németek elsősorban a külkereskedelem
ben voltak érdekelve, míg a magyarok (a 
pesti kereskedőkkel együtt) a belkeres
kedelmet, ill. az állatexportot tartották 
kezükben. ~n a kézműves szakmák közül 
a 14. sz.-ban a mházati ipar állt az élen, 
majd a fém- és az élelmezési ipar követ
kezett; a 15. sz.-ban előretörtek a bőrmű
ves szakmák is. A kézművesek a közép
kor végén a ~i lakosság 30-33%-át alkot
ták. Legalább 25 iparágnak voltak itt 
—»céhei, összesen 15 céhről maradtak 
adatok. ~ (és Óbuda) környékén sok he

lyütt folyt —»szőlőművelés, ami a borá
szattal kapcsolatos mesterségek megjele
nésével járt együtt, és nagyszámú szőlő
kapást foglalkoztatott.

~n a 13. sz.-tól jelen voltak a kolduló 
rendek, a domonkosok, ferencesek és 
ágostonosok után a 14. sz.-ban a karme
liták is megtelepedtek. A városban műkö
dő több plébániai és kolostori iskola 
közül kiemelkedett színvonalával a Nagy
boldogasszony- és a Mária Magdolna- 
templom iskolája. A jelek szerint a —»bu
dai domonkos főiskolát Mátyás egyetem
mé kívánta fejleszteni; olyan tudósok 
tanítottak itt, mint Marcin —»Bylica. A fe
rencesek ~i kolostorában élt és tanított a 
két európai hírű teológus, —»Temesvári 
Pelbárt és —»Laskai Osvát. A város köze
lében fekvő budaszentlőrinci kolostor 
(melynek alapfalai ma is láthatók) volt a 
—»pálosok nemzetközi központja, a rend 
generálisának székhelye. Itt működött 
—»Gyöngyösi Gergely rendfőnök, aki 
Vitae fratrum c. befejezetlen művében 
megírta rendjének középkori történetét. 
~n alapították az 1470-es években Mo. két 
legrégebbi nyomdáját: a —»Budai Króni
kái kinyomtató Andreas Hess műhelyét és 
az ún Confessionale-nyomdát (—»Buda 
nyomdászata és könyvkiadása).

2.1541-1686
~ 1541-ben török kézre került. Az ost

rom elsősorban a várfalakban okozott 
kárt, a várhegy lényegében érintetlenül 
maradt. A várost elfoglaló törökök kija
vították, ill. tovább erődítették a várfa
lakat, a keresztény templomokat pedig 
dzsámivá alakították át (—»oszmán-török 
építészet). A házak állagával nem sokat 
törődtek; a várost mahallékra (városne
gyedekre) osztották fel, melyeket egy- 
egy közeli dzsámiról vagy valamelyik ut
cáról neveztek el. A külvárosok közül 
fontos szerephez jutott a Debághánénak 
(innen a Tabán név) nevezett régi Alhé- 
víz, ahol három —»fürdő is épült. Felhé
vízen lőpormalom, két fürdő és dervisko
lostor létesült, ez utóbbihoz tartozott Gül 
baba türbéje.

Budán jelentős számú török haderő 
állomásozott, melyhez polgári tisztségvi
selők és kézművesek is csatlakoztak,
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csak kis részük volt azonban török, túl
nyomó többségük a Balkánról szárma
zott. A magyar lakosság műveltebb része 
zömmel elmenekült. Az ittmaradt és 
többségében prot.-sá lett lakosság a kat.- 
okkal közösen használta a Mária Mag- 
dolna-templomot, míg az 1590-es évek
ben azt is dzsámivá nem alakították. A 
város a budai vilajet székhelye lett, 
melynek élén a —»budai pasa állott. A 
szultánok nem engedték, hogy a budai

pasa a királyi palotában lakjék, szék
helye a palota előterében, az egykori fe
rences kolostor helyén épült pasapalotá
ban volt.

3. 1686-tól a 18. század végéig
Buda az 1686-i visszafoglalást meg

előző ostrom és az azt követő fosztogatá
sok során romvárossá vált, lakossága el
menekült. Az újjáépítés és a benépesítés 
megszervezésére még 1686-ban létrejött 
a bírói és végrehajtói hatalommal felru-
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házott ~i kamaraigazgatóság, mely kü
lönféle kedvezményekkel igyekezett ser
kenteni a betelepülést, miközben gondo
san ügyelt arra, hogy a várba csak csá
szárhű, kát. németek költözzenek. ~n ha 
nem is gyorsan, de egyenletesen emel
kedett a lakosságszám: 1702-ben 1648 
adófizetőt írtak össze, a lakosok száma 
tehát 8000 fölött lehetett. ~ a felsza
badulás után földesúri város lett, a földes
úri jogokat a kamaraigazgatóság gyako

rolta. A korábbi kiváltságokat csaknem 
két évtizedes harc és nagy anyagi áldoza
tok árán sikerült visszaszerezni, ám a 
szabad királyi városi rangot újra biztosító 
1703-i kiváltságlevél ellenére a város 

jövedelemforrásai 1711 -ig a kamaraigaz
gatóság kezelésében maradtak. A királyi 
városi jog visszanyerése, az anyagi for
rások és a városi önkormányzat bizto
sítása gyors ütemű fejlődést tett lehetővé. 
Az udvar és a kormányhivatalok székhe-
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lye Bées, a magyar kormányszervek és az 
országgyűlés székhelye Pozsony lévén, a 
török kiűzése után az egykori főváros 
valójában a tartományi központ szerepét 
sem töltötte be. ~ (és Pest) kedvező föld
rajzi fekvésének köszönhette, hogy a 18. 
sz. folyamán a mo.-i városhálózat csúcsá
ra emelkedett.

A város igazgatásában továbbra is csak 
a polgárok vehettek részt, közülük került 
ki a bíró, és ők alkották a polgármester 
által vezett tanácsot és az azt ellenőrző 
testületet, a választott polgárságot. Mint
hogy a tisztségek egész életre szóltak, ez 
a rendszer biztosította a jómódú kézmű
ves és kereskedő réteg töretlen hatalmát. 
Míg vallási szempontból meglehetősen 
homogén volt a város -  a túlsúlyban levő 
kat.-ok mellett csak az —»ortodoxok al
kottak jelentősebb közösséget - , etnikai 
összetétele sokszínű volt. A három nagy 
nemzetiségi csoport a magyar, a német 
és az ortodox vallású rác, macedón és 
görög bevándorlók alkotta ún. illír -  kö
zött nem annyira az etnikai különbségek, 
mint inkább gazdasági érdekellentétek

okoztak súrlódást. A városi igazgatás a
18. sz.-ban a német polgárság kezében 
volt, s a kevésbé jövedelmező szakmák
ban működő magyar polgárok a rácokkal 
együtt próbálták bejuttatni képviselőiket 
legalább a külső tanácsba. Ugyanakkor 
teljes összhangban léptek fel a magyar és 
a német kereskedők, hogy megpróbálják 
háttérbe szorítani legveszélyesebb riváli
saikat, a —»görögöket.

~n jelentős számban éltek kézműve
sek, a helyi és a környékbeli lakosság 
mindennapi szükségletére termelők mel
lett megjelentek a mind nagyobb szám
ban betelepülő nemesség luxusigényeit 
kielégítő iparágak képviselői is. Az itteni 
kereskedők a helyi napi forgalomra sza
kosodott kiskereskedők voltak. ~n jelen
tős szőlőművelés folyt, mely egészen a
19. sz. végéig a polgárok fontos jövede
lemforrása maradt.

A 18. sz. folyamán új külvárosok jöt
tek létre: a középkori Felhévíz területén 
az Országút, északra az Óbudával hatá
ros Újlak, délen pedig újra benépesült a 
főleg —»rácok lakta Tabán. A polgár-
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házak többnyire kisméretű, földszintes 
vagy legföljebb egyemeletes, szerény 
épületek voltak, a külvárosok tágas ud
varit, földszintes házaikkal, kövezetlen 
utcáikkal megőrizték falusias jellegüket. 
Igényesebb épületek csak a várban léte
sültek, a legfontosabb építkezés a királyi 
palota két évtizedig tartó nagyszabású 
kiépítése volt 1749-től. 1698-1707 kö
zött épült fel az egykori ~i városháza a 
mai Szentháromság utcában. Az egyházi 
építkezések közül kiemelkedik a feren
cesek vízivárosi temploma és kolostora 
(1703 41) a Fő utcában, a tabáni Ale
xandriai Szt. Katalin-plébániatemplom 
(1728-tól), valamint a vízivárosi Szt. An- 
na-plébániatemplom (1740-65).

II. József decentralizációs intézkedé
sei nyomán a 18. sz. végére ~ visszanyer
te igazgatási központ szerepkörét. 1784- 
ben a központi kormányhatóságokat -  a 
helytartótanácsot és a királyi kamarát -  
Pozsonyból ~ra helyezték, és a ~i vár lett 
a -Anádor székhelye is. Az országos 
közigazgatási központtá fejlődő ~ mellett 
Pest vált a gazdasági és a kulturális élet

centrumává, ez utóbbit az is jelzi, hogy 
1784-ben Pestre helyezték át az 1777- 
ben Nagyszombatból a ~i várba költözte
tett egyetemet (—»nagyszombati jezsuita 
egyetem).

írod.: Fekete Lajos, Budapest a török- 
korban, Bp., 1944; László G erevich, The Art 
o f Buda and Pest in the Middle Ages, Bp., 
1971; András Kubinyi, Die Anfänge Ofens, 
Berlin, 1972; Budapest története, I, N agy 
Tibor, Györffy György, G erevich László, 
Budapest története az őskortól az Arpád-kor 
végéig, szerk. G erevich László, Bp., 1973, II, 
Kubinyi András, G erevich László, Fekete 
Lajos, Nagy Lajos, Budapest története a 
későbbi középkorban és a török hódoltság 
idején, szerk. Gerevich László, Kosáry Do
mokos, Bp., 1973, III, N agy Lajos, Bonis 
György, Budapest története a török kiűzésétől 
a márciusi forradalomig, szerk. Kosáry Do
mokos, Bp., 1975; Zolnay László, Az elát
kozott Buda — Buda aranykora, Bp., 1982; 
MMüv 1300-1470, 1987; Budapest im 
Mittelalter, Hrsg. Gerd B iegel, Braun
schweig, 1991; Györffy György, Pest-Buda 
kialakulása. Budapest története a honfogla-
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Iás tói az Arpád-kor végi székvárossá alaku
lásig, Bp. 1997; Bácskai Vera, Gyáni Gábor, 
Kubinyi András, Budapest története a kez
detektől 1945-ig, Bp., 2000 (Várostörténeti 
Tanulmányok).
Bácskai Vera (3.)-Kubinyi András (1-2.)

Budai Ferenc (Pér, 1760. nov.
8. Szovát, 1802. okt. 28.)

Történetíró, polihisztor. Debrecenben 
tanult, majd ref. lelkész Szováton. Fő 
műve történeti lexikona (Magyarország 
polgári históriájára való lexikon a 15. 
század végéig, I lii, Nagyvárad, 1804 
05, 2Pest, 1866), amely szerzőjét a ma
gyar történelem tudósának mutatja. A le
xikon kiadója és az előszó írója ~ hason
lóan magas képzettségű öccse, Budai 
Ezsaiás ref. tanár, klasszika-filológus, 
történész. Az előszóban azt állítja bátyjá
ról, hogy rendszeresen olvasta a görög, a 
latin, a francia, a német irodalmat, továb
bá otthon volt a filozófiában, az asztro
nómiában, a fizikában, a politikában és a 
hazai törvényekben. A filozófia iránti ér
deklődését másik nyomtatásban is meg-

MAGYAR ORSZÁG
; POLGÁRI HISTÓRIÁJÁRA VALÓ

I L E X I C O N ,
A’ XVI. SZÁZAD VÉGÉIG.
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Budai Ferenc, Magyarország polgári históriájára 
való lexikon..., Nagyvárad, 1804- 1805 , 1. kötet, 

címlap

jelent műve (németből fordítva, jegyze
telve) igazolja, ebben Kantot és magyar 
követőjét, Márton Istvánt támadta. Lexi
kona még legalább egy évszázadig volt 
történészek és szépírók forrása, adatai 
máig nincsenek kellően kiaknázva.

Művei: A Kant szerént való Jilosofiának 
rostálgatása levelekben, Pozsony, 1801 (név 
nélkül).

írod.: Rí IvÉsz Kálmán, Budai Ferenc pol
gári lexicona, ItK, 1895.

A szerk.

budai domonkos főiskola
A középkori mo.-i felsőoktatás törté

netének leghosszabb ideig fennálló, je
lentős intézménye a szó klasszikus értel
mében —»egyetemnek nem tekinthető ~. 
A —»domonkosok nagykáptalanja még 
1304-ben elrendelte, hogy valamennyi 
tartományban egy rendi főiskolát, azaz 
studium generálét kell felállítani a tagok 
képzésére. A magyar rendtartomány a 
budai domonkos kolostorban jelölte ki a 
főiskola helyét, amelyet a rend tartott 
fenn a 14. sz.-tól kezdve, léte tehát nem 
függött a mindenkori uralkodó szándéká
tól és anyagi pártfogásától. Számos adat 
utal arra, hogy Mátyás király 1475 u., te
hát a Vitéz János-féle összeesküvés leve
résével és a —»pozsonyi egyetem hanyat
lásának kezdetével egy időben, határo
zottabb pártfogásába vette a ~t. Emuszt 
Zsigmond pécsi püspök tudósítása szerint 
az volt a terve, hogy Budán új egyetemet 
alapít. E korban volt a budai studium 
generale igazgatója előbb Franciscus 
Nardeus de Nerotino padovai professzor, 
majd a német származású Petrus Niger, 
aki 1481-ben megjelent munkáját Má
tyásnak ajánlva arról tudósít, hogy a ki
rály az intézet fenntartására, valamint ta
nárainak és hallgatóinak ellátására évről 
évre bőkezű támogatást juttatott. A 15. 
sz. második felében volt az intézet tanára 
az Erdélyből szánnazó, majd Firenzében 
és Sienában tanári címet szerző Nicolaus 
de Mirabilibus, aki Lorenzo Medici előtt 
vett részt egy teológiai vitán.

Annyi bizonyos, hogy a budai domon
kos studium generale, amelyet e korban 
többször is egyetemnek neveznek, böl



465 Budai Jogkönyv

csészeti és teológiai képzést nyújtott, és 
tudományos fokozatokat is adhatott. Nem 
tudjuk azonban, hogy a rend tagjain kívül 
mások számára is megnyilt-e a főiskola, 
bár Mátyás király törekvéseiből erre kö
vetkeztethetünk. Az intézmény Mátyás 
halála után zavartalanul működött tovább.

A  rend nagykáptalanja 1495-ben, majd 
1507-ben foglalkozott a ~val, megerősit- 
ve statútumait, s megállapította, hogy az 
intézet a bolognai egyetem példáját kö
veti, de csak a filozófia és a teológia ok
tatását végzi. Az 1510-es években Párizs
ban tanult professzorokkal erősítették 
meg a főiskolát, amelynek működése az 
1530-as évekig folyamatos maradt. A  Do
monkos-rend közvetlenül a török támadás 
előtt Erdélyben, Nagyszeben városában 
akart újabb studium generálét nyitni, de a 
terv a reformáció hazai megjelenése után 
már nem valósulhatott meg. Buda 1541-i 
elfoglalásakor a ~ egyes vélemények sze
rint Kassára menekült, de a 16. sz. köze
pére bizonyosan végleg megszűnt.

írod.: BajkÓ M átyás, Fejezetek a magyar 
felsőoktatás történetéből, F első o k ta tási S zem 
le, 1966; Csizmadia A ndor, Az egyetemi okta
tás Magyarországon a pécsi egyetem alapítá
sa után a 14-15. században, M TA  D unán tú li 
T u d o m án y o s In tézet, É rtek ezések  1 9 6 7 -6 8 , 
B p., 1968; Szögi L ászló , A nemzet kertjének 
nevelő oskolái, in Fiat évszázad magyar egye
temei és főiskolái, szerk . U ő , B p., 1994.

Szögi László

Budai Jogkönyv (Ofner Stadtrecht; 
Buda város jogkönyve)

A ~ keletkezésének pontos idejéről és 
a szerzők kilétéről nem lehet bizonyosat 
tudni. A Budán beszélt kora új felnémet 
nyelven íródott. Három kézirata ismere
tes: Leonard Cromer 1560-ban készített, 
róla elnevezett és Podhraczky József ál
tal 1833-ban ismertetett munkája, Mich- 
nay András és Lichner Pál 1845-ben ki
adott ún. líceumi kézirata, valamint egy 
bp.-i hagyatékból előkerült és Relkovic 
Néda által 1942-ben ismertetett kézirat. 
Legteljesebb kiadását Mollay Károly 
(1959) készítette a líceumi kézirat alap
ján, a jegyzetekben feltüntetve a másik 
két kézirat variánsait is.

A ~ írásba foglalása minden valószínű
ség szerint az 1402-03-as budai kézmű
vesmozgalom lezárulása után kezdődött 
meg. A 159. cikkelyig egységes szer
kesztési szemlélet érvényesül. Innen más 
kéz folytatta a munkát a 403. cikkelyig. A 
második szerző nem követi a regiszter 
címeinek sorrendjét, és nem érvényesíti a 
korábbi tematikus szerkesztési elvet sem. 
A műnek a 403. cikkellyel bezárólag 1421. 
nov. 23-ig el kellett készülnie, mert az in
nen kezdődő rész a jelzett naphoz kapcso
lódó tanácsülésen elfogadott, a budai és az 
idegen kereskedők közötti kereskedelmet 
érintő, újra megfogalmazott határozatokat 
tartalmazza. A 442-445. cikkelyeket, év
számmal ellátva, később jegyezték be, az 
utolsót 1503-ban.

A szerzőkről bizonyossággal csak any- 
nyit tudunk, hogy a Prológust és az első 
158 cikkelyt egy János nevű személy ál
lította össze és foglalta írásba, valamint 
hogy a 403. cikkelyig tartó részt egy jegy
ző folytatta. A többi rész szerzőjének ki
létét homály fedi. A szerzők jogban jártas, 
tanult emberek voltak. A Prológus, ezen 
belül a regiszter arra utal, hogy az első 
szerző jól ismerte a német nyelvterületen 
korábban használt jogkönyveket. A mag- 
deburgi jogra hivatkozik is, bár sem eb
ből, sem más német jogkönyvből nem 
vesz át egyetlen teljes cikkelyt sem. Az 
első cikkelyben világosan megfogalmaz
za, hogy mire alapozza művét: „Itt kez
dődik a Buda városának jogaira alapozott 
jogkönyv, amely némely tételében, ille
tőleg részében megegyezik a magdebur- 
gi joggal, és megíratott az összes kimon
dott ítélet, a jó és dicséretes szokások, 
legfőképpen pedig ama oklevelek kijelen
tései alapján, amelyekkel az említett Buda 
városát Magyarország egyes királyai és 
fejedelmei megalapították, szabaddá tet
ték és megajándékozták.”

A ~ és a német jogkönyvek számos 
cikkelyében, elsősorban a büntető- és 
eljárásjogi szabályok között mutathatók 
ki hasonlóságok, de csak hasonlóságok: 
a ~ önálló alkotás.

A 403. cikkelyig 48 olyan artikulus 
található, amelynek csak a címe szerepel, 
8 cikkely csupán magában a jogkönyv
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ben van meg, ám kitöltetlenül, 67 kitöltött 
artikulus viszont nem található meg a re
giszterben, végül a tartalomjegyzék 69 
címe nem fordul elő a részletező szöveg
ben. Találunk néhány egymásnak ellent
mondó, ill. egymást kiegészítő jogsza
bályt is.

Buda a tárnoki városok közül a legje
lentősebb, a tárnokszéken az ülés sor
rendjében a budaiak az elsők, amint ezt a 
442. cikkely bizonyítja.

A Prológus tíz részből áll. Ezekben a 
mű szellemi, ideológiai alapjai fogalma
zódnak meg, az, „ahogyan a várost a köz 
javára kormányozni kell”. A szerző kifej
ti, milyen legyen az igazságos —»bíró, 
hogyan végezze munkáját, kik vállalkoz
hatnak a város irányítására, és milyen 
erényekkel kell rendelkezniük, kik nem 
választhatók meg kormányzásra. A tize
dik rész a tartalomjegyzék, amely nyolc 
fejezetbe rendezi az első 403 cikkelyt.

Az „A” fejezet első öt cikkelye álta
lános eszmei, erkölcsi mondanivaló, ben
ne a középkori szokások szerint a szerző 
szerénykedő, ám mégis öntudatos meg
jegyzésével saját munkájáról. Kifejti, 
hogy az Úr dicsérete minden keresztény 
ember legfőbb kötelessége. A Sachsen- 
spiegelhez (Szász tükör) hasonlóan, bár 
más tartalommal, megtaláljuk itt a két 
kard, a pápa és a császár kardjának me
taforikus magyarázatát, és azt is, hogy 
miként lehet a királyokat trónjukról le
taszítani. Az általános tartalmú cikkelyek 
után a konkrét budai jogok és kötelessé
gek felsorolása következik. Közülük az 
első a királynak tett hűségeskü megtartá
sa. Majd a szerző arról ír, hogy mi a bu
daiak teendője a király és a királyné meg
koronázásakor, a királynak a városba ér
kezésekor, a királyné terhességekor és 
szülésekor; miképpen kell a királynak az 
éves és a rendkívüli adót leróni, a királyt, 
a királynét megajándékozni, a királyi adót 
kivetni, és hogy mi ebben a pénztámok 
feladata. Ezután a ~ rátér a támokmesteri 
ítélkezésre, a tárnok- és udvarmester jo
gaira és az országnagyok elszállásolásával 
kapcsolatos teendőkre.

A „B” fejezet egyes budai kiváltságok
ról szól, így a plébános, a városbíró, a ta

nácsurak, a jegyző, a pénzbíró, a pesti 
bíró (Pestet Mátyás király koráig a bu
daiak igazgatták, lásd a 445. cikkelyt), 
egyes kerületi polgárok és a céhek esküd
teinek megválasztásáról, a tisztségvise
lők esküjéről, kötelességeiről, származá
sáról, megbüntetéséről, a bíró és a tanács
urak kiváltságairól, a jegyző írásdíjáról, a 
városi ügyek írásba foglalásáról, a város 
pecsétjéről, a városkönyvről, a tanács el
leni gyülekezésről, a bíró és a tanácsurak 
lemondásáról hivatali idejük leteltekor, és 
munkájuk megköszönéséről.

A „C” fejezet (mintegy 100 cikkely, 
valamint a 404—441. artikulusok) a Bu
dán lakó és az idegen kereskedők, kéz
művesek jogait, a vízen és szárazföldön 
szállított valamennyi áru megállításának 
jogát tartalmazza. A kereskedelemmel és 
a kézművesek munkájával foglalkozó 
cikkek nagy számát az magyarázza, hogy 
a város gazdaságának fő forrása a keres
kedők és a kézművesek munkája volt. 
Részletesen szabályozza a ~ az áru
megállításból, a vámszabadságból eredő 
jogokat, többek között a városi és az ide
gen kereskedők tevékenységét, együtt
működésük határait, a mérőeszközöket, 
az eladható árumennyiséget, a közvetítők 
jogait, a borkereskedelmet, a bor- és szü
reti tizedet, a piac és a vásár működését, 
s taglalja a különféle kézművesek jogait 
az aranyművesektől a zekekészítőkig.

A „D” fejezet a város falainak, ka
puinak, tornyainak, templomainak, bizo
nyos házainak őrzéséről szóló cikkelyek
nek csupán a címeit tartalmazza.

A következő négy fejezet A bírósági 
napokról, A bíróságról, Az idézési jogok
ról és A vádemelési jogokról címet viseli. 
Az „E” fejezet kijelöli azokat a napokat, 
amelyeken a bírónak, az esküdteknek, 
valamint a pénzbírónak törvényt kellett 
ülniük, továbbá azokat, amelyeken tilos 
volt ítélkezni. Az „F” fejezet szabályoz
za egyfelől a bíró és a tanácsosok ítélke
zési tevékenységét, a bíró feladatait fel
lebbezéskor, a rokonok ügyében és saját 
ügyben való ítélkezéskor, valamint a 
szökésben lévő ember üldözéséről és ja
vairól szóló teendőit. Foglalkozik a pa
pok, árvák, özvegyek javainak védelmé-
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vei, a templomok kiváltságaival, a plébá
nosok, templomok és kolostorok adóbe
hajtásijogával, a temetéssel, a templomok 
és temetők meggyalázásának megbün
tetésével, sőt a kürtösökről, a koldusok
ról és a csavargókról szóló jogszabályok
kal is (ez utóbbiaknak csak a címe van 
meg).

A „G” fejezet cikkelyei pontosan meg
felelnek a címnek: azt szabályozzák, 
hogyan idézhetik bíróság elé a város pol
gárai az idegeneket és fordítva. A leg
fontosabb cikkely kimondja, hogy budai 
—»polgárt csak a városi bíró bírósága elé 
lehet idézni. Senki más nem ítélkezhetett 
felettük, kivéve a felségárulási ügyeket és 
a vagyoni ügyek megfellebbezett ítéleteit.

Az utolsó, a „G2" fejezet a 211—403. 
sorszámú cikkelyeket foglalja magában. 
Nemcsak a legterjedelmesebb és legszer- 
teágazóbb, hanem az egyik legjelentő
sebb része is a ~nek. Lényegében a -^ma
gánjog négy nagy területének -  család
jog, öröklési és vagyonjog, kötelmi jog -  
jogi normáit tartalmazza, bár egyes ele
mek korábban is előfordulnak. Szabá
lyozza többek között a hitbért, a férj
feleség, gyermekek-szülők viszonyát, az 
öröklést, a végrendelkezés, a vagyon fe
letti rendelkezés, az adás-vétel, a kölcsön- 
és használatba adás, az egyházi vagyon 
védelmének kérdéseit, valamint a szom
szédjogi normákat. A kötelmi jogi kérdé
sek közül különösen fontos a zálog-, a 
hitel-, az uzsora-, a zsidókkal folytatott 
ügyletek, a bér, a bérleti díj és a munkabér 
szabályozása. A —»törvénykezés kereté
ben tárgyaltatik még az eretnekek feletti 
ítélkezés, a pereskedés, nemesember bí
róság elé állításának, a bűnösnek tartot
tak elfogásának és fogva tartásának, a bi
zonyításnak, az eskütételnek és a bírsá
golásnak a szabályozása. A büntetőjogi 
rendelkezések között van szó a párvia
dal, a tüzesvas- és vízpróba (—»isteníté
let) eltörléséről, a kisebb testi fenyítések 
pénz általi megváltásának lehetőségéről. 
Tárgyalja az ítéletek végrehajtásának 
változatos és kegyetlen formáit (kerékbe 
törés, élve eltemetés átdöféssel kombi
nálva stb.), a kínzásokat, a kisebb testi fe
nyítéseket, a megszégyenítő büntetéseket

(-»büntetés-végrehajtás) és a pénzbünte
téseket. Az egyházi intézmények Budán 
is átmeneti menedékhelynek számítottak 
a nem szándékoltan bűnt elkövetők 
számára.

A ~ nem csupán a magyar jog- és 
városfejlődés szempontjából alapvető 
forrás: rengeteg művelődéstörténeti ada
tot is tartalmaz. Innen ismerjük pl. a 
—»prostituáltak és a —»zsidók megbé
lyegző viseletét, számos népszokást, a 
kor terményeit és termékeit, méghozzá a 
legnagyobb részletességgel, a polgári 
társadalmi élet sajátosságait, a városi 
közigazgatást és adminisztrációt. Képet 
kapunk továbbá a lakosság életmódjáról 
és arról, hogyan védték a budai —»néme
tek politikai és gazdasági kiváltságaikat.

Kiad. és Írod.: M ichnay A n d rás , Lichner 
P á l, Ofner Stadtrecht von MCCXLIV- 
MCCCCXXI, P re ssb u rg , 1845; R elkovió 
N é d a , Buda város jogkönyve (Ofner Stadt
recht), B p., 1905; K arl M ollay, Das Ofner 
Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechts
sammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn, 
B p., 1959; Buda város jogkönyve, I—II, kiad . 
Blazovich L ász ló , Schmidt Jó zse f, S zeged , 
2001 (K ö z ép k o rtö rtén e ti K ö n y v tá r, 17).

Schmidt József

b u d a i  k irá ly i  p a lo ta  —»királyi palota; 
-^kastély; —»nagyterem; —»reneszánsz 
építészet

Budai Krónika
Az első Mo.-on nyomtatott könyv, 

amelyet —»kolofonja szerint nyomdásza, 
Andreas Hess 1473. jún. 6-án fejezett be 
-^Budán. Az első magyar —»ősnyomtat
vány a latin nyelvű Chronica Hungaro- 
rumot, a magyarok krónikáját adja közre.

Egy 1470-ben kiadott spanyol történet 
után Európában ez a második nyomtatás
ban megjelent nemzeti történeti munka, 
melyet 1475-ben követett a cseh, 1477- 
ben a francia, 1480-ban az angol történet 
kinyomtatása.

Hesst —»Vitéz János hívta Rómából 
Mo.-ra, s nyilván ő volt az országtörténet 
megrendelője is, bár a mű ajánlása Karai 
László budai prépostnak szól.

A Chronica Hungarorum alapjául a
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14. sz.-i krónikakompozíció egy 1342-ig 
kiegészített példánya szolgálhatott, mely
hez hozzácsatolták Küküllei János Nagy 
Lajos-életrajzát. A szöveg innentől visz. 
Hess munkája: 1382-től az uralkodókra 
vonatkozó legfontosabb adatok felsorolá
sa és Mátyás uralkodása 1468-ig. A 
Hesstől (esetleg budai környezetéből) 
származó rész a műnek csak kb. 5%-a. A 
múlt ilyen nagy aránya a közelmúlt és a 
jelen rovására szokatlan az európai törté
netírásban, de jellemzőnek mondható a 
hazai historiográfiában.

A ~t Andreas Hess a magával hozott, 
visz. a római Georg Lauer-nyomdából 
származó reneszánsz antikva betűkkel 
nyomtatta, papírja Velence környékéről 
való. A nyomtatvány kis fólió formátu
mú, 133 nyomtatott lapot tartalmaz. A dí
szes kezdőbetűk helyét nyomtatáskor 
üresen hagyták, s utólag rajzoltak bele 
piros tintával egyszerű, egyes példá
nyokba többszínű, tollrajzos iniciálékat, 
néhol indafonatos díszítéssel. Kb. 240 
példányt nyomtathattak ki, közülük ma 
10 példány ismeretes, kettőt őriznek 
Mo.-on (OSZK, EK).

A krónika fogadtatásáról nincsenek 
adataink, a fennmaradt példányok kis 
száma és a túlnyomórészt közép-európai 
őrzési helyek arra utalnak, hogy csak a 
régióban terjedt. Egykorú használatának 
azonban kétségbevonhatatlan bizonyíté
ka, hogy a lipcsei példányhoz tárgy- és 
névmutatót készítettek, valamint csatol
ták hozzá a magyar uralkodók névsorát, 
az OSZK példányába a 16. sz.-ban törté
neti tárgyú verssorokat másoltak be, to
vábbi 4 példányt pedig jegyzetekkel lát
tak el. Elterjedtségére utal, hogy Menes- 
tarfer János 1481 -ben Bécsben másolta le 
a nyomtatott szöveget.

Hess e nyomtatványáról nevezték el a 
középkori magyar krónikáknak a —»Ké
pes Krónika családjától különböző, má
sik nagy csoportját a Budai Krónika csa
ládjának.

Kiad.: Chronica Hungarorum, h aso n m ás, 
ford . Horváth Ján o s, k iad . Soltész Z o ltá n 
ná, B p „  1973.

írod.: Fitz Józse f, Hess András, a budai 
ősnyomdász, B p., 1932; Borsa G e d eo n , A 
budai Hess-nyomda új megvilágításban, 
M K sz, 1973; U ő , Hess betüöntvényeinek mé
rete és az ebből levonható következtetések, 
M K sz, 1988; U ő , Hess nyomtatványainak pa
pírja és kötése, M K sz, 105(1989); U ő , Milyen 
műhelye lehetett Hessnek Budán?, M K sz, 
105(1989); U ő , A hazai könyvnyomtatás meg
alapítása, M K sz, 105(1989); U ő , Vitéz János 
és a könyvnyomtatás, M K sz, 107(1991); ta 
n u lm ánya i ú jrak ö zö lv e  in  Könyvtörténeti írá
sok, I, A hazai nyomdászat, 15-17. sz., B p., 
1986; Klaníczay Tibor, Egyetem Magyaror
szágon Mátyás korában, ItK , 94 (1 9 9 1 ); Kul
csár Péter, in ÚMIL, I, 297.

V. Ecsedy Judit-Veszprémy László

budai Nagyboldogasszony-templom
A Buda vári főtemplom, elterjedt ké

sőbbi nevén Mátyás-templom, a tatárjá
rás után Pestről a Várhegyre feltelepített 
német polgárok —»plébániatemplomaként 
épült. A plébániát először 1247-ben emlí
tik, a templom 1255-ben épülőfélben volt, 
1269-ben újonnan készültnek mondták. 
Ez az első templom Csemegi József kuta
tásai szerint két fázisban épült: először a 
tizenháromszög hét oldalával záródó fő
szentély és az egyenes mellékszentélyek 
készültek el, a hozzájuk csatlakozó álke- 
reszthajóval; majd tervmódositás után 
három szakasszal fejezték be a hosszhá
zat, melyet nyugaton toronypárral zártak

nü uite incolumitate tenere-.ieruare:&C augere dignetur.

inita Bude Annodm.M.CCCC.LXXIIÏ.
n mgïlia pentbecofl.es: per Andrea Kefs.

A Budai Krónika kolofonja. OSZK
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A budai Nagyboldogasszony-templom keleti nézete 
a restaurálás előtt, 1874. KÖH, Fotótár

le. A két fázis közti váltást, mely 1260 k. 
következhetett be, a kőfaragványok is 
jelzik: míg a keleti részek faragványai és 
a délkeleti kapu (eredetije az Epreskert
ben), valamint az északi kapu timpanon
ja (BTM) a közép-európai (cseh, morva, 
osztrák) hatásokat mutató hazai késő 
—»romanikához igazodnak, addig a nyu
gati részek, pl. az északi ún. Béla-torony 
fejezeteit naturalisztikusabb, az île-de- 
France-ból eredő klasszikus gótikus stí
lus (—»gótika) jellemzi.

A 14-15. sz. fordulóján a templom át
építésére került sor, ami talán azzal függ
het össze, hogy 1384-ben ledőlt a déli to
rony. A munkálatok során csamokrend- 
szerű hosszházat hoztak létre, és a 
mellékszentélyeket sokszögzáródásúvá 
alakították (vö. Bécs, Stephanskirche; 
—»garamszentbenedeki bencés apátság). 
Ekkor toldották az északi oldalhoz a Ga- 
raiak családi —»kápolnáját, és ugyanek
kor létesítették a délnyugati Mária-kaput,

A budai Nagyboldogasszony-templom déli tornya, 
1874. A nyugati homlokzat nézete a restaurálás 
előtt. KÖH, Fotótár

melynek töredékesen fennmaradt timpa- 
nondomborműve Mária halálát ábrázol
ja. A kapu lábazati formái, a templom 
más részleteihez hasonlóan, a budai —»ki
rályi palota Zsigmond király megrende
lésére ekkoriban folyó építkezéseivel ro
konok. A délkeleti torony, melynek négy
szög alaprajzú alsó szintjein a —»kassai 
Szent Erzsébet-plébániatemplom északi 
tornyához hasonlóan nyolcszögű emele
tek sorakoznak, a rajta kifaragott Mátyás
címer évszáma szerint 1470-ben készült 
el. A templom a török hódoltság korában 
mecsetként szolgált (-»oszmán-török épí
tészet 1.), majd a -»jezsuiták kapták meg.

A ~ mai képét Schulek Frigyes 1874- 
96 közt folyó gyökeres restaurálása hatá
rozza meg, mely a templom jelentős ré
szének lebontásával és újraépítésével 
járt. Ennek során a 13. sz.-i állapot visz- 
szaállítására törekedtek. Kiegészítették 
és új előcsarnokkal látták el a Mária-ka
put, és gazdag neogótikus díszítést kap
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tak a déli torony felső szintjei. A temp
lom északi mellékkápolnájában helyez
ték el 1862-ben III. Béla és Antiochiai 
Anna Székesfehérváron 1848-ban meg
talált tetemét (—̂ királyi temetkezések). A 
~ gyűjteményében található a késő góti
kus felsőerdőfalvi —»szárnyasoltár és 
számos középkori és barokk liturgikus 
felszerelési tárgy. 1867-ben itt koronáz
ták meg Ferenc Józsefet, 1916-ban pedig
IV. Károlyt.

írod.: Csemegi József, A budavári főtemp
lom középkori építéstöriénete, B p., 1955; Entz 
G éza, A budavári Nagyboldogasszony temp
lom és a Halászbástya, B p ., 1974; E rn ő  Ma
rosi, Einige tendenziöse Planänderungen, 
A cta  T echnica, 77(1974); MMüv 1300-1470, 
1987, 415 (Entz G éza), 675 (Marosi E rnő); 
Művészet 1387-1437, 1987, II, 1 82-185  (Ma
rosi E rnő); Búzás G ergely , A budai királyi pa
lota déli nagycsarnoka, in Gerő László nyolc
vanötödik születésnapjára, szerk . PAMERNóra, 
h. n. [B p.], 1994 (M ű v é sz e ttö rté n e t-M ű em lé k 
v éd elem ); U ő , Magyar építészet, II, Gótika és 
kora reneszánsz, B p., 2001 , 27, 84, 120-122 .

Szakács Béla Zsolt

B u d a i  P a r m e n iu s  István (Budeius; 
Buda?, 1555 vagy 1560 — Sable-sziget, 
Új-Foundland, 1583)

Humanista költő, utazó. Pontos szár
mazását, eredeti nevét nem ismerjük. 
Prot. egyetemeken tanult, 1579-től Wit- 
tenbergben, majd talán Heidelbergben is, 
1581-ben érkezett Oxfordba. Feltehető
leg ott került kapcsolatba a neves föld
rajztudóssal, Richard Hakluyttel és II. Er
zsébet királynő kegyeltjével, Humphrey 
Gilbert felfedezővel, utazóval. 1582-ben 
Londonban megjelent Paean... c. zsoltár
parafrázisa és H. Gilbertet méltató De na
vigatione... c. ódája. Mint krónikás 1583- 
ban elkísérte Gilbertet az Északnyugati- 
átjárót kereső második expedíciójára. A 
flotta az Uj-Foundlandhoz tartozó Szt. 
János-öbölnél ért partot. ~ aug. 6-án itt 
írta híressé vált latin nyelvű prózai be
számolóját R. Hakluyt geográfusnak az 
utazás részleteiről, a kanadai partvidék
ről (a levelet Hakluyt jelentette meg Lon
donban 1589-ben The principal naviga
tions... címmel).

Hazatérőben a flottának az a hajója, 
amelyen ~ utazott, a Sable-sziget mellett 
zátonyra futott. Az expedíció 200. évfor
dulóján a kanadai konnány Saint John's 
városban a felfedezőknek emlékművet ál
lított, melyen emléktábla hirdeti a Kana
da földjére lépett első költő, ~ dicsőségét.

Ismereteink szerint ~ volt az első ma
gyar, aki eljutott Amerikába.

Kiad.: Balázs D én es , Budai Parmenius 
István levele Uj-Foundlandról..., F ö ld ra jz i 
M ú zeu m i T an u lm án y o k  (É rd ), 7, 1989; Levél 
Richard Hakluytnak, fo rd . Kulcsár P éter, in 
Magyar utazási irodalom. 15-18. század, k i
ad. Kovács S án d o r Iván , Bp., 1990; Paean/ 
Paean, ford . Weöres S án d o r és De naviga
tione... /Epikaiikon..., ford . Csorba G yőző , 
in Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, 
Humanizmus, B p., 1998.

írod.: Á c s  T ivadar, Egy tengerbe veszett 
magyar humanista költő a 16. században, FK, 
1962; D a v id  B. Quinn, N eil M . Cheshire, 
The New Found Land of Stephen Parmenius, 
T oron to , 1972; K laniczay T ibor, Jegyzetek 
Budai Parmenius Istvánról, in U ő , Hagyomá
nyok ébresztése, B p ., 1975; Kovács S án d o r 
Iv án , Budai Parmenius István, a tengerbe ve
szett magyar humanista költő, in U ő , A jelen
lévő múlt, B p., 1978; Vasváry Ö d ö n , Ma
gyar Amerika, Szeged, 1988; Balázs Dénes, 
Budai Parmenius István, az első magyar uta
zó Amerikában, F ö ld ra jz i M ú z e u m i T an u lm á
n y o k  (É rd ), 7, 1989; Magyar utazók lexikona, 
szerk . Balázs D énes , B p ., 1993.

A szerk.

b u d a i  pa sa
A mo.-i oszmán-török katonai és pol

gári -^közigazgatás élén a budai begler- 
bégek (’bégek bégjei’, perzsa kifejezés
sel: mir-i miránok) álltak. Címüket on
nan kapták, hogy a tartományukhoz 
(beglerbégség, vilájet; a 17. sz.-ban leg
inkább: ejálet) beosztott kisebb kerüle
tek, a szandzsákok vezetőinek (szan
dzsákbégeknek) az elöljárói voltak. Beg- 
lerbégből a 15. sz.-ban még csak három
négy volt az Oszmán Birodalomban, a 16. 
sz. elején azonban számuk hétre, a század 
végére pedig kb. negyvenre szökött fel. 
Az 1541-ben alapított budai tartomány az 
ún. „nagy” beglerbégségek közé tartozott.
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Ez annyit jelentett, hogy a kormányzói hi
vatal elnyerésekor a bég kétszer annyi il
letéket fizetett be a kincstárba, mint a 
„kis” beglerbégségek irányítói. A maga
sabb illeték a tartomány politikai, katonai, 
gazdasági rangját fejezte ki, azt, hogy egy 
sorba helyezték olyan régi, nagy területű 
vagy gazdag vilájetekkel, mint a ruméliai, 
az anatóliai, az egyiptomi stb. A budai 
vilájet különleges fontosságát egyfelől az 
adta, hogy a birodalom határai itt érint
keztek közvetlenül a legfőbb ellenség, a 
Habsburgok területeivel, másfelől Buda 
a legyőzött Magyar Királyság székhelye 
volt, amelynek birtoklása a törökök sze
mében kellő jogalapot teremtett arra, 
hogy az ország el nem foglalt részeit is a 
magukénak tartsák. „Tudja felséged -  ír
ta Ali pasa 1583-ban Ernő főhercegnek 
- , mind eleitől fogván királyok ideiben is 
egész Magyarország Budához tartozó 
volt, most is pedig mind az mi törvényünk 
szerént s mind pedig az fölségtek törvé
nye szerint Magyarország ide tartozó vol
na.” Ez az oka annak, hogy Buda török 
kormányzói magyar nyelvű leveleikben 
úgy mutatkoztak be, mint a „hatalmas Is
tennek jó akaratjából török császárnak fő 
helytartója Budán és gondviselője Ma
gyarországnak”.

A megfogalmazás tökéletesen fejezte ki 
a budai és a későbbi időkben Mo. terüle
tén kialakított temesvári, egri, kanizsai, 
váradi, érsekújvári vilájetek viszonyát. A 
szultáni udvar a közép-európai végek -  
beleértve az 1580-ban vilájet rangra emelt 
Bosznia provincia, valamint a kereskedel
mi és ellátóközpont Belgrád -  feletti főha
talmat a budai beglerbégek kezébe adta, 
hogy ily módon biztosítsa ennek a veszé
lyes területnek az egységes irányítását. A 
budai helytartók fontossága török címe
ikben is kifejezésre jutott. Kezdettől fog
va viselték a pasa titulust (ez valaha csak 
a nagyvezírnek, ill. később még a másod- 
és harmadvezímek járt ki), majd egyre 
többen szereztek vezíri rangot. Ezt első
ként Szokollu Musztafa kapta meg 1574- 
ben, 1623 u. pedig már alig volt pasa, aki 
ne lett volna egyben vezír is. A közönsé
ges beglerbég hatalmát két, a vezírpasáét 
három lófarkas zászló jelezte.

A ~k hatásköre általánosságban ugyan
azokra a területekre terjedt ki, mint a bel
ső országrészek bégjeié: a közbiztonság, 
a jogrend, a nyugodt termelőmunka és az 
adóbehajtás feltételeinek biztosítása, a 
pénzügyek ellenőrzése, a várkatonák és a 
javadalombirtokosok ügyeinek intézése, 
háború esetén a tartományi hadsereg ve
zetése, az ország földjének védelmezése 
és gyarapítása. Mo.-on a határvidéki hely
zet és Bécs közelsége miatt az utóbbiak 
igen nagy hangsúlyt kaptak, és hírszerzé
si, valamint diplomáciai feladatokkal 
egészültek ki. A Portán elvárták a pasák
tól, hogy szakadatlanul küldjék friss hí
reiket a Habsburgokról, hogy a szultán 
útmutatásai alapján tartsák a kapcsolatot 
a császári udvarral, járjanak el az örökös 
határ- és jogsértések, törvénytelen adóz
tatások, fosztogatások, csatározások, em
berrablások, a Habsburg adó és a békekö
tések ügyében. Másik szemüket ugyanak
kor Velencén, Lengyelo.-on és a vazallus 
Erdélyen kellett tartaniuk, nehogy azok a 
birodalomnak bármiféle meglepetést 
okozhassanak.

A pasák ennek megfelelően katonai 
kérdésekben széles döntési szabadságot 
élveztek. Ha szükségesnek látták, akár a 
tartomány egész haderejét hadba szólít
hatták, csatákat vívhattak és várakat ve
hettek be, csak arra kellett ügyelniük, ne
hogy kudarcot valljanak, mert azt az ud
varban a „szultánátus jó hírén” esett 
szégyennek fogták fel, s könnyen jutal
mazták elcsapással vagy selyemzsinór
ral. A Budát Isztambultól elválasztó nagy 
távolságra és a gyakori szükséghelyzetre 
tekintettel a ~k bizonyos ügyekben na
gyobb önállósággal rendelkeztek, mint 
beljebb szolgáló kollégáik. így pl. az 
1570-es évek végétől saját hatáskörükben 
tölthették be a megüresedett várkatonai 
állásokat, majd a század végén vissza
kaptak egy sor olyan zsold- és birtokado
mányozási jogkört, amelyet a szultáni 
udvar a 16. sz. folyamán egymás után 
vett el a beglerbégektől (elvben az euró
pai oldal kormányzói legfeljebb évi 5999 
akcse jövedelmű szolgálati birtokot és 
korlátozott jövedelememelést utalhattak 
ki az udvar megkérdezése nélkül). Ugyan-



budai pasa 472

iH a l ú Ba s s a  v o n  O f e n  Ca p
T Ö S  A  C Æ S A R J A N I S  V I I  

J u n i i  A n n o  m  b  c  i i

Ali budai pasa. Rézmetszet, 1602. OSZK

erre az időre esik annak a jognak a meg
adása, hogy a ~ a szultán nevében ún. 
tugrás (uralkodói monogrammal díszí
tett) parancsokat bocsáthatott ki. E ki
váltságok ellenére a budai kormányzók 
keze általánosságban rendkívüli módon 
meg volt kötve. Minden olyan intézke
déshez, amely régóta kialakult szokáso
kat sértett, vagy amely az államkincstár
ra többletterhet rótt volna, a szultáni ud
var engedélyét kellett kérniük. Mo.-on 
szokatlanul sok elfoglaltságot adtak ne
kik a reformáció hullámverései, a feleke
zetek közötti áldatlan viták rendezése.

A ~k, akik egyúttal a budai szandzsák
bég posztját is betöltötték, az ügyeket a 
budai tanácsban, a dívánban intézték. A 
testület munkájában az oszmán közigaz
gatás különböző ágazatainak legtekinté
lyesebb vezetői vettek részt. A katonasá
got a szandzsákbégek (ezek száma 15-20 
között váltakozott) és helyetteseik, a 
ziámet-birtokosok, a janicsár tisztek és a 
dunai hajóhad parancsnoka képviselte. A 
kincstartó (defterdár) és néhány beosz
tottja a pénzügyek, a kádi (bíró) és a

müfti (jogi vélemény kiadására jogosult 
jogtudós) pedig az igazságszolgáltatás és 
a vallásjog szakértőjeként vette ki részét 
a döntések előkészítéséből. A budai dí
ván alkalmazottai között magyarul tudó 
írnokok is voltak. Az ő feladatuk volt a 
pasák Bécsbe, valamint a magyar végvá
ri kapitányokhoz és alattvalókhoz szóló 
leveleinek megírása. Ezek az íródeákok 
gyakran kémkedtek mindkét oldalra, és 
nagy szolgálatokat tettek azzal, hogy fel
fedték a készülő rablótámadások terveit. 
Abeglerbég a „polgári” hivatalok irányí
tóit közvetlenül nem utasíthatta, de mi
után működésüket ellenőrizhette, s fele
lősséggel tartozott értük a központi kor
mányzatnak, könnyen érvényesíthette 
akaratát velük szemben. A végrehajtás
ban az állami apparátus mellett saját, 
nagy létszámú udvartartására és szolgála
ti birtokának jövedelméből kiállított kato
náira is támaszkodhatott. A beglerbégek a 
szultáni udvar amolyan kicsinyített mását 
tartották maguk körül udvamaggyal, aj- 
tónállókkal, étekfogóval, kincstartóval, 
kancellistával, istállómesterrel, csauszok
kal, vajdákkal stb., fegyveres kísérőik 
száma pedig több százra rúgott, sőt időn
ként az ezret is meghaladta.

Összetett feladataik és magánhadse
regük ellátására a ~k hatalmi állásuknak 
megfelelő, nagy összegű hász-, azaz ja
vadalombirtokot kaptak szolgálatuk idő
tartamára. Eleinte nagy nehézségeket 
okozott a birtokok kijelölése, s húsz évbe 
tellett, mire a kincstár a hászok kb. felét 
már a Budához közeli, védettebb részeken 
tudta kiadni. A beglerbégek jövedelme 
1580-ig elősorban a kinevezett személy 
előmeneteléhez, a hierarchiában elfoglalt 
helyéhez igazodott (a településeket úgy 
válogatták össze, hogy kijöjjön a neki 
elvben járó összeg), azután viszont új 
rendszerre tértek át: bárki jött Budára, 
ugyanakkora értékű szolgálati birtokot 
kapott. Éves juttatásuk előbb 800 ezer- 
1,2 millió akcse között ingadozott, majd 
az 1580-as évek elejétől 880772 akcsé- 
ban állapodott meg. Úgy látszik, ezen a 
szinten maradt a 17. sz.-ban is, az ere
detileg hatalmas összegnek (13-20 ezer 
arany) a reálértéke azonban a felére zu-
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hant a száguldó infláció miatt. Ennek is 
köszönhető, hogy a ~k az eszközökben 
nem válogatva igyekeztek kiegészíteni 
csökkenő jövedelmüket. Kötelezővé tet
ték az ajándékokat, gazdátlan birtokok 
használati jogát szerezték meg, védleve
leket árultak a viszálykodó keresztény fe
lekezeteknek és egyházi szervezeteknek, 
s a kincstárral több szandzsák jövedelme
it utaltatták ki maguknak pótlólagos jutta
tásként.

A ~kat állásuk bizonytalansága is a 
pénz utáni hajszára kényszerítette. A 145 
éves török uralom alatt 101-szer cserélt 
gazdát a poszt, s az itt megfordult 76 sze
mély átlagosan másfél évet tölthetett el 
hivatalában. Közülük 8-10 még Budára 
sem ért el, már elcsapták. Szokollu Musz- 
tafa pasa a maga egyhuzamban letöltött 
12 évével (1566-78) egészen kivételes
nek számít. Rajta kívül 6 pasa tartózko
dott itt 5 évnél hosszabb ideig, de ők is 
csak többszöri kinevezésekkel. A poszt 
megszerzése és megtartása érdekében a 
nagyvezímek és a szultán bizalmasainak 
hatalmas összegeket kellett lefizetniük, 
amit a rájuk bízott terület kifacsarásával 
igyekeztek visszaszerezni. A budai kor
mányzók kiválasztásánál elvben fontos 
szempont volt, hogy az illető ismerje a 
terepet, és minél több katonája legyen. A 
valóságban a kinevezés elsősorban a sze
mélyi kapcsolatokon (törökül: intiszáp) 
múlott, vagyis azon, hogy az illető bele
tartozott-e a jobbára rab eredetű, szeráj- 
ban nevelkedett, „igazi oszmánok” vé
kony, felső rétegébe, amely a birodalom 
legfőbb hivatalait egymás között cserél
gette. A budai beglerbégség stratégiai je
lentőségénél fogva a bizalmi állások kö
zé tartozott, ezért természetes, hogy be
töltőik között szép számban találunk 
szultáni vöket (Kalajlikoz Ali, Szári Ke- 
nán, Bosnyák Iszmail), bizalmasokat 
(Üvejsz, Musza, Dzserráh Kászim), 
nagyvezírek fiait és rokonait (Szinán fia, 
Mehmed, Szokollu Mehmed fia, Haszan, 
unokaöccse, Musztafa), egykori janicsár 
agákat (Deli Dervis, Uzun Ibrahim, 
Amavud Abdi) és ehhez hasonló nagysá
gokat. Az ide helyezettek egy része csu
pán átmeneti állomásnak tekintette budai

tartózkodását, voltak azonban közöttük 
mo.-i vagy észak-balkáni eredetű és kö
tődésű államférfiak is, akik ugyanúgy, 
mint felmenőik és rokonaik, életük nagy 
részét ebben a térségben szolgálták le. Ez 
arra utal, hogy a helyi viszonyok ismere
te a budai kormányzóság betöltésénei ta
lán mégis nyomott valamit a latban.

Akármelyik csoporthoz tartoztak is, a 
~k tántoríthatatlanul szolgálták a szul
tánt, és fontosságuk nemcsak politikai, 
katonai és igazgatási működésükben nyi
latkozott meg. A mo.-i tartományban el
sősorban ők, az ő udvaraik képviselték 
az oszmán udvari műveltséget, értékeket 
és normákat, s ezáltal, ha nem is a töme
gekig lehatolóan, de bekapcsolták Budát 
abba a kulturális körbe, amelynek közép
pontjában Isztambul állott. Mint udvar
ból kirajzó és tartományokban vándorló 
előkelők, a „nagy beglerbégek”, köztük a 
budaiak tették a legtöbbet azért, hogy 
sokszínűsége ellenére az oszmánok biro
dalma legalább a helyi apparátus felső 
szintjén egységes arculatot mutasson.

írod.: G évay Antal, A ' budai pasák, Bécs, 
1841; Fekete Lajos, Budapest a török kor
ban, Bp., 1944; Káldy-Nagy Gyula, Harács- 
szedők és róják, Bp., 1970; Hegyi Klára, Tö
rök berendezkedés Magyarországon, Bp., 
1995; Dávid Géza, Török közigazgatás Ma
gyarországon, dissz., Bp., 1995.

Fodor Pál

budai Várszínház —»színház

B u d a  n y o m d á s z a t a  és k ö n y v k ia d á s a
Az első budai nyomda Andreas Hess 

műhelye volt, amely 1472-73-ban mű
ködött, és a -z>Budai Krónikán kívül még 
egy kisebb terjedelmű művet adott ki. Et
től teljesen független nyomdaalapítás 
volt az az 1470-es évek végén itt dolgo
zó műhely, amelyet a szakirodalom csak 
a Confessionale nyomdájának nevez, 
nem ismervén a nyomdász nevét. A két 
ősnyomdának öt kiadványa maradt fenn. 
Bár kiadók működtek Budán a Mohács 
előtti időkben is, a két rövid életű 15. 
sz.-i műhely után újabb nyomda itt leg
közelebb csak 250 év múlva, a 18. sz.- 
ban létesült. Minthogy Buda a hódoltsá
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gi területhez tartozott, sem a török meg
szállás idején, sem azt követően nem 
voltak meg a nyomdaalapításhoz szüksé
ges feltételek. Johann Sebastian Lande- 
rernek, az első újkori budai nyomda léte
sítőjének (1724) sem akadt itt sokáig ver
senytársa. A Landerer-nyomda számára 
biztos hasznot jelentett a számos tan
könyv- és naptárkiadás privilégiumának 
megszerzése, ám az —»egyetemi nyomda, 
nem sokkal Budára költözése után, meg
kapta a tankönyvek előállításának kizá
rólagos jogát. A 18. sz. hetvenes éveitől 
kezdve még nyolc budai kiadó is hozzá
járult Pest és Buda kulturális központtá 
válásához.

Lásd még: —»tankönyvkiadás; —»zene
műkiadás.

írod.: G árdonyi Albert, Magyarországi 
könyvnyomdászat és könyvkereskedelem a 18. 
században különös tekintettel Budára és Pestre. 
Bp., 1917; Bükyné Horváth Mária, A Lan- 
derer-család és nyomdászati vállalkozásai, 
MKsz, 1966; Andor Tárnái, Die Universitäts
druckerei von Buda um die Wende des 18. Jh.. 
in Wegenetz europäischen Geistes, Hrsg. Ri
chard Georg Plaschka, Karlheinz Mack, 
Wien, 1983 (Schriftenreihe des Österreichi
schen Ost- und Südosteuropa-Instituts, 8).

V. Ecsedy Judit

Budun Dávid ( 16. sz.)
Kohanita rabbicsalád sarja, Slómó 

Luria tanítványa, Móse Iszerlész vita
társa. Migdál Dávid (Megjegyzések Git
tin traktástusához) c. műve Szalonikiben 
jelent meg 1597-ben. Budán működött.

írod.: MZsL, 1929, 159.
Haraszti György

bulla —»pecsét

bulya -»oszmán-török textil; —»varró- 
bulya

bunda —»bőrruhák

bunyevácok
Bácskában élő kát. —»horvátok. Elne

vezésüket legtöbben a Buna folyó nevé
ből eredeztetik. Mások a ’kőből rakott 
kunyhóban lakók’ jelentésű bunje elne

vezéssel hozzák kapcsolatba. A 17-18. 
sz.-ban a török elől menekültek Mo.-ra 
Hercegovinából és a dalmát tengerpart 
közeléből. írásos dokumentumok gyak
ran, még a 19. sz.-ban is dalmátoknak, 
dalmatáknak jelölik őket. Ma Mo.-on na
gyobb számban Baján és környékén, Ju
goszláviában Szabadkán és Zomborban, 
valamint vidékükön élnek. A horvát 
nyelv sto nyelvjárásának í-ző változatát 
beszélik. Egyes elméletek szerint a ~ ka
talizált —»szerbek.

írod.: Urosevics Daniló, A magyarorszá
gi délszlávok története, Bp., 1969.

Eperjessy Ernő

Buonaccorsi, Filippo (Callimachus 
Experiens; San Gimignano, 1437-Krak- 
kó, 1496. nov. 1.)

Humanista író és politikus. Pomponio 
Leto tanítványaként 1462-től Rómában 
élt, egyik vezetője a II. Pál pápa elleni 
összeesküvésnek. Ennek 1468-as leleple
zése előtt Konstantinápolyba, majd 
1469-70 telén Lengyelo.-ba utazott, ahol 
Gregorius Sanoceus pártfogoltja lett. 
1472-től Krakkóban a király gyermekei
nek nevelője; tanácsos, 1474-től királyi 
kancellár. 1483-ban Budán járt követség-

Filippo Buonaccorsi epitáfiuma a krakkói domon
kosok kolostorában, 1506
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ben, s költeményeket írt Mátyás király
hoz és Beatrix királynéhoz. Politikáját 
egyébként a Mátyás-ellenesség jellemzi; 
Attila c. műve Mátyás király elleni táma
dás is. Megírta I. Ulászló király és Sano- 
ceus életrajzát.

Művei: Attila. Accedunt opuscula Quintii 
Aemiliani Cimbriaci ad Attilám pertinentia, 
ed. Tiberius K a r d o s , Lipsiae 1932 
(BSMRAe); Rhetorica, ed. Casimirus Felix 
Kumaniecki, Warszawa, 1950 (Auctarium 
Masandreum, 1); Historia de rege Wladis- 
lao..., ed. Irmina Lichonska, Thaddaeus Ko- 
W A L E W S K i ,  Varsoviae 1961 (BLMRAe, 3); At
tila, ed. Thaddaeus Kowalewski, Varsoviae 
1962 (BLMRAe, 10); Ad Innocentium Vilidé 
bello Tureis inferendo oratio, ed. Irmina Li
chonska, comm. Thaddaeus Kowalewski, 
Varsoviae 1964 (BLMRAe, 13); Vita et mores 
Gregorii Sanocei, ed. Irmina L ichonska, 
Varsoviae 1963; Vita et mores Sbignei Car
dinalis (Zbigniew Oiesnicki), ed. Irmina 
Lichonska, Varsoviae 1962; Epistulae selec
tae, ed. Irmina Lichonska, Wratislawiae- 
Varsoviae-Cracoviae 1967; Carmina, a cura 
di Francesco Sica, introd. Gioacchino Papa- 
relli, Napoli, 1981 (Riscontri, 10).

írod.: Huszti József, Callimachus Expe
riens költeményei Mátyás királyhoz, Bp., 
1927; Juhász László, Adalékok az 1447- 
1490. évekből, Bp., 1931; Kardos Tibor, 
Callimachus. Tanulmány Mátyás király ál- 
lamrezonjáról, Bp., 1931; Gioacchino Papa- 
relli, Callimaco Esperiente.... Roma, 21977; 
Uő, Callimaco Esperiente poeta e politico 
del’400, Firenze, 1987.

Pajorin Klára

Burius János, id. és iíj.
A mo.-i irodalomtörténetírás úttörői. 

Id. ~t (Liptószentandrás, ?-Korpona, 
1688. dec. 7.) a kát. restauráció száműze
tésbe kényszeríti. Az 1670-es évek egy
házüldözésével fogalkozik két művében 
(Animadversiones..., 1676; Einfältige 
[...] Motiven, 1676). Száműzetése alatt 
gyűjti össze egyháztörténeti anyagát 
(Micae historico-chronologicae Evange- 
lico Pannonicae, kiadta Lichner Pál 
1864-ben). Fia (Korpona, 1667-Beszter
cebánya, 1712. márc. 6.) Boroszló város 
támogatásával tanul Lipcsében, Halléban.

1696-tól iskolamester, 1712-től lelkész 
Besztercebányán. Pietista beállítottságú. 
Folytatja atyja adatgyűjtését, és másokat 
is magyar írók életrajzi adatainak gyűjté
sére buzdít. Tanítványa -»Czvittinger Dá
vid és —>Bél Mátyás.

írod.: Tárnái Andor, A magyarországi 
irodalomtörténetírás megindulása, ItK, 1971.

Szelestei N. László

burnót —»dohányzás

bútordíszítő technikák —»aranyozás; 
—»festett bútor; —»esztergályozott bútor; 
—»intarziás bútor

bútorkészítő központok
I. Debrecen
Debrecenben a bútorművesség kezde

tei a 16. sz.-ra vezethetők vissza. A város 
tanácsülési jegyzőkönyveiben 1547-től 
találhatók szórványos adatok az —»aszta
losság kezdeteire, az első, foglalkozásnév 
szerint ismert mesterek: Joannes Az- 
taliarto (1548 e.), majd Matthias Aztaliar- 
to de Eperjes (1549), Leonardus Aztal- 
gyarto (1554), Jacobus Aztalos (1607). Az 
asztalosipar már bizonyos múltra tekin
tett vissza, amikor Debrecen város főbí
rája és szenátusa 1620-ban kiváltságle
vélben elismerte a —»céhet. Bizonyíték 
erre az asztalosok első —»céhpecsétje is, 
amely az 1621 -es évszámot viseli. A deb
receni asztalosok 1620-ban nyerték első, 
29 cikkelyes privilégiumlevelüket, Asz
talos Jakab és Balich Jeremiás „asztal
gyártó mesterek” kérésére. A kiváltságle
velet 1636-ban és 1646-ban megújították, 
és artikulusait kiegészítették. A tanács 
1647. nov. 11-én adta ki ismét az asz
talosok „törvényeit”. A privilégiumlevél 
hosszú időre megszabta az asztaloscéh 
működését, legalább 1752-ig érvényben 
volt. Az 1547-1800 között eltelt időből 
száznegyvenöt debreceni asztalosmester 
nevét őrizték meg a levéltári források.

A debreceni asztaloscéh iratanyagát a 
HBML őrzi. Jelentős forráshely még a 
Református Egyházkerületi Tudományos 
Gyűjtemény, ahol megtalálhatók többek 
között a kézművesiparos-oktatásban nagy 
szerepet játszó „Rajzoskola”, valamint
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Bónis János rajza, 1791. Déri Múzeum, Debrecen

Beregszászi Pál rajztanári működésének 
emlékei. A Déri Múzeum az őrzőhelye az 
1755-1865 között készült 124 bútor-re- 
mekrajznak.

Tárgyi emlék a 17. sz.-ból, de még a
18.-ból is alig maradt az utókorra. Ezért 
a remekrajzoknak a debreceni bútormű
vészet felvázolása szempontjából doku
mentumértékük van. Bár köztudott, hogy 
a céhek, így a debreceni is, sokáig ra
gaszkodtak remekelőírásaikhoz, s hogy a 
divatos, új bútortípusok késlekedve je
lentek meg, mégis a rajzok alapján alkot
hatunk képet a debreceni bútorművészet 
színvonaláról. Feltehetően az 1610-es 
években készült a Déri Múzeumban lé

vő, reneszánsz stílusjegyeket felmutató 
kismarjai főbírói szék. Lábai rézsútosan 
kifelé állanak, az ülőlapba fúrva vannak 
megerősítve. Szinte vállmagasságban el
helyezett vízszintes karfáit orsósán esz
tergált tagok támasztják alá. A deszkából 
kialakított háttámla tagolt peremére go
lyócskákból képezett szegőlécet erősítet
tek. Ennek a székformának még szebb 
példánya az ugyanott őrzött szenátori 
vagy főbírói szék 1694-ből. Ez az áttört 
faragványokkal és redős léccel díszített, 
késő reneszánsz ihletésű „gondolkodó
szék” a debreceni bútorkészítés fejlettség
ének bizonyítéka. Az 1620-as céhlevél „a 
mesterség megmutatására” legáltaláno
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sabban használt bútorféléket, asztalokat, 
ládákat, székeket, szekrényeket sorol fel. 
Készítettek játékdobozt, ún. ostáblát is. 
Ez az intarziakészítés (—»intarziás bútor) 
ismeretére vall, hiszen a játékdoboz fur
nérozott lapfelületein többféle fából ké
szült intarziával alakították ki a sakk, a 
malom és az ostábla (tric-trac) játékme
zőjét. Az 1620-ban említett „ládás asz
tal” jelölheti a 16. sz.-ban már használa
tos négyszögletes bölcsős vagy kamarás 
—»asztalt, amely letolható vastag lapja 
alatt álfiókot vagy valóságos kihúzható 
fiókot rejtett, s amelynek magas káváját 
körbefutó leveles-indás faragással díszí
tették. Lehetséges, hogy ezt az asztaltí
pust, még a 17. sz. folyamán, egy építé
szeti kialakítású, ún. szekrényes asztal 
váltotta fel Debrecenben, amely az 1750- 
60-as évek remekrajzain tűnik fel elő
ször, erősen konzervatív módon és még 
késő reneszánsz jellegzetességeket hor
dozva. Korabeli neve „almáriomos asz
tal” volt, állványa zárt szekrényt alkotott. 
(Lehetséges az is, hogy a „ládás” és az 
„almáriomos” asztal azonos bútort je
lent.) Ez a művelt és tehetős debreceni 
polgár lakószobájában tiszteleti helyre 
szánt, esetleg a —»városháza hivatali he
lyiségében középen felállított, minden ol
dalról látható, reprezentatív igényeket is 
kielégítő nagy asztal mértéktartó egysze
rűséggel kialakítva, rendkívül kiegyensú
lyozottan jelenik meg. Fennmaradt pél
dányt nem ismerünk, de a típus tovább él 
a ref. templomok -^úrasztalaiban.

A céh 1769-ből és 1770-ből való ada
tok szerint változtatni kívánt a remekelő
íráson, és megengedte -  a rajzok tanúsá
ga szerint -  újfajta, kötelező remekként, 
kisebb mellékmunkával vagy anélkül, 
egy kétajtós, barokk stílusú, pilaszterek- 
kel tagolt „almáriom”, vagyis ruhásszek
rény készítését. A rajzok zömén látható 
nagy barokk ruhásszekrény öt lapított 
gömb alakú lábon nyugszik. Alul van egy 
fiókos szekrényelem vagy ládaszerű mély 
üreg, fölötte az osztás nélküli szekrény
rész (ruhatárolásra), végül a szekrényt 
felül erősen tagozott, előreugró párkány- 
zat zárja le. A debreceni almárium négy- 
szögletes formája, hatalmas barokk alak

ja konzervatív módon a 18. sz. végéig, a 
klasszicizmusig fennmaradt. A szekrény 
nem kelt nehézkes benyomást, mert a le
metszett sarkok által kecsesebbé vált. A 
szekrények fenyőfából készített korpu
szát a homlokzati díszítőelemek szinte 
beburkolják. Mély, íves hajlatok és vája- 
tok, lágy hullámhegyek és hullámvöl
gyek váltakoznak sűrű egymásmelletti- 
ségben. Ezek a szekrények szinte kivétel 
nélkül a majna-frankfurti ún. Wellen- 
schrankkal mutatnak rokonságot. Nevét 
e -  szintén egyterű -  szekrény fő jellegze
tességéről, a hajlítások és görbítések rend
szerétől kapta. Egy 18. sz. végén készült 
debreceni ruhásszekrénynek nemcsak a 
rajza, hanem maga a bútor is fennmaradt. 
Ez már nem a „hullámos” szekrény típu
sához tartozik; bár még hagyományos fel
építésű, de változatos kora klasszicista íz
lésű intarziával díszített. Bónis János deb
receni asztaloslegény készítette 1794-ben. 
1780-tól új, a 18. sz.-i enteriőrben fontos 
szerepet betöltő bútortípus jelenik meg a 
remekrajzokon: az „íróalmáriom”, mai 
nevén emeletes —»írószekrény. A tíz deb
receni írószekrény-remekrajzon ennek 
barokk hagyományokat őrző közép-eu
rópai és egy másik, angolosnak mondha
tó, zártabb felépítésű változatát ismerhet
jük fel.

Kovács József debreceni asztalosle
gény 1796-ból való írószekrény-remeke 
és annak rajza megvan a Déri Múzeum 
gyűjteményében. A klasszicizáló késő ba
rokk ízlésben készült, háromfiókos —»ko
módból, rézsútos fedlapú középrészből és 
kis fiókokkal övezett tabemákulumos fel
ső részből álló írószekrény gazdag és igen 
változatos intarziadíszével a debreceni 
bútorművészet magas színvonaláról ta
núskodik. Magántulajdonban három 18. 
sz. végi, hitelesen debreceni készítésű 
—»írókomódot ismerünk. Az 1790-es 
években több remekelő asztaloslegény
nek megengedik a céhelöljárók, hogy a 
három egységből felépítendő írószekrény
nek csak két részét: alsó, fiókos komódját 
és a reá helyezett ferde írólapos, kis fiókos 
részét készíthessék el. Eme egymáshoz 
nagyon közel álló, kora klasszicista íróko
módok gazdag, a bútor egész felületét be
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borító berakott díszítményei között a leg
szembetűnőbb sajátosság a naturalisztikus 
virágberakás: szekfű, tulipán, gyöngyvi
rág, rózsa, ibolya természethű ábrázolá
sa. A bútor legfeltűnőbb részén, a lehajt
ható írólap középpontjában körbe foglalt 
virágcsokor pompázik. Nincs kizárva, 
hogy ezek az egykor debreceni családok 
birtokában volt, legszebb hazai bútoraink 
közé sorolható írókomódok -  alacsony 
íróalmáriumok -  asztalosremeknek ké
szültek.

Lépést tartottak a korízléssel a debrece
ni asztalosok a 18. sz. vége felé az asztal
készítés terén is. Erről tanúskodnak a raj
zokon 1780-1806 között látható kisasz
talok, melyek a ruhásszekrény mellett, 
mellékmunkaként szerepelnek. A kecses 
vonalú, hajlított vagy egyenes lábú, hul
lámos szélű példányok között találunk 
rokokó és tisztán kora klasszicista meg- 
fogalmazásúakat is.

írod.: Sternegg Mária, Iróalmáriumok 
Debrecenből, IMÉ, 3—4(1959); Szabolcsi, 
1972; Varga Gyula, Adatok a debreceni asz
talos céh és a népi bútor történetéhez, DME, 
1988; Zlinszkyné Sternegg Mária, Meste
rek és remekművek, MÉ, 43(1994); Uő, Re
mekbe készült debreceni almáriumos aszta
lok, MÉ, 45(1996).

Zlinszkyné Stemegg Mária
2. Győr
A mai Mo. területén Győr azon kevés 

települések közé tartozik, ahol a helyben 
készült bútorok közül 18. sz.-inál korábbi 
emlékek is fennmaradtak. A győri Xantus 
János Múzeum késő reneszánsz-kora ba
rokk ízlésű, 17. sz.-i —»céhládák egész so
rával dicsekedhet. Ezek a faragott, eszter- 
gályozott, rakott művű motívumokkal 
gazdagított munkák délnémet igazodást 
mutatnak. Agyőri volt jezsuita, majd ben
cés templom hullámléces díszú oltárépít
ményei 17. sz. végi munkák. Ilyen korai 
tárgyi emlékek in situ inkább a törököktől 
jobban védett Felső-Mo.-on és Erdélyben 
őrződhettek meg.

Asztalosok működéséről az első ada
tok a 16. sz. elejéről maradtak fenn: né
hány mester nevét a káptalani számadás
könyvek örökítették meg. A 17. sz.-ra 
vonatkozó, bőségesebb levéltári forrá

sokból megismerkedhetünk a céh ekkori 
fontosabb eseményeivel.

Agyőri asztalosok 1622-ben „mester
ségük sérthetetlenségéről akartak gon
doskodni”, ezért a káptalan hozzájárulá
sával a pozsonyi asztaloscéh 1534-es ki
váltságleveléről hiteles másolatot kértek, 
melyet a káptalan 1628-ban kibővített és 
megerősített. Ez évben kezdték vezetni a 
céh mesterkönyvét, amelyben a céhbe 
„bekebelezett” mesterek nevét, az inasok 
„szegődtetését” és „szabadítását” jegyez
ték fel. Az 1647-es győri tűzvészkor el
égett okmányokat 1648-ban változatlan 
szöveggel ismét írásba foglalták, és a 
„győri főerőd ezredeséhez” nyújtották be 
hitelesítésre. Mansfeld Fülöp gr. ugyan 
megerősítette az asztalosok okmányok
ban foglalt kiváltságait, de a maga és 
utódai számára fenntartotta azok meg
változtatásának és visszavonásának jo
gát. A 1660-as évek elején, feltehetőleg 
azért, mert a mesterek és a legények kö
zött nézeteltérések keletkeztek, az asz
taloscéh vitás ügyek eldöntéséhez 17 cik- 
kelyes okiratot adott ki. 1676-ban a céh 
elöljárói, esetleg a céh és a városi elöljá
róság közti egyenetlenségek, súrlódások 
miatt a birtokukban levő négy oklevelet 
megerősítés végett a királyhoz terjesztet
ték fel, s mind a négyet átmásolva, hite
lesítve, megerősítve kapták vissza.

Az asztaloslegényeknek, mielőtt mes
terré lettek, tapasztalatszerzés végett több 
évet idegen országokbeli asztalosműhe
lyekben kellett eltölteniök. A Győrben 
1674-től rendszeresen vezetett legény
könyv nagyarányú vándorlegény-forga
lomról tesz tanúságot. Az 1700-ig eltelt 
alig több mint negyed évszázad alatt 397 
asztalos és 37 puskaagy műves vándorle
gény nevét jegyezték fel. Többségük né
met nyelvterületről, továbbá Cseh- és 
Morvao.-ból érkezett, de két dán legény
ről is tudunk. Feltehetőleg a helyi meste
rek jó hímeve vonzotta ide a tanulni vá
gyó idegeneket.

A további századok folyamán Győr a 
többi magyar vidéki város asztalosmű- 
vességéhez hasonló gyakorlatot folytatott.

írod.: Batári Ferenc, Asztaloslegények 
Győrött a 17. században, Arrabona, 9(1967);
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A győri aszlalos- 
és puskaagymüves 
céh ládája, 1659. 
Xantus János Mú
zeum, Győr

Uő, A győri asztalos és puskaagymüves céh 
ládája 1659-ből, Építés-Epítészettudomány, 
6(1974).

Batári Ferenc
3. Sopron
A soproni asztalosok —»céhszabályzatát 

1579-ből ismerjük, ekkor mindössze 5 
mester és 3 legény dolgozott a városban. 
Domonkos Ottó céhekkel kapcsolatos ku
tatásaiból tudjuk, hogy 1674-ben már 8 
mester és 18 legény, 1769-ben 10 mester, 
1784-ben pedig 15 mester élt és dolgo
zott itt, ismeretlen számú legénnyel. A
19. sz.-ban a mesterek és legények száma 
tovább nő. A soproni asztalosok 1674- 
ben kaptak jogot legényláda készítésére 
és használatára, ami az igen jelentős le
gényvándorlásnak volt köszönhető. A le
génykönyvben 1674 és 1730 között 804 
legényt regisztráltak, közülük 531 volt 
külföldi (főként délnémet, bajor terüle
tekről), 165 mo.-i, 108 pedig ismeretlen 
helyről érkezett. A soproni asztalosokra 
vonatkozó korai adatokhoz nem tudunk 
bútorokat rendelni. A nagy számban 
fennmaradt inventáriumok -  főként ha
gyatéki leltárak -  a 17. sz.-i soproni laká
sokban többnyire festett, puhafából ké
szített bútort jegyeznek fel, és csak ritkán 
fordul elő bennük értékesebb fából való, 
faragással díszített bútor. Az ágyak, lá

dák, ritkábban szekrények ebben az idő
ben nem képviseltek különösebb értéket, 
a bennük, rajtuk tárolt ruha- és vászon
neműk, edények, pénzek értékesebbek 
voltak maguknál a bútoroknál.

A 18. sz. gazdasági, társadalmi fejlődé
se megváltoztatta e szemléletet, s az asz
talosok tevékenységében is egyre na
gyobb szerepet kapott a bútorkészítés. A 
fennmaradt nagyszámú bútor az írott for
rásokkal együtt bizonyítja e változásokat. 
A hagyatéki leltárak szűkszavú felsorolá
saiban mind több olyan megjegyzés talál
ható, amely a bútor nemes faanyagára, dí
szítésmódjára vonatkozik. Szaporodik a 
diófából, keményfából készített, faragás
sal, furnérozással díszített bútorok emlí
tése. Némely leltár a hagyaték értékelését 
is magában foglalja, ezek a dokumentu
mok a bútorok pénzbeli értékének válto
zásáról is információt nyújtanak. Az ér
téknövekedés tükröződik a bútorok ki
alakításában, stílusában és használatában 
is. A 18. sz. folyamán egyre több adatunk 
van mesterremeknek szánt bútorokról. A 
Soproni Levéltár őrzi azt a régi felíró
könyvet, amely 1762-1808 között tartal
maz adatokat a helyi bútormesterremek- 
készítésről (Altes Einschreibbuch von An
no 1769). Ebből és a hozzá csatolt nyolc 
iratból tudjuk, hogy a remekelőírások
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túlnyomórészt ruhás- és írószekrényekre 
vonatkoztak. Az utóbbiak közül a felső 
részt két ajtóval elzáró, angol szekrény 
elnevezésű típus volt a gyakoribb. A re
mek elkészítése egy-másfél évig tartott, 
és a céh elöljáróinak felügyelete mellett 
zajlott. A remek méreteit pénzért vették 
meg a jelöltek, de fizetniük kellett a rajz 
benyújtásakor és a szekrény elkészítése
kor, a mesterlevélért és a vétett hibák mi
att is. Az említett felírókönyvben szerep
lő 17 bútor közül 7 volt ruhásszekrény, 7 
pedig írószekrény. Sajnos a remekhez ké
szített rajzok nem maradtak fönn. A búto
rok készítőinek mesterjegye vagy egyéb 
jelzése nem ismeretes. A soproni 18. sz.-i 
bútorok stílusa a délnémet bútorművé
szettel rokonítható, ez összhangban van a 
legényvándorlás adataival és az egyéb 
migrációs adatokkal is.

A templomok berendezését az eddig is
mert adatok szerint a -»szerzetesrendek a 
rendjükön belül működő asztalosokkal 
készíttették, így ezek a berendezési tár
gyak nem a helyi asztalosok termékei. A 
18. sz. folyamán a legtöbb soproni temp
lom barokk oltárokkal, padokkal és búto
rokkal gazdagodott kezük nyomán.

Az nem ismeretes, hogy a 18. sz.-ban 
Sopron mennyire volt a vidék asztalos
centruma. A környék bútorokkal való ellá
tásáról, a vidék asztalosaival való kapcso
latokról csak a 19. sz.-ból van tudomá
sunk. A 18. sz.-i helyi bútorművességről 
tanúskodó emlékek gazdagsága minden 
bizonnyal az egyenletes gazdasági és vá
rosfejlődésnek köszönhető. Bár ezzel ak
kor nem állhatott egyedül a magyar váro
sok sorában, mára a soproni bútormííves- 
ség kivételes helyzetűnek számít mind a 
megőrzött és ránk maradt bútorok, mind a 
rájuk vonatkozó források nagy száma te
kintetében.

írod.: W inkler Elemér, A soproni céhek 
története a 15-19. században. Sopron, 1921; 
A skercz Éva, Polgári otthonok a 17-18. szá
zadi Sopronban, Arrabona, 18(1976); UŐ, 
Sopron, Fabricius-ház, Bp., 1982 (TKM, 23); 
Ottó Domonkos, Wanderrouten ungarischer 
Handwerkgesellen und deren Bedeutung für 
den technischen Fortschritt, Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte, 1982/1; Szabolcsi

Hedvig, A remek mint stílus és típusváltás ku
tatásának forrása a 18-19. század fordulójá
nak bútorművességében, AH, 2(1982); Ottó 
D omonkos, Zur Wanderung ungarischer 
Gesellen im 19. Jahrhundert, in Handwerk in 
Mittel- und Südosteuropa. Mobilität, Vermitt
lung und Wandet im Handwerk des 18 bis 20. 
Jahrhunderts, Hrsg. Klaus Roth, München, 
1987 (Südosteuropa-Studien, 38); UŐ, Kéz
művesség-népművészet, kiáll, kát., Sopron, 
1994; Askercz Éva, Sopron anno. Polgári 
bútoroka 18. és 19. századi Sopronban, Sop
ron, 1997.

Askercz Éva

bútormüvesség -^honfoglalás kora
beli bútorok; —»bútormüvesség a román 
korban; —»gótikus bútormüvesség; —»re
neszánsz bútorművészet; -^barokk és ro
kokó bútorművészet; —»kora klasszicista 
bútorművészet

bútormüvesség a román korban
A honfoglalást követő első évszázadok 

óriási változásokat hoztak a lakóterek, a 
—»lakóház és a benne folyó élet szem
pontjából. A vándorló, nomád életet foly
tató magyarság fokozatosan tért át a 
helyhez kötött, állandó otthonban való 
letelepedésre, a hajlék kialakítására és 
berendezésére.

Az alacsonyabb rétegek a szállások 
kezdetleges formáiban: veremházakban, 
nádházakban laktak ( —»népi építészet). A 
földfalú ház már állandóbb építmény, s 
így magasabb fokot képvisel a környe
zetalakítás terén is. Ebben már bizonyos 
berendezkedési szokások kialakulásával 
is számolnunk kell. A 12. sz.-tól fokoza
tosan elterjedt a gerendákból való építke
zés szokása (boronaház), még falusi 
templomokat, sőt okleveleink tanúsága 
szerint kolostorokat is építettek ezzel a 
technikával (—»faépítészet). Ezek az épü
letek nem voltak hosszú életűek, s a ben
nük lévő, nyilván igen kezdetleges bútor
zattal együtt hamar elpusztultak.

A kő mint építőanyag igen lassan ter
jedt el, és kezdetben csak jelentősebb 
épületek, elsősorban templomok épültek 
belőle (—»kőfaragás). A magyarság még 
a kőépítkezés megindulása után is hosszú
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ideig -  legalább az enyhébb évszakokban
-  ragaszkodott a sátorlakáshoz. Ez a ma
gasabb társadalmi rétegekre is jellemző 
volt. A keresztes hadakat kísérő Freisingi 
Ottó püspök 1147-benjegyezte fel: „[...] 
falvaikban és városaikban házaik na- 
gyobbára nádból, ritkán fából, igen rit
kán kőből épültek, egész nyáron meg 
ősznek idején sátrakban laknak.”

Az uralkodói, főnemesi körök beren
dezkedéséről több adat áll rendelkezé
sünkre. Árpád-házi királyaink a legjele
sebb európai uralkodócsaládokkal voltak 
rokonságban, környezetük, udvartartá
suk is az alakuló keresztény Európa leg
előkelőbb családjaiból került ki. Királyi 
építkezések az Árpád-kor kezdete óta is
meretesek. A III. Béla korabeli, —»Esz
tergomban folyó építkezések belső gaz
dagságára következtethetünk abból a 
kartámlatöredékből, amely minden bi
zonnyal a bazilika királyi vagy főpapi 
-»trónjából maradt meg. A 12. sz.-i szí
nes márványberakással -  inkrusztációval
-  díszített töredék szőlőlevél- és indamo
tívumok között antik viseletű alakokat 
mutat (Esztergom, Vármúzeum). A kö
zépkorban a kőből készített trónusülések 
nem voltak ritkák. A legismertebb talán 
Nagy Károly aacheni trónusa, mely a 8. 
sz.-ból származik. A márványülést párna 
tette kényelmesebbé. Ilyen pámás trónus
ábrázolást láthatunk a —»pécsi székesegy
ház altemplomi lejárójának Háromkirá
lyok imádását ábrázoló domborművén. 
Váza árkádos kiképzésű állványszerke
zet, és szintén a 12. sz.-ból származik 
(Pécs, Dómmúzeum). A trónusüléseknek 
két másik típusát ismerhetjük meg a ko
rai —»pecsétjeinken és —»pénzeinken lát
ható ábrázolásokról. Az egyik, bizánci 
mintát követve, négy esztergályozott lá
bon álló, négyszögletes ülést mutat, ame
lyen szintén díszes párnát helyeztek el. 
Ezek az ülések magasak, ezért a lábak alá 
zsámolyt helyeztek. Ilyen trónus látható
IV. Béla király —»Aranybullájának pecsét
jén. A másik típust Imre király 1198-ból 
származó pecsétjén láthatjuk. Ez egysze
rű szerkezetű X-vázas széket ábrázol, 
amelyre szintén párnát helyeztek.

Az említett trónszékek többsége támla

Trónszék támlája ifjú alakjával Esztergomból. 
Vármúzeum, Esztergom

nélkül készült, magasra helyezett ülésük 
a főrangú személy tekintélyét jelezte. A 
mo.-i román kori bútorok többsége 
feltehetően fából készült, és a fatechno
lógia fejlődésével összefüggésben ala
kult ki. Az —»ácsmesterség és az —»asz
talosság a korszakban még nem különült 
el. Az Árpád-kori famegmunkálás leg
főbb eszköze a fejsze volt. A fatörzsből 
ennek segítségével hasogattak deszkákat, 
s ezekből kezdetleges, ácsolt szerkezetű 
bútorokat alakítottak ki. Míg a szegé
nyek kunyhóikban a földön, gyékényen 
aludtak, feltételezhető, hogy az —»ágy 
kezdeti formái az előkelők otthonaiban 
már ebben a korszakban megjelentek. Az 
ülőhely az említett trónustípusokon kívül 
egyszerű gyalogszék, azaz négylábú 
vagy kerek csapolt lábú kisszék, ill. hor
dozható, összecsukható —»szék lehetett.

Visz. a kezdeti időktől megtalálható 
volt az egyszerű kunyhókban is a helyiség 
falai mentén elhelyezett deszkából alakí
tott lóca vagy —»pad, mely szükség esetén 
nemcsak ülésre, hanem alvásra vagy fali
polcként tárolásra is használható volt.

A legkorábbi asztalábrázolások Mo.-on 
a 12. sz.-ból származnak. Az egyik a pécsi 
székesegyház már említett altemplomi le
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járójából megmaradt töredék (Pécs, Dóm
múzeum), amely már leterített —»asztalt 
ábrázol, s 1160-80 k. készülhetett. A má
sik egy Szabadegyházáról származó, ha
sonló korú töredék (Székesfehérvár, Szent 
István Király Múzeum). Az előbbin Utol
só vacsora-ábrázolás, az utóbbin Heródes 
lakomája látható, készítőjük tehát mind
két esetben nyilván előkelő —»palotába 
való berendezést kívánt bemutatni. Ezek 
az asztalok nem összeépített, állandó he
lyen álló bútorok voltak, hanem bakra 
vagy lábakra helyezhető lapok. Erre utal 
nyelvünkben az asztalt bont kifejezés is, 
valamint a még 17. sz.-i leltárainkban is 
előforduló „asztal lábastól”, „asztal lábak 
nélkül” megfogalmazás. Az asztalhaszná
lat ebben az időszakban visz. a közrendű- 
ek körében is elterjedhetett, mégpedig a 
már említett elmozdítható deszkalap mel
lett a gyalogszékből kifejlődött típus, az 
ún. asztalszék formájában. Tárolásra fali
polcok mellett egyszerű akasztórudakat, 
ill. a veremházak falába vágott fülkéket is 
használtak.

A legkézenfekvőbbnek látszik, hogy 
használták a fatörzsből fejszével ki vájt 
ún. —»vályúládát, de erre nézve sem áb
rázolás, sem tárgyi bizonyíték nem áll 
rendelkezésünkre. Ugyanígy nem bizo
nyítható, de majdnem bizonyosra vehető 
az —»ácsolt láda használata, hiszen ezt a 
hazánk területén élő szlávok már a hon
foglalás előtt ismerték.

Az Árpád-házi királyok korának be
rendezési tárgyairól, bútorairól az emlí
tett dokumentumokon kívül nincsenek 
tárgyi emlékeink, így színvonalukra csu
pán következtethetünk. Ha kora középko
ri műemlékeink, kőfaragványaink magas 
nívójára, —»román kori építészetünk ki
mutatható európai kapcsolódásaira gon
dolunk, a királyi és főúri bútorzat eseté
ben is magas művészi minőséget feltéte
lezhetünk. Ezt bizonyító tárgyi emlékek 
azonban csak későbbi korszakból marad
tak ránk.

írod.: D ivald Koméi, Magyarország mű
vészeti emlékei, Bp., 1927; Gerevich Tibor, 
Magyarország román kori emlékei, Bp., 
1938; Magyar művelődéstörténet, I, [1939]; 
Voit [1943], 21993; Szabolcsi, 1954; A ma

gyarországi művészet története, I, szerk. Der- 
csényi Dezső, Bp., 1960; Marosi Ernő, A ro
mán kor művészete, Bp., 1972; K. Csilléry 
Klára, A magyar népi lakáskultúra kialakulá
sának kezdetei, Bp., 1982; Franz W indisch- 
Graetz, Möbel'Europas, München, 1982.

Kiss Éva

búza
Növény szimbólumként Káin áldozatá

nak ábrázolásán a három kalász eucha
risztikus jelentésű is (pl. —»feldebrői 
templom altemploma, 12. sz. második 
fele). Hasonló értelemben jelenik meg a 
~ a Krisztus-ikonográfiában is, pl. a 
Keresztrefeszítésen, többek között a győri 
jezsuita templomból származó Kálvária a 
bűnbeesés-jelenettel szoborcsoporton (18. 
sz. közepe, Pannonhalma, Bencés Főapát
ság Kincstára), melyen akantuszos, -kalá
szokból és —»szőlőfürtökből formált, eu
charisztikus vonatkozású gyökérből nő ki 
Krisztus keresztfája. Egy felvidéki taber- 
nákulum ajtaján a keresztrefeszített 
Krisztus balján -nyaláb, a vele szemköz
ti oldalon pedig —»szőlőtő látható ( 18. sz. 
második fele, SNG). A Báthory család ál
tal megteremtett anyagi javak bőségére 
utalhat —»körte és más gyümölcsök kö
zött abban a reneszánsz koszorúban, mely 
a család címerét veszi körül (1484, Nyír
bátor, Báthory István Múzeum). Ókori 
termékenységszimbólum jelentése eleve
nedik föl Wilhelm Beyer Ceres-szobrának 
-kalászkötegében (1770 k., Pozsony, 
Grassalkovich-palota) és Johann Joseph 
Ressler Nyár-alakot ábrázoló fülkeszob
rának bőségszarujában (1768, —»fertődi 
Esterházy-kastély díszterme).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Buzinkai György (Nagybánya, 1700 
vagy 1701-Debrecen, 1768. márc. 17.)

író, költő, orvos. Marosvásárhelyen ta
nult, majd nevelő volt gr. Gyulai Ferenc 
tábornoknál, akinek költségén 1729-ben 
Brémában, 1730-tól Leidenben, 1732-től 
Franekerben, majd Amszterdamban tanul
ta az orvostudományt. 1733-ban orvossá 
avatták. 1737-től Debrecen város orvosa.
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Hollandból fordított prédikációkat és üd
vözlő verseket, orvosi munkákat írt.

Művei: Dissertatio historico-medica de 
venenis eorumque antidotis, Franeker, 1733; 
Theses inaug. medicae, Franeker, 1733; Elve
szett bűnösnek megkerestetése és megtartatá- 
sa és Krisztus barátságos hivogatása, Amsz
terdam, 1735; Rövid oktatás, miképen kelles
sék magunkat a pestis ellen védelmezni, 
Debrecen, 1739.

A szerk.

Buzinkai Mihály (Kövesd, 1630 -  
Gyulafehérvár, 1683. nov. 23.)

Ref. egyházi író, tanár. Sárospatakon 
tanult, 1651-től senior. Madarasi János 
pap támogatásával 1652-ben Utrechtben 
járt egyetemre. 1655-től Nagybányán 
rektor, nyelveket, teológiát és filozófiát 
tanított. 1656-tól a sárospataki kollégi
umban, az első állandó tanárok egyike
ként, a retorikát, a filozófiát és a logikát, 
később a teológiát oktatta. A nemes ifjak 
felügyelője volt. Egykori tanárának, 
Johannes Amos —»Comeniusnak, továb
bá Ramusnak a korban divatos nézeteit 
hirdette (Institutionum dialecticarum 
libri duo..., Sárospatak 1659; Compendii 
logici libri duo..., Sárospatak 1661), saját 
tankönyveiből tanítva a filozófiát. Az 
1660. szept. 30. -okt. 1. között Sárospa
takon lezajlott hitvita egyik résztvevője, 
a ref. oldalt rajta kívül még Szatmári Ba
ka Péter 1657-től sárospataki lelkész -, 
Szepsi András -1658-tól a város másod
papja -  és kollégiumi tanártársa, Baczoni 
Baló Menyhért képviselte. A ref. oldal
nak a kát. -»Nádasdy Ferenc országbíró 
és jezsuita papjai ellenében esélye nem 
volt a (még titkon) kat.-sá lett Báthory 
Zsófia, Sárospatak ekkori úrnője és fia, a 
későbbi erdélyi fejedelem, I. Rákóczi Fe
renc előtt. Ez már előrevetítette a jövőt: 
1663-ban a jezsuiták telepedtek meg Sá
rospatakon, s zavaros évek, viták és hitvi
ták után 1671. okt. 20-án Báthory Zsófia 
elfoglaltatta a jezsuitákkal a kollégiumot. 
Hallatlan érdeme ~nak és tanártársainak, 
hogy -  menekítve mindazt, amit a nyom
dából és a könyvtárból csak lehetett -  Ke
nézlőre, Göncre, Debrecenbe, majd 1672- 
ben 1. Apafi Mihály fejedelem támogatá

sával Gyulafehérvárra, a régi Bethlen- 
kollégiumba települtek az iskolával, őriz
ve annak szellemét.

Művei: Institutionum rhetoricarum libri 
duo..., Sárospatak, 1658; Institutiones orato
riae..., Sárospatak, 1659.

írod.: IixÉsy János, Buzinkai Mihályról, 
ItK, 1894; Koncz József, A marosvásárhelyi 
ev. ref. kollégium története. Marosvásárhely, 
1896; M. Zemplén, 1961; Bartók István, 
Buzinkai Mihály retorikai munkássága, ItK, 
1992.

A szerk.

buzogány -»ütő- és sújtófegyverek

bükköny (borsóvirág, lóborsó)
Törékeny virága és magokat óvó hü

velye miatt a középkorban növényszim
bólumként Szűz Mária jelképeinek egyi
ke. Ilyen értelemben fordul elő a 14. sz. 
végi almakeréki falképen, valamint Apá- 
thy Lukács Budán, a 15. sz. végén ké
szült missaléjának lapszéldíszében (Po
zsony, Mestské múzeum).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

bűnök (hét főbűn)
Az erények és ~ legteljesebben fenn

maradt ábrázolása a soproni ferences ko
lostor (—»soproni ferences templom és 
kolostor) —»káptalantermében látható. Az 
1340 k. faragott zárókövek az égi szférát, 
míg a konzolok a ~et jelenítik meg: a 
-»majom a fösvénységet, egy talán ^ tü k 
röt tartó emberi alak a hiúságot, a —»griff 
az ördögi hitetlenséget, egy alvó emberi 
alak és egy denevérszámyú állat a restsé
get, a —»rák az állhatatlanságot, egymás
nak háttal álló, állattestű férfi és nő a buja
ságot, női arcú, patás alak és vigyorgó, 
púpos szörny pedig az irigységet. Gyako
riak az olyan ábrázolások, melyeken a ~et 
állatok testesítik meg, hátukon álló vagy 
ülő emberalakokkal. A —»lőcsei Szent Ja- 
kab-plébániatemplom 1420 k. festett, a 
hét fő erénnyel párhuzamba állított képso
ra is így ábrázolja a hét főbűnt: —»szamár: 
lustaság, —»medve: harag, —»kutya: irigy
ség, —»róka: mértéktelenség, -»disznó:
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paráznaság, —»béka: fösvénység, ^orosz
lán: (?)felfuvalkodottság.

Lásd még: —>állat- és növényszimbó- 
luinok.

Wehli Tünde

büntetés-végrehajtás
Szemben a -  19-20. sz.-i fogalmával, 

mely a szabadságvesztés-büntetés végre
hajtására (a tkp.-i börtönügyre) szűkült, a 
középkorban és a kora újkorban a ~ álta
lában jelentette az büntetések alkalmazá
sát. A középkorban a —»bíró a törvényszé
ken főként három célból büntetett: hogy a 
tettest megakadályozza újabb bűn elköve
tésében, hogy a társadalom potenciális 
bűnöző tagjait visszatartsa a bűntől, a tár
sadalom igazságérzetét (bosszúvágyát) 
kielégítse, végül pedig, hogy a jogsértés
sel a hatóság tekintélyén esett sérelmet 
megtorolja. Mindehhez a kor kézenfekvő 
eszközeit használta fel: a brutális meg
torlást, az elrettentést, az alkalmatlanná 
tételt s kisebb mértékben a nevelést. A 
büntetés során elsősorban az emberi tes
tet vette célba (halálbüntetés, testi bün
tetések, szabadságbüntetések), emellett a 
becsület- és vagyoni büntetések játszot
tak még szerepet. A büntetés lényegét te
kintve malum (rossz, hátrány), tehát csak 
akkor lehetett hatékony, ha valódi értéket 
célzott meg (azaz: a szolgát nem lehetett 
szabadsága elvesztésével, a jobbágyot 
munkával, a vagyontalan közrendűt va- 
gyonbüntetéssel büntetni). Az életben ma
radásért folytatott mindennapi küzdelem
ben, a háborús viszonyok közepette csak a 
hétköznapi nehézségeket messze megha
ladó kellemetlenség lehetett hatásos bün
tetés. Ezért válhatott a középkori büntető
jog rendes büntetésévé (poena ordinaria) 
a halálbüntetés. A többi büntetés évszáza
dokon keresztül csak kísérője volt az élet
től való megfosztásnak.

A büntetés többet jelentett a bűn szank
cionálásánál. Tükrözte a bűncselekmény 
jellegét („szemet szemért” elv: a büntetés 
azonos volt az elkövetett cselekménnyel, 
pl. „aki karddal öl, kard által vesszen el”; 
tükröző elv: a büntetés jellegében hason
lított az elkövetett cselekményhez, pl. a 
hamispénz-készítők kezének forró fémbe

mártása). A büntetés egyfajta kezdetleges 
bűnügyi nyilvántartásként is szolgált: 
egyes bűncselekmény-csoportoknak jel
legzetes büntetései voltak (pl. a zsebmet
sző ujjainak levágása stb.), melyeknek 
következményeiről az elkövető felismer
hető volt. A 17-18. sz.-ig a büntetések 
szerint csoportosították a bűncselek
ményeket, a köztük lévő különbségeket a 
büntetések és végrehajtásuk súlyossága 
fejezte ki (a súlyos gyilkos haramiák 
büntetése felnégyelés vagy kerékbetörés, 
az egyszerű emberölőé olykor csak fővé
tel vagy akasztás).

A magyar —»büntetőjog történetében az 
Európában ismert valamennyi büntetési 
nem felbukkan, arányuk és súlyuk azon
ban eltérő. A jogtörténet-tudomány álta
lános véleménye szerint a magyar büntető 
gyakorlat enyhébb volt az európainál. Rit
kábbak voltak a különös kegyetlenséggel 
végrehajtott halálbüntetések és csonkítá
sok, nagyobb szerepe volt a vagyoni jelle
gű büntetéseknek és a testfenyítő szank
cióknak. Eltért a büntetési gyakorlat bírói 
székek szerint is: a német városi jogon 
alapuló magyar városi büntető praxis, az 
osztrák katonai büntetőjogból származó 
„hadi fenyítékek”, a Habsburg-abszolutiz- 
mus politikai mozgalmakra reagáló bün
tető gyakorlata kegyetlenebb volt, mint az 
általános magyar bírói gyakorlat. Az első 
Árpád-házi királyok uralkodása idején az 
ősi jogból megőrződött compositionalis 
(a sértés megváltásán alapuló) rendszer 
határozta meg a büntetési gyakorlatot: 
szinte minden büntetés átváltható volt ti
nóra (—»primitív pénz) vagy —»penzára. 
A compositióból alakultak ki később a 
vagyoni büntetések: a teljes vagy részle
ges vagyonvesztés, a pénzbüntetés. A fő
ként tulajdon- és státusvédelmi okokból 
törvénybe iktatott csonkító büntetések 
(fül-, orr-, ajaklevágás, szemkiszúrás, 
nyelvkivonás) tartósságát a „szemet 
szemért” (tálió-) elven alapuló büntetési 
gyakorlat állandósította. (Mo.-on a 16. 
sz.-ban már tilalmazták a testcsonkító 
büntetéseket.) A zártabb közösségekben 
egészen a 19. sz.-ig bevett szankció volt 
a megszégyenítés. Nem túl nagy szám
ban, de előfordult a tömlöcözés (szabad
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ságvesztés), a városi jogban gyakrabban, 
mint a nemesi jogban. Minthogy védel
met és jogokat élvezni csak közösségek 
tagjaként lehetett, nagy jelentősége volt a 
száműzésnek, kiűzetésnek. Jobbágyok
kal szemben előszeretettel alkalmazták a 
munkaképességet maradandóan nem ká
rosító testi (testfenyítő) büntetéseket.

A büntetések végrehajtása különleges 
jelentőségre tett szert az inquisitorius 
(nyomozóelvű) eljárás általánossá válá
sát követően. Miután a 13. sz.-ban zsinati 
határozat tiltotta meg az egyháziak szá
mára az —»istenítéletekben való részvételt, 
s ezáltal a —»bíróra hárult az anyagi igaz
ság kiderítésének terhe, fokozatosan meg
szűnt a peres eljárások nyilvánossága. A 
bírák zárt körülmények között, a gyanúsí
tott vallatásával igyekeztek közelebb jutni 
az igazság megismeréséhez. A beismerő 
vallomás lett a legfőbb bizonyíték, s ek
kor vált a büntetőeljárás fontos elemévé 
a ~. Míg korábban a nyilvánosság előtt 
történő bizonyítás és az ítélet kimondása 
volt a fontos, s magát a ~t a többnyire a 
sértett kezébe adták (magánvégrehajtás), 
a 14. sz.-tól a ~ vette át a közvetítő fel
adatot. A hatalom (a bíróság) a ~ során 
bizonyította az eljárás szükségességét és 
az elítélt bűnösségét; az állam (az igaz
ságszolgáltatás) ezáltal deklarálta a bűn 
szükségképpeni büntetésének tételét; a 
törvénykezés a végrehajtási rituálé során 
gondoskodott a jogismeret szélesítéséről, 
a tilalmak körének és a megszegés lehet
séges következményeinek megismerte
téséről; nem utolsósorban pedig a ~i al
kalmak egyfajta népünnepély szerepét is 
betöltötték. A felsoroltak teljesítése érde
kében a jelentősebb -okát valamilyen 
ünnep -  vásár, búcsú, nagyobb népi se
reglés -  idejére tűzték ki, ami tükrözte a 
büntetések kombinált jellegét is: a nyil
vánosság révén a büntetések java része 
egyben megszégyenítő szankcióvá is vált.

A halálbüntetések végrehajtása alkal
mat nyújtott a bűnök közötti különbségek 
látványos kifejezésére. Az egyszerű halál- 
büntetés csupán az élet elvételére szo
rítkozott (akasztás, fővétel). Az akasztás 
kezdeti, fákon végrehajtott formáját ha
marosan felváltotta a fából vagy kőből

készült akasztófa (bitó) alkalmazása. Az 
utóbbiak nemegyszer valóságos építmé
nyek voltak, kör, háromszög, négyzet 
alaprajzzal, lehetővé téve egyszerre több, 
akár tucatnyi delikvens kivégzését. A fő
vétel eszköze Mo.-on leggyakrabban a 
pallos volt. Az akasztást a kor felfogása 
dehonesztálóbbnak tartotta, így a —»ne
mesek becsületes büntetése a fővétel 
volt. (A magyar joggyakorlatban a ful
lasztás egyéb formái -  vízbe, mocsárba, 
földbe fojtás vagy a fojtógép alkalmazá
sa -  ismeretlenek voltak.) A súlyos go
nosztettek elkövetőit minősített halál- 
büntetésre, vagyis jelentős fizikai fáj
dalommal járó kivégzésre (kerékbetörés, 
karóba húzás, felnégyelés, máglyahalál) 
ítélték. Nálunk leggyakrabban a kerék- 
betörést alkalmazták, mindkét formá
jában (kerékkel történő törés és a kerék 
küllői közé törés). —»Boszorkányokat 
elvétve, más bűntetteket, pl. fajtalansá
got, szodomiát elkövetőket is többnyire 
csak más halálnemmel történő kivég
zésüket követően égettek meg máglyán. 
(A tűzhalál egyéb fajtáit a magyar bün
tetőjog jellemzően nem alkalmazta.) A 
karóba húzás, a felnégyelés az osztrák 
(elsősorban katonai) büntetőjog révén ho
nosodott meg. A tett súlyosságának hang- 
súlyozására elrendelhették a halálbüntetés 
minősített végrehajtását is. Ilyenkor a 
kivégzés előtt súlyos kínzásokkal (tüzes 
vassal sütögetés, sebzések, bőrből szíj ha
sítás, testcsonkítás) tetézhették az elítélt 
kínjait. (Kegyelemből olykor az ellenke
zőjére is volt példa: a bírák arra utasítot
ták a hóhért, hogy a kivégzés elején ész
revétlenül gondoskodjék az elítélt gyors 
haláláról.) A testcsonkító büntetéseket 
késsel, karddal, pallossal, bárddal hajtot
ták végre. A testfenyítő ítéletekhez leg
gyakrabban vesszőt, pálcát, botot, a 
céhes gyakorlatban lapátot vagy furatost, 
a Hódoltságban bőrt, korbácsot, kan
csukát vettek igénybe. Törvényeink ta
núskodnak ostor alkalmazásáról is. A ve
rés tradicionális eszköze a deres volt, a 
fenyítendő elítéltet ráfektették és hoz
zárögzítették. Még Mária Terézia bün
tető-törvénykönyve (Constitutio crimina
lis Theresiana, 1768) is a testfenyítő bűn-
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tetések közé sorolta a tömlöcöt, ill. a mun
kát. A testi és a megszégyenítő büntetések 
határterületén tartották számon a megbé
lyegzést és a szégyenkövet (melyet a de
likvens nyakába erősítettek, s melyet az 
ítéletben meghatározott ideig viselnie kel
lett). Megalázó büntetés végrehajtására 
szolgáló eszköz volt a magyar joggyakor
latban a hosszabb nyilvánosság elé állítás
ra alkalmas pellengér (vagy szégyenfa), a 
kaloda, a kalitka. Kiegészítő eszközként 
használták a szégyentáblát, melyre az el
ítélt cselekményét írták, és a szégyenálar
cot (állat- vagy sátánfejet idéző maszkot). 
A prot. egyházi közösségek jellegzetes 
becsületbüntetése volt az eklézsiakövetés.

A szabadságbüntetések egy része nem 
bezárással kapcsolatos szabadságfosztást 
jelentett. Az Árpád-korban a szabadok 
(liber) számára büntetésnek számított a 
szabadság elvesztése, vagyis a szolgák 
közé süllyedés. Utóbb ez a nemesi sza
badság, a nemesség elvesztésévé alakult 
át. Miután a szabadság (értsd: kiváltság) 
élvezetét a középkor csak közösségek 
tagjai számára tette lehetővé, a közösség
ből kitaszítás (kitiltás, kiverés [kiseprű- 
zés], száműzés) súlyos következmények
kel járt. A Hármaskönyv által is ismert 
levelesítés társadalmon kívülre helyezte 
az érintettet, s megvont tőle mindenféle 
védelmet. A bezárás mint szabadságfosz- 
tás Mo.-on is az Árpád-kor óta ismert, de 
börtönépületek és alkalmas helyiségek 
híján ritkán alkalmazott büntetési nem 
volt. A börtön egyszerre jelentett szabad
ságmegvonást és testi büntetést. A töm
lőébe vetettek föld alatti, mocskos, bű
zös, levegőtlen és fény nélküli vermek
ben, pincékben, odúkban próbálták meg 
túlélni a büntetést. Együvé zártak elítél
tet és vizsgálati fogságban lévőt, meg
rögzöttet és első elkövetőt, fiatalkorút és 
öreget, gyermeket, nőt és férfit. A kor 
~ában drágának és bonyolultnak számító 
tömlöc őrzői gyakran éheztették a rabo
kat; sanyargatásukhoz hozzátartozott a 
rendszeres verés és a súlyos láncokkal, 
kalodával terhelés. A szabadságvesztés
büntetés történetében először a városi 
gyakorlat hozott megújulást. A gonoszte
vők büntetésére kialakított, a városháza

pincéjében vagy a hóhér házánál, az ő 
felügyelete alatt működő tömlöc (career) 
mellett a város becsületes polgárai számá
ra kisebb vétségek fenyítékeként megho
nosították az árestumot (áristomot), mely 
a törvényszolga házánál vagy a városhá
zán kulturált körülmények közötti elhe
lyezést jelentett, a szabadság korlátozá
sával. A második nagy fordulat 1771-ben 
következett be, mikor is a Pozsony m.-i 
Szempcen Mária Terézia kezdeményezé
sére megnyitották az első magyar orszá
gos javítóházat, a Domus Correctoriát, 
melyben a kormányzat a legmodernebb 
elvek alkalmazásával a rabok osztályozá
sára és elkülönített elhelyezésére, mun
káltatására, lelki gondozására, oktatására 
tett kísérletet. Bár az intézet Tallósra, ill. 
Szegedre költöztetése után hamarosan 
megszűnt, nagy hatással volt a magyar 
börtönügy fejlődésére.

A ~ nélkülözhetetlen eleme volt a 
hóhér, aki hivatalosan vállalta az ítéletek 
végrehajtását. Megjelenése szükségsze
rűen következett be a magán végrehajtás 
megszűnését és a törvénykezés speciali- 
zációját követően. A kisebb ítéleteket a 
törvényszolga is végre tudta hajtani, a 
verések, csonkítások, kivégzések mes
tere azonban a hóhér lett. Tevékenysége 
miatt becstelen személynek számított, 
akinek társaságát kerülték a becsületes 
emberek. Ennélfogva a hóhérok, hóhér
famíliák zárt közösségekben éltek, mes
terségük tökéletesítésére —»céheket alkot
tak. A kínvallatások, kivégzések során 
nyert anatómiai, sebészi, gyógyfüves ta
pasztalataikat azonban a társadalom fel
használta.

A ~ eszközei egyben a büntető hata
lom jelképeivé is lettek (—»bíráskodási 
jelvények). A pallosjoggal rendelkező 
—»úriszékek, városi törvényszékek elősze
retettel figyelmeztették a területükre lé
pőket a szabályok megszegésének követ
kezményeire. A sokkoló szimbólumok 
körébe tartozott a pallost tartó kéz, a kín
halálra emlékeztető kerekek vagy a lát
ható helyen (akasztófadombon, kapube
járat közelében) felállított bitófa.

írod.: Demkó Kálmán, A felső-magyaror
szági városok életéről a 15-17. században,
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Bp., 1890; SzÉLL Farkas, Testi büntetések a 
Debrecen városi régi jogban, Debrecen, 
1903; Dombóvári Géza, Fenyítöeljárás és 
büntető rendszer Pest megyében a 19. század 
első felében, Bp., 1906; Vájná Károly, Hazai 
régi büntetések, I—II, Bp., 1906-07; Az 
Országos Börtönügyi Múzeum tárgyainak is
mertetése, könyvtárának és irománytárának 
jegyzéke, Bp., 1923; W inkler Elemér, Bűnök 
és büntetések a régi Sopronban, Sopron, 
1924; Dombóvári Géza, Fenyitöeljárási és 
börtönügyi adalékok vármegyéink 19. század 
eleji gyakorlatából, Bp., 1931; M ihalik 
Sándor, A kassai Miklós-börtön, Kassa, 1942; 
Eckhart Ferenc, A földesúri büntetőbírásko
dás a 16-17. században. Bp., 1954; Temes- 
váry Ferenc, Büntetőeszközök a régi Ma
gyarországon, Szombathely, 1970; Pandula 
Attila, Kivégzés, tortúra és megszégyenítés a 
régi Magyarországon, Eger, 1989; M ezey 
Barna, A büntetőjogi felelősségre vonás 
intézményi hátterének kialakítása a 18-19. 
században, Bp., 1990; Uő, A magyar polgári 
börtönügy kezdetei, Bp., 1995.

Mezey Barna

büntetőjog
A ~ a patrimoniális és a rendi korszak

ban Mo.-on meghatározó szerepet játszó 
jogintézmény-csoport, ill. jogág. Min
denkori kifejezett célja a fennálló tár
sadalmi és jogi rend védelme, a hatalmon 
lévők speciális érdekeinek, emellett azon
ban az alattvalóknak és azok megkülön
böztetett értékeinek (életüknek, testi épsé
güknek, vagyonuknak, becsületüknek) ol
talmazása is. A jogrendszer fejletlenebb 
korszakaiban (Mo.-on a 11-16. sz.-ban) 
a -  volt a társadalmi problémák kezelé
sének fő eszköze. Mind a királyi hatalom 
(—»király), mind a bírói hatalommal 
(—>bíró) rendelkező ország- és egyház- 
nagyok, önkormányzati tisztviselők és 
földbirtokosok a ~ eszközeivel igyekez
tek megoldani közigazgatási, magánjogi 
és kriminális gondjaikat. Ennélfogva a ~ 
a korabeli társadalom életében mindenütt 
jelen volt, s hű tükrévé lett a hétközna
poknak, a kultúrának, művelődésnek és 
politikai akaratnak egyaránt. A ~i fclelős- 
ségrevonás célpontja az elkövető (tettes), 
a szabályozás fő célja a bűncselekmé

nyek (tiltott magatartások) leírása (tény
állások), elkövetésük esetére a felelősség- 
revonás feltételeinek meghatározása, ill. 
a kriminális szankció (büntetés) alkalma
zásának kilátásba helyezése. A történeti 
~ tehát a bűncselekmények körének és az 
elkövetésre adott válaszok minőségének 
változásán keresztül vizsgálható.

Bűncselekménynek mindenkor azt a 
jogellenes magatartást tekintették, me
lyet a jog (a —>törvényhozás vagy —>tör
vénykezés körében) büntetni rendelt. Jól
lehet már a keresztény államalapítást 
megelőző korban megkezdődött a bűn- 
cselekmények differenciálása, az Árpád
házi királyok korában választották szét 
először élesen a közt (a királyt és egy
házát) sértő bűncselekményeket (közbűn
cselekmények, delictum publicum) a ma
gánosok ellen irányuló cselekményektől 
(magánbűncselekmények, delictum pri
vatum). A patrimoniális szemlélet -  mely 
az egész államot a király tulajdonaként 
fogta fel -  minden egyes állam elleni 
cselekményt a felség személyét sértő ma
gatartással azonosított. A hűtlenség, a 
felségsértés mellett a „hivatali” bűn
tetteket, —»ispánok, bírák kötelezettség
mulasztásait) is ide sorolták. A magáno
sok közötti konfliktusokból eredő bűn- 
cselekmények szankcionálását az állam 
ekkor még nem tekintette feladatának. A 
cél a konfliktusok feloldása volt, ami a 
magánszférán belül történt. Az állam leg
feljebb asszisztenciát biztosított az eljá
ráshoz (bíróállítás), de a sértővel szem
beni fellépés (az eljárás kezdeményezése, 
a bizonyítás, az egyezkedés és megál
lapodás, a végrehajtás) a sértettnek vagy 
hozzátartozóinak dolga volt. így az em
berölés, a test sérelmére elkövetett cse
lekmények, a vagyon elleni bűntettek ke
vés kivételtől eltekintve kezdetben a ma
gán-igazságszolgáltatás körébe tartoztak. 
A patrimoniális felfogás megváltozása, a 
királyi hatalom közjogiasulása a bűncse
lekmények körének átrendeződését idéz
te elő. Az állam egyre erőteljesebb sza
bályozási igénnyel lépett fel, az állam 
javára összezsugorodott a magán-igaz
ságszolgáltatás terepe. A 16. sz. nagyjog
összefoglalásában, a Hármaskönyv ben
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(Tripartitum) katalógusszerűen is megje
lent a közbűncselekmények kategóriája, 
a tisztán ~i büntetéssel szankcionált cse
lekmények fogalma.

Elméleti osztályozás híján a kor jogá
szai a bűncselekményeket a rájuk kisza
bandó büntetések szerint csoportosították. 
Fő- és jószágvesztés volt a büntetése a 
hűtlenség bűnében (nota intidelitatis) 
elmarasztaltaknak. A nota infidelitatis 
körébe tartozó cselekményeket kizárólag 
megítélésük súlyossága kapcsolta össze. 
A Hármaskönyv I. 14-15. címe szerint 
ide tartozott a felségsértés, az ország el
leni bűncselekmények, az eretnekség, a 
hamisítás, a hatóságok elleni cselekmé
nyek, többféle magánszemély elleni cse
lekmény (a rokongyilkosságtól a vérfer
tőzésig), valamint a magánosok vagyona 
elleni jelentősebb bűntettek. A főbenjáró 
ítélet (sententia capitalis, fő- vagy jószág
vesztés) lényege a vagylagosság volt: a 
kiszabott halálos ítélet helyett a sértett 
dönthetett a vagyoni kiegyezés mellett. A 
hűtlenség eseteinél enyhébbnek minősülő 
bűncselekmények tartoztak ide, a na
gyobb hatalmaskodás esetei: nemes házá
nak megrohanása, nemes birtokainak 
elfoglalása, nemes letartóztatása, megse- 
besítése, megverése és megölése. A Hár
maskönyv a főbenjáró ítélet alá vonta a 
szándékos gyilkosságot, falvak felgyúj
tását, a tolvaj ságot, rablást vagy haramia- 
ságot, sőt az erőszakos paráznaságot is. 
Afejváltság (emenda capitis) az egyházi
ak, a nők és a felperes atyafiai elleni ha
lálos ítélet tilalmából növekedett ki. 
Ebben az esetben a bíróság már eleve a 
főbenjáró ítélet vagyoni oldaláról rendel
kezett, s ún. fejváltsági ítéletet hozott. A 
középkori magyar jog „egyszerű” vagy 
„kisebb” ítéleteket (sententia minor), 
azaz „csak a fejváltságnak felére, azaz 
száz forintra terjeszkedő" büntetésre szó
ló szentenciákat követelt meg a hatalmas
kodás körébe nem tartozó ún. kisebb ha
talmaskodás, vagyis a jelentéktelenebb 
zavargások, kisebb birtokfoglalások, eny
hébb erőszaktételek szankcionálására. A 
becsületbe és tisztességbe ütköző maga
tartás (infamia) vádjával ítélték el a ha
misan esküvőket (ludasok), a szerződés

szegőket, a hamis okleveleket készítőket 
stb., akiknek büntetése becsületük és jog
képességük elvesztésével volt egyenlő. 
Végül pervesztéssel és nyelvváltsággal (a 
perképesség elvesztése a pénzbírság kifi
zetéséig) szankcionálták az oktalan és ha
mis pereskedést.

A jogtudomány csak a 18. és 19. sz. 
fordulóján tett először kísérletet a bűn- 
cselekmények meghatározására. A bírói 
gyakorlat mindaddig mindenféle teore
tikus megközelítést nélkülözve a meg
ítélendő cselekményeknek négy nagy 
csoportját büntette. Az „isteni törvények” 
megsértését szankcionálta az ítélőszék 
Tízparancsolatot, az erkölcsi közfelfogást 
sértő cselekményekben. Az „emberi tör
vény” a Hármasköny, ill. néhány, az Al- 
só-Ausztria számára kibocsátott Praxis 
criminalisbó\ kölcsönzött tényállás szel
lemében büntetett. Az úrbérrel kapcsola
tos mindenfajta engedetlenség, kötele
zettség be nem tartása, hanyag végzése 
alkotta a bírói gyakorlatban a harmadik 
csoportot. Ezenkívül igen sok nem neve
sített, nem definiált, nem általánosított 
törvénysértést büntettek csupán a történe
ti tényállás (a valóságban elkövetett cse
lekmény) alapulvételével (ún. innominat 
bűncselekmények). A 18-19. sz.-ban ter
jedt el egy újnak tetsző osztályozási szem
pont: a sértett érdekek köré csoportosított 
bűncselekmények. Ezek közül a leggya
koribbak az államot, a közt, a polgári tár
saságot sértő, az alattvalók életét és tagjait 
illető (emberölés, testi sértés), a vagyon 
elleni cselekmények, a szexuális bűncse
lekmények, a közösségre veszély hozása 
és a vallás elleni bűncselekmények voltak.

A középkor évszázadaiban a bűncse
lekmény elkövetője bárki és bármi lehe
tett. Nyugat-Európában a perek jelentős
nek mondható részét folytatták le állatok, 
sőt tárgyak ellen. Az állatok és tárgyak 
elleni eljárások a magyar bírósági praxis
ra nem jellemzőek. Az ősi jog szerint az 
egymással szemben álló sértő és a sértett 
„perképességét" nem korlátozták. Ezzel 
szemben a keresztény állam jogalkotása 
számos ponton szűkítette az elkövetők 
körét: így társadalmi, rendi állásuk sze
rint. Szt. István törvényeiben egyes cse
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lekményeket csak főemberek, másokat 
vitézek, megint másokat szolgák követ
hettek csak el, a ~ mintegy megtöbbszö
röződött. Hűtlenséget csak nemesember 
követhetett el, a latorság a jobbágyság 
bűncselekménye volt. Másként büntették 
a férfi és a női tolvajt. Korlátozó tényező 
lehetett a foglalkozás is: a jogalkotó kü
lön határozta meg az elhagyott javak sze
dőjének „hűtlen kezelését” (László 
111/13), az ispánok sikkasztását (István 
11/8) vagy a kereskedők, kalmárok fele
lősségét, akik lopott jószágot vásároltak 
(László 111/11). Külön rendelkezések 
szólnak az izmaelita kalmárokról, a zsi
dókról (—»zsidókra vonatkozó jogalko
tás). A tettest közös terminológia hiányá
ban a bűncselekmény típusa szerint ne
vezték meg (lator, hűtlen, gyilkos, tolvaj 
stb., a 18-19. sz.-ban „bűnös”). A bűncse
lekmény elkövetésében való részvétel fo
ka szerint megkülönböztették a tettestár
sat (a késő középkori szóhasználatban: 
complex, cinkostárs, bűntárs, társcinkos, 
társ, tettestárs, részes), a felbujtót (felbiz
tató, tolvajok késztetője, gonosztevők 
biztatója, másokat tettre ingerlő), a bűn
segédet (segítő, rávezető, híres és taná
csos), a bűnpártolót (latorrejtegető) és az 
orgazdát (latroknak gazdálkodó). Az el
követő a feudális jogrend megszilár
dulását követően, de még inkább a nyo
mozóelvű eljárás korában sajátos meg
ítélés alá esett: nem egyszerűen a világi 
jogot hágta át, hanem a jogot alkotó ural
kodó és a bíró ítélkezését vezető isteni tör
vényeket is megsértette. A jogsértéssel 
törvényen kívülivé vált, súlyosabb eset
ben elveszítette a közösség megbecsülését, 
jogát a közösség életében való részvételre 
(kiutasítás, kitiltás), védelmét (levelesí- 
tés), esetleg rendi állását (nemesség el
veszítése). A brutális büntetési szisztéma 
sok esetben a ~ ezen logikájából fakadt.

A ~i felelősség a büntetendő cselek
ményért való helytállást, tehát a ~i fele- 
lősségrevonást jelentette. A felelősség 
mértékét s ezzel összefüggésben a vád
lottra kiszabott büntetés minőségét és 
mennyiségét különféle szempontok sze
rint korlátozta a szokás, a jogszabályok 
és a bíró méltányossága. A középkorban

három alapvető elv alapján ítélkeztek: 
eredményfelelősség, kollektív felelősség 
és rendi felelősség. A bűnösség mértékét 
leginkább a cselekmény dologi eredmé
nyével mérték (eredményfelelősség), s 
ennek alapján vonták felelősségre az el
követőket. A középkori bűnüldözés vi
szonyai között hosszú ideig lényegében 
értékelhetetlen volt a szándék intenzitása. 
A bírák a kézzelfogható bizonyítékokat 
értékelték. Az alanyi bűnösség modem 
formuláinak megfelelő fogalmak -  gon
datlanság és szándékosság, kísérlet, elő
készület és befejezett cselekmény -  kö
zötti különbségek vizsgálata is csak kivé
telképpen jelent meg a praxisban. Az 
eredményfelelősség jelentősége a bizo
nyítás fejlődésével és a ~i tudományos
ság megjelenésével háttérbe szomlt, de 
hatása csak a polgári ~ megjelenésével 
szűnt meg. A kollektív felelősség elve a 
vérségi társadalom kollektív helytállásá
nak emlékeként épült be a középkori ~ba, 
de ezt a felfogást támogatta a keresztény 
gondolkodás is. A bűnért nemcsak az el
követő felelt, hanem az a közösség is, 
amelyik engedte őt eljutni a bűncselek
ményig: a vétlen család, a lakóközösség 
(falu, város), a munkaszervezeti közös
ség (—»céh). Bár uralkodóink már korán 
korlátozni kezdték a kollektív felelőssé
get (főként „az ártatlan fíakra” vonatko
zó rendelkezésekkel, vö. Szt. István 
11/35), az elv még a 16. sz.-i bírói gya
korlatban is felbukkan. A rendi felelős
ség elvét változó értelemmel alkalmaz
ták. Előfordult, hogy a magasabb állású 
elkövetőt „a rossz példa okáért” sú
lyosabban vonták felelősségre. Bizonyos 
cselekményeknél a ~i felelősség meg
kettőződött: a hamispénz-verés jobbágy
nál latorságnak, nemesnél hűtlenségnek 
minősült. A 17-18. sz.-ban arányaiban 
hirtelen megnövekedett a jobbágyok 
büntetése, minőségileg és mennyiségileg 
egyaránt. Ekkor vált élesen szembetűnő
vé a megkülönböztetés: a nemesre egy 
sor megalázó büntetés (pl. verés, botbün
tetés, tömlöc, kaloda, pellengér) nem 
volt kiszabható.

Írod.: Réti Illés Elemér, A büntetőjog 
kodifikációjának első kísérletei Magyarorszá
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gon, Bp., 1916; W inkler Elemér, Bűnök és 
büntetések a régi Sopronban, Sopron, 1924; 
Mkznerics Iván, A magyar büntető igazság
szolgáltatás a 16-19. században, Bp., 1933; 
Bonis György, A magyar büntetőtörvénykönyv 
első javaslata 1712-ben, Bp., 1934; Degré 
Alajos, A négyeskönyv büntetőjogi elvei, Bp., 
1936; Angyal Pál, Szent István büntetőtörvé
nyei, Bp., 1938; Uő, I. Endre és Szent László 
király büntetőtörvényei, Bp., 1941; Uő, Kál
mán király büntetőtörvényei, in Illés József 
Emlékkönyv, Bp., 1942; Eckhart Ferenc, 
Magyar alkotmány- és jogtörténet [1946], 
Bp., 2000; Úriszék. 16-17. századi perszöve
gek, szerk. Varga Endre, Bp., 1958; Hajdú 
Lajos, Az első (1795-ös) magyar büntető-kó
dex tervezet, Bp., 1971; BÓNIS György, Kö
zépkori jogunk elemei. Római jog, kánonjog, 
szokásjog, Bp., 1972; C sizmadia Andor, 
Kovács Kálmán, A sztalos László, Magyar 
állam- és jogtörténet, Bp., 1978; Béli Gábor, 
Magyar jogtörténet. A tradicionális jog, 
Bp.-Pécs, 1999; Magyar jogtörténet, szerk. 
Mezey Barna, Bp., 22003.

Mezey Barna

Bylica, Marcin (Marcin z Olkusza, 
Marcin Bylica z Olkusza, Ilkus Márton, 
Martin Ilkusch, Martinus Bylica de 
Ilkusz; Olkusz, 1433 vagy 1434 Buda?, 
1493 vagy 1494?)

Mátyás király lengyel származású ud
vari csillagásza, csillagjósa, matematiku
sa. 1452-ben iratkozott be Krakkóban az 
egyetemre, 1456-ban baccalaureátusi fo
kozatot szerzett, 1459-ben magister arti
um címet. 1460-ban vagy 1461-ben Ve
lencébe utazott, 1463-ban a padovai egye
temen adott elő —»csillagászatot, 1463-64 
között Bolognában asztrológiát (—>csil- 
lagjóslás). Rómában Pietro Barbo bíbo
ros (a későbbi II. Pál pápa) asztrológusa 
volt. Itáliában ismerkedett meg és kötött 
barátságot Regiomontanusszal (1436 
1476). A pozsonyi Academia Istropoli- 
tanára (—»pozsonyi egyetem) tanárt kere
ső —»Vitéz Jánosnak vagy magának Má
tyás királynak a megbízásából -Manus 
Pannonius hívja ~t Mo.-ra. 1467-től az

Academia Istropolitana, majd annak meg
szűnése után a —»budai domonkos főis
kola tanára. Állítólag 1483-ban teológiá
ból és orvostudományból is doktorált. 
Egyik levelében leírja Mátyás 1485-ös 
bécsi bevonulását, melyen maga is részt 
vett, ezek szerint mindig a király köz
vetlen környezetében tartózkodott. Ma
gyar nemességet s egyházi méltóságokat 
kapott: a —»budai Nagyoldogasszony- 
templom plébánosa és váci prépost lett. 
Mátyás halála után is Mo.-on maradt, I. 
Ulászló szolgálatában.

Végrendeletében a krakkói egyetemre 
hagyta igen értékes, Hans Dom bécsi 
domonkos szerzetes által Budán készített 
csillagászati eszközeit és könyvtárát, ezek 
jelenleg is láthatók a Jagelló Egyetem 
múzeumában. Ugyanott őrzik az 1467- 
ben Esztergomban készült Tabulae direc
tionum egyik, ~ kézjegyével ellátott pél
dányát is.

Legfontosabb munkái az üstökösökről 
értekeznek, a Indicium de natura et ef
fectibus cometae anno 1472 c. fő műve 
az 1572-ben, a Quid s it cometes et quae 
constellationes caelestes... c. az 1468. 
szept. 22-én megfigyelt üstököst írja le. 
Ez utóbbi kézirata —»Kazinczy Ferenc 
ajándékaként a —»sárospataki református 
kollégium könyvtárában volt, ahonnan a 
második világháború végén a könyvtár 
egyéb kincseivel együtt a Szovjetunióba 
hurcolták. Szövegét szerencsére ismer
jük Toldy Ferenc 19. sz.-i másolatából.

Kiad.: Analecta..., ed. Eugenius Á bel, 
Stephanus Hegedűs, Bp., 1903; Magyar 
humanisták levelei. 15-16. század, kiad. V. 
Kovács Sándor, Bp., 1971.

írod.: E. Zinner, Leben und Werke Joh. 
Müller, Osnabrück, 21963; Leslie S. Domo
kos, Marcin Bylica, Magyar Történelmi 
Szemle (New York), 1973; Zoltán Nagy, 
Ricerche cosmologiche nella corte umanis- 
tica di Giovanni Vitéz, in Rapporti Veneto- 
Ungheresi all 'epoca del Rinascimento, a cura 
di Tibor Klaniczay, Bp., 1975.

A szerk.
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Források és irodalom

AAntArch -  Acta Antiqua et Archaeologica (Szeged)
AArchHung -  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Adattár XVII -  Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, szerk. Keserű Bálint

Adattár XVI1/1, 1965 -  Herepei János, Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében, 
szerk. Keserű Bálint, Szeged, 1965

Adattár XVII/2, 1966 -  Herepei János, Apácai és kortársai, szerk. Keserű Bálint, Bp.-Szeged, 1966 
Adattár XVI1/3, 1971 -  Herepei János, Művelődési törekvések a század második felében, szerk. Keserű 

Bálint, Bp.-Szeged, 1971
Adattár XVI-XVIII - Adattár XVI-XVIIi. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, szerk. Keserű 

Bálint
Adattár XVI-XVIII/10, 1990 -  Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, 

szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint, Szeged, 1990 
Adattár XVI-XVIII/11, 1983 -  Iványi Béla, A magyar könyvkultúra múltjából, kiad. Herner János, 

Monok István, Bp.-Szeged, 1983
Adattár XVI-XVIII/13, I, 1986 -  Magyarországi magánkönyvtárak, I, 1533 - 1657 , kiad. Varga 

András, Bp.-Szeged, 1986
Adattár XV1-XV1II/16, III, 1994 -  Erdélyi könyvesházak, III, 1563 - 1757 . A Bethlen-család és 

környezete. Az Apaji-család és környezete. A Teleki-család és környezete. Vegyes források, kiad. 
Monok István, Németh Noémi, Varga András, Szeged, 1994 [1995]

Adattár XVI-XVIII/19, I, 2001 -  Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. 1526 - 1726 .

Jegyzékszerű források, kiad. Zvara Edina, Szeged, 2001 
Adattár XVI-XVIII/35, 1997 -  Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint 

tiszteletére, Szeged, 1997 
AÉ -  Archaeologiai Értesítő 
AEthn -  Acta Ethnographica
Aggházy, 1959 -  Aggházy Mária, A barokk szobrászat Magyarországon, I—III, Bp., 1959 
AH -  Ars Hungarica
AHA -  Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 
AHistLittHung -  Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 
AHSzeg -  Acta Historica (Szeged)
AkErt -  Akadémiai Értesítő 
ALitt -  Acta Litteraria
Apor [1736] -  Apor Péter, Metamorphosis Transylvaniae [1736], in Altorjai báró Apor Péter Munkái, 

kiad. Kazinczy Gábor, Pest, 1863 (MHHS, XI)
AtSz -  Agrártörténeti Szemle
Bárányné, 1939 -  Bárányné Oberschall Magda, Magyar bútorok, Bp., 1939
Barokk művészet Közép- Európában, 1993 -  Barokk művészet Közép-Európában. Utak és találkozások, 

kiáll, kát., BTM, szerk. Galavics Géza, Bp., 1993
Bartoniek, 1975 -  Bartoniek Emma, Fejezetek a 16- 17 . századi magyarországi történetírás 

történetéből, Bp., 1975 
BH -  Bibliotheca Historica 
BHA -  Bibliotheca Hungarica Antiqua

BHA 6, 1964 -  Bornemisza Péter, Énekek három rendbe. Detrekö, 1582 , hasonmás, kiad. Varjas Béla, 
bev. Kovács Sándor Iván, Bp., 1964

BHA 9, 1975 A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Várad 1566 , hasonmás, kiad. Varjas 
Béla, bev. Schulek Tibor, Bp., 1975

BHA 10, 1979 -  Baranyai Decsi János, Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája. Szeben, 1596 , 

hasonmás, kiad. Varjas Béla, bev. Kurcz Ágnes, Bp., 1979 
BHA 12, 1983 -  Huszár Gál, A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek -  Kálmáncsehi 

Márton, Reggeli éneklések. 1560 - 61 , hasonmás, kiad. Varjas Béla, bev. Borsa Gedeon, Bp., 1983 
BHA 13/1-3, 1986 -  Huszár Gál, A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok.

Komjáti 1574 , hasonmás, kiad. Kőszeghy Péter, bev. Hubert Gabriella, Bp., 1986 
BHA 29, 1994 -  Gyarmati Balassa Bálintnak istenes éneki. Bécs, 1633 , hasonmás, kiad. Kőszeghy 

Péter, bev. Armando Nuzzo, Bp., 1994
BHA 33, 2000 -  Bornemisza Péter, Predikatioc, egesz esztendő altat minden vasárnapra rendeltetet 

Euangeliombol. Detrekő- Rárbok, 1584 , hasonmás, kiad. Kőszeghy Péter, bev. Oláh Szabolcs, Bp.. 
2000
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BSMRAe -  Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova
BUKSZ -  Budapesti Könyvszemle
CAH -  Communicationes Archaeologicae Hungáriáé
DMÉ -  A Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen)
EK Évk -  Az Egyetemi Könyvtár Évkönyve (Budapest)
EPhK -  Egyetemes Philologiai Közlöny 
ErdMúz -  Erdélyi Múzeum 
Ethn -  Ethnographia
FA - Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve. Annales Musei Nationalis Hungarici 
FK -  Filológiai Közlöny
FontArchHung -  Fontes Archaeologici Hungáriáé
Fontes -  A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai / Fontes ad Historiam Literariam Hungáriáé Spectantes 
Garas, 1953 -  Garas Klára, Magyarországi festészet a 17. században. Bp., 1953 
Garas, 1955 -  Garas Klára, Magyarországi festészet a 18. században, Bp., 1955 
Györffy, ÁMF, I-IV, 1963-98 -  Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I-IV, 

Bp., 1963-98;
HK -  Hadtörténelmi Közlemények
HÓMÉ -  A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc)
HumRef- Humanizmus és Reformáció
IMÉ — Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve
It -  Irodalomtörténet
ItFüz -  Irodalomtörténeti Füzetek
ItK -  Irodalomtörténeti Közlemények
JAMÉ -  A Józsa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza)
JJLG -  Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft 
JSOS -  Jewish Social Studies
A Kárpát-medence... A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken im Karpatenbecken der 

frühen Neuzeit 
KatSz Katolikus Szemle
Kelemen Lajós-emlckkönyv; 1957 -  Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára, 

szerk. Bodor András és mások, Bukarest-Kolozsvár, 1957 
KMTL, 1994 Korai magyar történeti lexikon (9-14. század), főszerk. Kristó Gyula, Bp., 1994 
Kosáry, 1980, 31996 -  Kosáry Domokos, Művelődés a 18. századi Magyarországon, Bp., 1980, 31996 
Lexikon des Mittelalters -  Lexikon des Mittelalters, I IX, München-Zürich, Metzler Verlag, 1977-98 
LK -  Levéltári Közlemények
A magyar irodalom története, I, 1964 -  A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., 

' 1964
Magyar Művelődéstörténet -  Magyar Művelődéstörténet, szerk. Domanovszky Sándor

II, [1939] -  Magyar renaissance, Bp., [1939]
IV, [ 1941 ] -  Barokk és felvilágosodás, Bp., [1941]

Magyar Néprajz
III, 1991 -  Anyagi kultúra 2. Kézművesség, főszerk. Domonkos Ottó, Bp., 1991
VII, 1990 -  Folklór 3. Népszokás, néphit, népi vallásosság, főszerk. Dömötör Tekla, Bp., 1990 

A magyarországi boszorkányság forrásai, I—III, 1997-2002 -  A magyarországi boszorkányság forrásai, 
I—II, kiad. Bessenyei József, Bp., 1997-2000, III, kiad. Pál-Antal Sándor, Kiss András, Bp., 2002 

Magyarország zenetörténete, I—II, 1988-90 -  Magyarország zenetörténete, I, Középkor, szerk. Rajeczky 
Benjamin, Bp., 1988, II, 1541-1686, szerk. Bárdos Koméi, Bp., 1990 

Magyar tudóslexikon, 1997 -  Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig, főszerk. Nagy Ferenc, Bp., 1997 
MÉ -  Művészettörténeti Értesítő 
MFMÉ -  A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged)
MHHS -  Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores 
MKsz -  Magyar Könyvszemle
MMT -  Magyarország Műemléki Topográfiája, szerk. Dercsényi Dezső

MMT, I, 1948 -  Esztergom műemlékei. I. rész. Múzeumok, kincstár, könyvtár, Bp., 1948 
MMT, II, 21956 -  Győr-Sopron megye műemlékei. I. rész. Sopron és környéke műemlékei, Bp., 21956 
MMT, III, 1954 -  Nógrád megye műemlékei, Bp., 1954 
MMT, IV, 1955 -  Budapest műemlékei. I. rész, Bp., 1955 
MMT, V, 1958 Pest megye műemlékei. 1-11. rész, Bp., 1958 
MMT, VI, 1962 -  Budapest műemlékei. II. rész, Bp., 1962 
MMT, VII-1X, 1969-78 -  Heves megye műemlékei. I-III. rész, Bp., 1969-78 
MMT, X—XI, 1986-87 -  Szabolcs-Szatmár megye műemlékei, I—II, Bp., 1986—87 

MMűv 1300-1470, 1987 -  Magyarországi művészet 1300-1470 körül, I—II, szerk. Marosi Ernő, Bp., 1987 
(A magyarországi művészet története, 2)

MNG Évk -  Annales de la Galerie nationale hongroise. A Magyar Nemzeti Galéria évkönyve
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MNL -  Magyar Néprajzi Lexikon, I V. föszerk. Ortutay Gyula, Bp., 1977-82 
MNy -  Magyar Nyelv 
MNyr — Magyar Nyelvőr
Mons Sacer, 1996 -  Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma WOO éve, kiáll, kát., szerk. Takács Imre, I—III, 

Pannonhalma, 1996
MoT -  Magyarország története tíz kötetben

MoT, 1/1-2, 1984 -  Előzmények és magyar történet 1242-ig, föszerk. Székely György, Bp., 1984
MoT, III/1-2, 1985 -  1526-1686, föszerk. Pach Zsigmond Pál, Bp., 1985
MoT, IV/1-2, 1989 -  1686-1790, föszerk. Ember Győző, Heckenast Gusztáv, Bp., 1989

MRT -  Magyarország Régészeti Topográfiája
MRT, V, 1979 -  Horváth István, H. Kelemen Márta, Torma István, Komárom megye régészeti 

topográfiája. Esztergom és a dorogi járás, szerk. Torma István, Bp., 1979 
MSion Magyar Sión
MTA I. OK -  A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztályának 

Közleményei
MTA II. OK -  A Magyar Tudományos Akadémia II. (Társadalmi-Történelmi) Osztályának Közleményei 
Művészet 1342-1382, 1982 -  Művészet 1. Lajos király korában. 1342-1382, kiáll, kát., Székesfehérvár, 

István király Múzeum, szerk. Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia, Bp., 1982 
Művészet 1387-1437, 1987 -  Művészet Zsigmond király korában. 1387-1437, I—II, kiáll, kát., BTM, szerk.

Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde, Bp., 1987 
MűvtörtFüz -  Művészettörténeti Füzetek 
MZ -  Magyar Zene
MZsL, 1929- Magyar Zsidó Lexikon, szerk. Újvári Péter, Bp., 1929
NÉ -  Néprajzi Értesítő
NyK -  Nyelvtudományi Közlemények
OSZK Évk -  Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve
OtK -  Orvostörténeti Közlemények
Pannon enciklopédia, VI, [1997] -  Pannon enciklopédia, VI, Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát

medence egészére, szerk. Karátson Dávid [Bp., 1997]
Pannonia regia, 1994 -  Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541, kiáll, kát., MNG, szerk. 

Mikó Árpád, Takács Imre, Bp., 1994
Paradisum plantavit, 2001 -  Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon, kiáll.

kát., Pannonhalmi Bencés Főapátság, szerk. Takács Imre, Pannonhalma, 2001 
PIM Évk -  A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 
ProtSz -  Protestáns Szemle
PRT, I-XII/B, 1908-16 -  A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története, I-XII/B, szerk. Erdélyi László, 

Sörös Pongrác, Bp., 1908-16
Radocsay, 1954 Radocsay Dénes, A középkori Magyarország falképei, Bp., 1954 
Radocsay, 1955 -  Radocsay Dénes, A középkori Magyarország táblaképei, Bp., 1955 
Radocsay, 1967 -  Radocsay Dénes, A középkori Magyarország faszobrai, Bp., 1967 
Radocsay, 1977 -  Radocsay Dénes, Falképek a középkori Magyarországon, h. n. [Bp.], 1977 
Radvánszky, I l i i  [1879-96], 21986 -  Radvánszky Béla, Magyar családélet és háztartás a 16. ésl7.

században, I, Bp., 1896, II—III, Bp., 1879 (reprint: Bp., 1986)
RefSz -  Református Szemle 
REJ -  Revue des Etudes Juives
RM DE, I 11, 1960 Régi Magyar Drámai Emlékek, I—II, kiad. Kardos Tibor, Dömötör Tekla, Bp., 1960 
RMDE XVIII -  Régi Magyar Drámai Emlékek. XVIII. század

RMDE XVIII/1, 1989 Protestáns iskoladrámák, I—II, kiad. Varga Imre, Bp., 1989 
RMDE XVIII/2, 1989 Minorita iskoladrámák, kiad. Kilián István, Bp., 1989 
RMDE XVIII/3, 1990 Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai, 

kiad. Varga Imre, Bp., 1990
RMK, I—II, 1879-85 -  Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár, I, Az 1531-1711. megjelent magyar 

nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Bp., 1879, II, Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar 
nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Bp., 1885 

RMKT XVI -  Régi Magyar Költők Tára. XVI. századbeli magyar költők művei
RMKT XVI/1, 2192 T -  Középkori magyar verseink, kiad. Horváth Cyrill, Bp., 21921 
RMKT XVI/2, 1880 -  1527-1546. Csáti Demeter, Péchy Ferenc, Farkas András, Istvánfi Pál, Batizi 

András, Dévai Bíró Mátyás, Erdösi Sylvester János, Dohai András, Tar Benedek, Csikei István, 
Szkhárosi Horvát András, Szeremlyéni Mihály, Tardai Névtelen, Thordai Benedek, Biai Gáspár, 
Baranyai Pál, Valkai Kelemen, Kákonyi Péter. Székely Balázs, Fekete Imre és egy névtelen énekei, 
kiad. Szilády Áron, Bp., 1880

RMKT XVI/4, 1883 -  1540-1575. Nagybánkai Mátyás, Siklósi Mihály, Végkecskeméti Mihály, 
Batthyáni Orbán, Tolnai György, Ilosvai Selymes Péter és három névtelen, kiad. Szilády Áron, Bp., 
1883'
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RMKT XVI/6, 1896 -  1545-1559. Szegedi Kis István, Sziráki Balázs, Ambrust Kristóf, Mádai Mihály, 
Sarlóközi Névtelen, Ráskai Gáspár, Gyulai István, Heltai Gáspár, Töke Ferenc, Szegedi András, 
Paniti János, Szepetneki János, Szegedi Gergely, Pap Benedek, Barát István, Nagyfalvi György, 
Vilmányi Libécz Mihály, Békési Balázs és névtelenek énekei, kiad. Szilády Áron, Bp., 1896

RMKT XVI/7, 1912 -  1560-1566. Erdélyi Máté, Fráter Gáspár Pesti György, Kükiillei Névtelen, 
Torkos János, Varsányi György, Szerémi Illyés, Dávid Ferenc, Huszár Gál, Mélius Péter, Németi 
Ferenc, Szendrei Névtelen, Besenyei Jakab, Tuba Mihály, Bornemisza Péter, Karádi Névtelen, 
Felnémeti Névtelen, Dobokai Mihály és névtelenek énekei; Komédia Balassi Menyhárt árul- 
tatásáról, kiad. Szilády Áron, Bp., 1912

RMKT XVI/8, 1930 -  1566-1577. Hartyáni Imre, István deák, Szegedi Lajos, Tesini Imre, Tseh ének- 
szerző, Dóci Ilona, Bornemissza Miklós, Nikolsburgi Névtelen, Hunyadi Ferenc, Újlaki Péter, 
Temesvári István, Lévai Névtelen, Palatics György, Semptei Névtelen, Temesvári János, Csanádi 
Demeter, Zeleméri László, Enyedi György, Sztárai Miklós, Szegedi Veres Gáspár Szakmán 
Fabricius István és névtelenek énekei; Salamon és Markalf, kiad. DÉzsi Lajos, Bp., 1930 

RMKT XVII -  Régi Magyar Költők Tára. XVII. század
RMKT XVII/1, 1959 - A tizenötéves háború. Bocskay és Báthori Gábor korának költészete, kiad. 

Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos, Stoll Béla, Bp., 1959
RMKT XVII/3, 1961 -  Szerelmi és lakodalmi versek, kiad. Stoll Béla, Bp., 1961
RMKT XVII/4, 1967 -  Az unitáriusok költészete, kiad. Stoll Béla, Tarnócz Márton, Varga Imre, Bp., 

1967
RMKT XVII/8, 1976 - Bethlen Gábor korának költészete, kiad. Komlovszki Tibor, Stoll Béla, Bp.,

1976
RMKT XVI1/9, 1977 -  A két Rákóczi György korának költészete (1630-1660), kiad. Varga Imre, Bp.,

1977
RMKT XVIl/10, 1981 - Az 1660-as évek költészete (1661-1671), kiad. Varga Imre, Bp., 1981
RMKT XVII/11, 1986 Az első kuruc mozgalmak korának költészete (1672-1686), kiad. Varga Imre, 

Bp., 1986
RMKT XVII/12, 1987 -  Madách Gáspár, Egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius 

László, Esterházy Pál és Fráter István versei, k ia d .  V a r g a  I m r e ,  C s .  H a v a s  Á g n e s ,  S t o l l  B é la ,  B p .,  

1987
RMKT XVII/13, 1988 - Szentpáli N. Ferenc, Felvinczi György, Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis 

Miklós versei, kiad. Varga Imre, Bp., 1988
RMNy, I—III, 1971-2000 Régi Magyarországi Nyomtatványok, I, 1473-1600, Borsa Gedeon, Hervay 

Ferenc, Holl Béla, Käfer István, Kelecsényi Ákos munkája, Bp., 1971, II, 1601-1635, Borsa 
Gedeon, Hf.rvay Ferenc, Holl Béla munkája, Bp., 1983, III, 1636-1655, Heltai János, Holl Béla, 
Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit munkája, Bp., 2000 

RMPE -  Régi Magyar Prózai Emlékek
Schram, I—III, 1970-82 -  Schram Ferenc, Magyarországi boszorkányperek 1529-1768, I—III, Bp., 

1970-82
SRH, I—II, 1937-38 -  Scriptores Rerum Hmgaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae ges

tarum, I—II, ed. Emericus Szf.ntpétery, Bp., 1937-38 
Stoll, 1963, 22002 -  Stoll Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 

(1565-1840), Bp., 1963, 22002 
StudAEccl -  Studia et Acta Ecclesiastica 
StudLitt -  Studia Litteraria 
StudMus -  Studia Musicologica 
Sz -  Századok
Szabolcsi, 1954 -  Szabolcsi Hedvig, Régi magyar bútorok, Bp., 1954
Szabolcsi , 1972 -  Szabolcsi Hedvig, Magyarországi bútorművészet a 18-19. század fordulóján, Bp., 

1972
Szendrei, 1981 -  Szendrei Janka, A magyar középkor hangjegyes forrásai, Bp., 1981 
TBpM -  Tanulmányok Budapest Múltjából
TESz -  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. B enkő  Loránd, I III + IV, Mutató, Bp., 

1967-84
TKM -  Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára
Történelem-kép, 2000 -  Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon, 

kiáll, kát., MNG, szerk. Mikó Árpád, Sinkó Katalin, Bp., 2000 
TSz Történelmi Szemle 
TT Történelmi Tár 
TudGyűjt -  Tudományos Gyűjtemény
ÚMIL- Új Magyar Irodalmi Lexikon, I III, főszerk. Péter László, Bp., 1994, 22000 
VMMK -  A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém)
Voit, [1943], 21993 -  Voit Pál, Régi magyar otthonok [1943], Bp., 21993
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W a c z u l ik , 1984 -  A táguló világ magyarországi hírmondói. 15-17. század, kiad. W aCZULIK Margit, Bp., 
1984

M. Z e m p l é n , 1961 -  M. Z e m pl é n  Jolán, A magyarországi fizika története 1711-ig, Bp., 1961 
M. Z e m p l é n , 1964 -  M. Z e m pl é n  Jolán, A magyarországi fizika története a 18. században, Bp., 1964 
Zounuk -  Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve (Szolnok)
Z o v á n y i , 31977 -  Z o v á n y i  Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. L a d á n y i  

Sándor, Bp.,31977 
ZtDolg -  Zenetudományi Dolgozatok 
ZtT -  Zenetudományi Tanulmányok
Zsánermetamorfózisok, 1993 — Zsánermetamorfózisok. Világi témák a közép-európai barokk festészetben, 

kiáll, kát., Székesfehérvár, szerk. Mojzer Miklós, Bp., 1993

Intézmények

BTM -  Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
DEENK -  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (Debrecen) 
EK -  Egyetemi Könyvtár (Budapest)
HBML -  Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (Debrecen)
HÓM Miskolc, Herman Ottó Múzeum (Miskolc)
IM -  Iparművészeti Múzeum (Budapest)
KÖH -  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest)
MNG Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
MNM - Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
MNM TKcs -  Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka (Budapest) 
MÓL -  Magyar Országos Levéltár (Budapest)
MTA -  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
MTAK A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest)
OSZK Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
ÖNB -  Österreichische Nationalbibliothek (Bées)
SNG -  Slovenská národná galéria (Pozsony)
SzM -  Szépművészeti Múzeum (Budapest)

Általános rövidítések

Bp. -  Budapest 
br. -  báró 
c. -  című, címmel 
cs. -  cseh
e. előtt 
d -  dénár
dk. -  daloskönyv
ed. -  edidit: kiadta
éd. -  éditeur: szerkesztő
cd(s) -  editor(s): szerkesztő(k)
ék. -  énekeskönyv
é. n. -  év nélkül
ev. -  evangélikus
évf. -  évfolyam
f. fólió
fr. francia 
ft -  forint
gör. kát. - görög katolikus 
gr. -  gróf
gyűjt. -  gyűjtemény 
h. é. n. - hely és év nélkül 
hg. -  hegység; herceg
h. n. -  hely nélkül
Hrsg. -  Herausgeber: szerkesztő
i. e. -  időszámításunk előtt 
ill. -  illetőleg, illetve

III. Illinois 
Írod. irodalom 
k. -  körül
kát. -  (római) katolikus
kb. -  körülbelül
kiad. -  kiadások, kiadta
kt. -  kézirattár
kvt. könyvtár
lat. -  latin
lt. -  levéltár
luth. - lutheránus
m. -  megye
magántul. magántulajdon 
mf. -  mikrofilm 
Mo. -  Magyarország 
ms. -  kézirat 
ném. -  német
n. F. -  neue Folge 
N. J. -  New Jersey 
N. Y. -  New York
o. -  ország 
ol. -  olasz
Pa. -  Pennsylvania 
pl. -  például
pléb. -  plébánia, plébániai 
prot. -  protestáns
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r -  rektó
ref. -  református
róm. kát. római katolikus
S. -  San
St. -  Saint; Sankt 
Sta -  Santa 
stb. -  s a többi 
Ste -  Sainte
sz. -  szám; század 
szerk. -  szerkesztette 
Szt. Szent

te. — törvénycikk
ti. -  tudniillik
tkp. -  tulajdonképpen
u. -  után
ua. -  ugyanaz
ún. -  úgynevezett
unit. -  unitárius
uo. -  ugyanott
uő -  ugyanő
V -  verzó
vm. -  vármegye

Balassi Kiadó
A kiadásért felel a Balassi Kiadó igazgatója 

Nyomta és kötötte a Dürer Nyomda Kft., Gyula 
Felelős vezető Megyik András ügyvezető igazgató
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