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7 Canevale

c
Calcagnini, Celio (Ferrara, 1479. 

szept. 17.-Ferrara, 1541. ápr. 24.)
Sokoldalú humanista a ferrarai Este 

család szolgálatában: diplomata, költő, 
csillagász, egyházjogász, orvos. Diplo
mataként képviselte II. Gyula pápát és I. 
Miksa császárt is, járt Németo.-ban, 
Lengyelo.-ban és Mo.-on. Talán 1518-as 
krakkói útja során ismerhetett meg vala
mit a kopernikuszi tanokból, minden
esetre Quod coelum stet, terra moveatur 
c. értekezésében (1525 k.) lehetségesnek 
tartja a Föld forgását, bár a heliocentri
kus világképet nem fogadja el. 1519-ben 
egyházi pályára lép, s a ferrarai egyetem
nek lesz a professzora. Korának legkivá
lóbb alkotóival (pl. Ariosto, Erasmus, 
Raffaello) állott kapcsolatban. 1510-20 
között Ippolito d’ -AEste egri püspök tit
kára. 1517. dec. 4-én vele érkezett Budá
ra, kb. másfél évig élt Mo.-on. Műveinek 
egy részét magyar főpapoknak ajánlotta.

Művei: Opera aliquot, Bázel, 1544.
írod.: Giuseppe [József] Huszti, Celio 

Calcagnini in Ungheria, Corvina, 1922/3, 
1923/6.

Lajos Mária

Calepinus-szótár
A régiség legnevezetesebb, legelter

jedtebb szótára. Calepinus neve a 18. sz. 
végéig szinonimája volt a minden célnak 
megfelelő szótárnak. Az első kiadást, 
mely latin nyelvű értelmező szótár volt, 
Ambrosius Calepinus (Ambrogio Cale- 
pino, 1440-1510) készítette, és Reggio 
nell’Emiliában jelent meg 1502-ben. A 
szakirodalom a későbbi kiadásoknak 13 
típusát különbözteti meg, főképpen an
nak alapján, hogy hány nyelvű értelme
zéssel bővítették. Az összes típust figye
lembe véve a 16-18. sz. között mintegy 
125 edíció jelent meg. Közülük a 10 és 11 
nyelvű kiadások (Bázel, Leiden, Lyon, 
Genf) magyar értelmezéseket is tartal
maztak, —»Laskai Csókás Péter és két 
Wittenbergben tanuló magyar diák mun
kájaként (először Lyon, 1585, ill. Bázel, 
1590). E kétfajta „Calepinus” -  a Dictio-

a m b r o s i i

C A L E P  IN I
DICTION ARIVM

D E C E M  L I N
G V A R V M.

Nuper hac poil terna editione quanta maxima fide ac diligentia fieri potui 
accurate emenda tum,multifquc partibus cumulatum,&: ali

quot milibus vocabulorum locupletatum.
V  B  I  L A T I N I S  ' D I C T I O N I B U S  H E B  ’B ^ Æ  Æ  

Graca,Gallic*,J tahca.Cjcrmanicaffi Hispanica,ttemtjtu nunc primo &
PolomuVng.inca^ttquc tAngiica rdieäx finit.

Accéderont infignes loquendi modi, lectiores etymologi*, oppofita, «inflationes, 
adagia ex opi imis quibufque auctoribus decerpta.

L V G D V N 1
M D .I.X X .W

C V M  P R I V I L E G I O  R E G I S .

Az első tíznyelvü Calepinus-szótár, Lyon, 1585

narium decem linguarum és a Dictiona- 
rium undecim linguarum -  vált a későb
bi magyar szótárírók (—>Szamosközy Ist
ván, —>Verancsics Faustus, —»Szenei 
Molnár Albert) legfontosabb forrásává.

Kiad.: Calepinus latin-magyar szótára 
1585-ből, kiad. M elich János, Bp., 1912.

írod.: F irtos Ferenc, A Calepinus-szótár 
kiadásaihoz, MNy, 1912; Melich János, 
Calepinus szótára, MNyr, 1912; Béla Büky, 
Zur Frage der Orthographie der ungarischen 
Wörter im Calepinus-Wörterbuch (1585), 
ALingu, 1968; Albert Labarre, Biblio
graphie du Dictionarium d ’Ambrogio Cale- 
pino (1502-1779), Baden-Baden, 1975; 
www.richardwolf.de/latein/calepinu.htm (va
lamennyi fontos kiadás fölsorolásával).

Domahidi Piroska

Callimachus Experiens —»Buonac- 
corsi, Filippo

Canevale, Isidore —»Ganneval, Isidor 
Marcellus Amandus
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canonica visitatio (lat. ’egyházlátoga
tás’)

Felsőbb egyházi hatóság által egyes 
egyházaknál, egyházkormányzati terüle
teken és egyházi intézményeknél vég
zett, helyben történő vizsgálat az egyhá
ziak és a hívek állapotáról, valamint az 
egyház helyzetéről. A ~ intézményét min
den nagyobb keresztény felekezet ismeri 
és alkalmazza. Az eljárás keleten a 4., 
nyugaton a 6. sz.-tól mutatható ki. Erede
tileg a —»püspökök végezték a joghatósá
guk alá tartozó területeken és egyházak
nál, nyugaton a l l .  sz.-ban a -  joga a fő
esperesekre (—»esperes) szállt, a középkor 
későbbi évszázadaiban általában az ő fel
adatuk maradt. A püspöki joghatóság alól 
kivett, ún. exemptiót nyert (—»egyházi 
kiváltságok) egyházakra az ilyen ~k nem 
terjedtek ki.

A reformációval a -  új korszaka kezdő
dött. Luther ennek segítségével reformál
ta meg Szászo.-ot, ezen alapult az ev. egy
házkormányzat is. A tridenti zsinat (sess. 
XXIV, c. Ili) a püspökök feladatává tette 
a ~t, a főesperesieket nem szüntette meg, 
de a püspöki joghatóság alá rendelte. A 
püspököknek évente, de legalább két
évente végig kellett látogatniuk egyház
megyéjüket, ezt tehették személyesen, de 
megbízottaik, ún. vizitátorok útján is. A 
cél elsősorban az „igaz tanítás megerősí
tése és az eretnekség megszüntetése” volt.

Mo.-on a 16. sz. közepén kezdődtek az 
új típusú ~k. A kát.-oknál rendszerint a 
főesperes, az ev.-oknál a püspök, a ref.- 
oknál az esperes vizitált. Előre összeállí
tott, egységes kérdéseket tettek fel a pa
poknak és a híveknek, a ref.-oknál álta
lában a presbitérium tagjainak, s a 
tapasztalatokat jegyzőkönyvbe (protocol- 
lum, liber visitationis) vezették. A ref.- 
oknál a vizsgálat túlnyomórészt az egy
ház, a pap és a tanító vagyoni helyzetével 
foglalkozott, a kát.-oknál emellett bő
vebben kitértek erkölcsi és hitelvi kérdé
sekre is. A kérdőpontok időnként és egy
házmegyénként változtak.

A kora újkorban az állam a királyi 
—»főkegyúri jogra hivatkozva beleszólt a 
-kba. A 16. sz. közepén törvények írták 
elő tartásukat a kát. hit védelmében, a 17.

sz. elejétől királyi parancsra (mandatum 
visitationis) lehetett a kát.-oknál vizitál- 
ni, ezeket ~ generálisnak nevezték. A ki
rályi Mo.-on a kát. vizitátorok a prof
okra is megpróbálták kiterjeszteni jogkö
rüket. 1731 u. ezt csak az —»artikuláris 
helyeken kívül gyakorolhatták korlátla
nul, az artikuláris helyeken csak a ke- 
resztség kiszolgáltatását ellenőrizhették. 
1733-tól megyei vagy városi tisztségvi
selő is részt vett a ~kon. A kát.-oknak a 
ref.-ok fölötti vizitációs jogát a —»Türel
mi Rendelet és az 1791-i törvények eltö
rölték. A ~t ezután előre be kellett jelen
teni a helytartótanácsnál.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyveket 
az egyházmegyék levéltárai általában kü
lön sorozatokban őrzik, a jegyzőkönyvek 
nyelve a kát.-oknál latin, a ref.-oknál ma
gyar. Az első ismert mo.-i jegyzőkönyv 
1397-ből származik, az esztergomi szé
keskáptalan vizsgálatát tartalmazza.

Kiad.: Visitatio capituli e. m. Strigoniensis 
anno 1397, kiad. Kollányi Ferenc, TT. 1901; 
Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek. 
16-17. század, szerk. D ienes Dénes, Bp., 
2001 (Millenniumi magyar történelem. Forrá
sok); Katolikus egyház-látogatási jegyző
könyvek. 16-17. század, szerk. Tomisa Ilona, 
Bp., 2002 (Millenniumi magyar történelem. 
Források).

írod.: Timon Ákos, A visitatio canonica a 
magyar egyházjogban, Bp. 1884; Szuhay Be
nedek, Az egyházlátogatás (canonica visi
tatio), Miskolc, 1900.

Tringli István

Cantio de militibus pulchra (Szép ének 
a gyulai vitézekről; „Emlékezzünk az ki
rály végházárul.. 1 5 6 1 .  tavasz u.)

A régi magyar orális epika legkorábbi 
lejegyzett emléke; 1561 tavasza után ké
szült. Szerzője visz. az iskolázatlan gyu
lai vitézek egyike. Az ének a 16. sz. vé
gén, a 17. sz. elején lezajló ellentétes irá
nyú folyamatot tükröz: az oralitásban élő 
szövegek kezdenek bekerülni az írásbeli
ségbe, miközben megindul a magaskul
túra szövegeinek, fordulatainak elterjedé
se az oralitásban. 1621-ben Nagy Miklós 
másolta a —tKuun-kódexbe, talán a címet 
is ő adta.
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A Cantio de militibus pulchra másolata a Kuun-kódexben, 17. sz. eleje. MTAK

Kiad.: RMKT XVI/7, 1912, 1926; A 
Kuun-kódex, hasonmás, I—II, kiad. Varga 
Imre, Bp., 1979.

írod.: A rató György, Cantio de militibus 
pulchra, in Tanulmányok, Bp., 1977-79 (Eöt- 
vös-füzetek. Ú. f.); Varjas Béla, „Szép ének 
a gyulai vitézekről”, in A régi magyar vers, 
szerk. Komlovszki Tibor, Bp., 1979; Hor
váth Iván, Eötvös-füzetek, ItK, 1984; Janko- 
vits László, Az emlékezés lehetőségei. Az 
orális kommunikáció és a Cantio de militibus 
pulchra, Krónika (Pécs), 1(1987).

Pál Albert

Cantio de Nicolao Zréttyi („Római 
bölcseknek régi fejedelme...”, 1664 u.)

A —>Zrínyi Miklós halálára írt gyász
énekek egyike. Szerzője ismeretlen. Ér
dekessége, hogy a mitológiai apparátust 
is felvonultató szerző a Szigeti veszede
lem egyes sorait beépíti versébe. Első két 
sora megtalálható Putnoki Jánosnak 
1617-22 között (tehát jóval Zrínyi halála 
előtt) Heidelbergben készült emlék
könyvében. Több változatban s több 
részlete terjedt el. Erdélyi Pál -^Barako- 
nyi Ferenc szerzeményének tartotta, 
Klaniczay Tibor csak a —»Szentsei-dalos-

könyv ben lévő, más forrásból nem ismert 
két szakaszt tulajdonította Barakonyinak. 
Egyik feltevés sem bizonyítható.

Kiad.: RMKTXV11/10, 1981.
Írod.: Klaniczay Tibor, Barakonyi Fe

renc, in Magyar századok, Bp., 1948.
Szelp Erika

Cantio jucunda de Helena Horváth
(„Én Istenem, hogy elvivéd az én 
szerencsémet...”, 1566)

17 versszakos özvegyi panaszdal, 
részben világi, részben vallásos; szöve
gét csak a II. világháborúban elpusztult 
—>Csereyné-kódexből ismerjük. Szerzője 
vagy maga a versbéli Horváth Ilona, vagy 
(s ez a valószínűbb) egy nevében költő is
meretlen. A kolofon szerint a keletkezés 
helye és ideje: Kentelki, 1566. Akroszti- 
chonja nincs. Nótajelzése: „Uram, neked 
hálát adok, tégedet dicsérlek.”

Kiad.: RMKT XV1/7, 1912, 1926.
írod.: Horváth Iván, Balassi költészete 

történeti poétikai megközelítésben, Bp., 1982.
Szelp Erika

Cantus catholici
A 17. sz.-ban három (különböző alci-



Cantus catholici 10

f B iP W - r  ‘ '  •« S .5 K S W ÍW ' w w r o - r fQj ,v o 'æ o fië o ^ S s o O ia s ô â S S e e ô se Q œ ë S ^  ^

T «  OlNTVS catholici  «®
\ m Régi cs Uj D eac, es Magyar 

Ajirarosr*
E G V h A Z !m E N E K E IC

ES LI Í  ANI AK:
, 1 1  Kikîcci a ’K c r d z n x R e k e f z t e n d o i i l t a l  v a 

ló Templomi Solennitáfokban, Proccffiok- 
ban, és egyéb ajitatolságokban fzok- ® 

tak éini :
xjfAoß újonnan tpybeßcedettek, á t S ’ Kerefityéneknck 

Lelki tpüLtekre» és viga/íieU fikras, 
ki-bolsáttattak.

M  Tellyeícílgyetek.bé S zen t Lélekkel, fzólván m agatok kozott S o l-  í j j  
tárokkal, é , D ie ,íretekkel, és lelki Énekekkel, énekelvén es d l. 
csiretet m ondván, a' t i  fziveitekben az t i  m ák , id  EfheJ.jls.i 9 .

í to

« i 1

Csí. M. V. C. B. V. M. &  0. SS. H. 
A. P. R.

+sm<f>)$§$5+ i'

ff!

A nno  CM. D
J,

yi ‘f

DÇ. L l.  A ,0 M 'f )
*■' «.vtE ,-rV ö !® i

f 1 «
\ j  -toÉL- ‘jj ‘iYS.j noti ■A5' ,,

-ex

Cantus catholici, Lőcse, 1651, 
címlap

mű) népénekeskönyv jelent meg ~ cím
mel. Létrejöttük legfőbb célja az volt, 
hogy az 1629-es nagyszombati zsinat vég
zésének megfelelően prot. énekektől meg
tisztított énekeskönyv kerüljön a hívők 
kezébe. (Ez csak részben sikerült: a szö
vegek közé még sokáig prot. eredetűek is 
keveredtek.) Az első ~ 1651-ben, Lőcsén 
jelent meg, alcíme: Régi és új, deák és ma
gyar ájitatos egyházi énekek és litániák. 
A kiadvány sem a nyomdahelyet, sem a 
szerzőt-szerkesztőt nem tüntette fel. Az 
előszó szerint a magát meg nem nevező 
szerző — >Szőlősy Benedek jezsuita szer
zetes -  Kisdi Benedek egri püspök költsé
gén jelentette meg 112 magyar és 80 latin 
szövegű éneket tartalmazó művét, az első 
kottás nyomtatott magyar kát. -^egyházi 
énekeskönyvet. Sikerére jellemző, hogy 
1675-ben Nagyszombatban egy javított 
és bővített második kiadás jelent meg.

-^Szelepcsényi György esztergomi érsek 
költségén. Ez a Szelepcsényi-féle válto
zat a 18. sz.-ban is népszerű maradt, há
rom újabb kiadása volt (1703, 1738, 
1792). Még nagyobb vallási-kulturális ha
tása lehetett, noha nem magyar nyelvte
rületen, Szőlősy Benedek szlovák (és la
tin) nyelvű, Pysne katholické latinské i 
slovenské alcímű énekeskönyvének (Lő
cse, 1655), mely évszázadokra meghatá
rozta a szlovák kat.-ok szöveg- és dallam
kincsét, s részben a lengyelekét is. A szlo
vákul anyanyelvi szinten tudó, a zenéhez 
jól értő Szőlősy sziléziai (cseh és lengyel) 
forrásokból vette szövegeit, a magyar ki
adásban csak kettőnek van megfelelője, a 
dallamok mintegy 80%-a is különbözik a 
magyar kiadásban lévőktől. Nyilvánvaló
an a pázmányi szellem folytatódik: nem
zeti megkülönböztetés nélkül, a nemzeti 
hagyományokat felhasználva téríteni és
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szolgálni. A harmadik énekeskönyv, a 
Cantus catholici Latino-Hungarici —»Sze
gedi Ferenc Lénárd egri püspök költsé
gén jelent meg, Kassán, 1674-ben, szer
kesztőjét nem ismerjük. Szőlősy munká
jánál sokkal több, 465 magyar és 94 latin 
éneket tartalmaz.

Kiad.: Kisdi Benedek, Cantus catholici, 
1651, kiad. Raffaelli R. Rafaela, I—II, Bp., 
[1935-38]; Szelepcsényi György, Cantus 
catholici, 1675 és 1703, kiad. Raffaelli R. 
Rafaela, Bp., [1938]; RMKT XV1I/7, 1974; 
RMKT XV1I/15, 1992.

írod.: C somasz Tóth Kálmán, A 16. szá
zad magyar dallamai, Bp., 1958; Papp Géza, 
A 17. század énekelt dallamai, Bp., 1970.

Kiss Anna

cantus planus —»gregorián

Capricornus, Sámuel (Zercice, 1628- 
Stuttgart, 1665)

Cseh- vagy morvao.-i német szárma
zású zeneszerző, aki élete egy részét 
Mo.-on töltötte. Vagy a Brno melletti, 
vagy a Mladá Boleslav közelében fekvő 
Zercicében született. Még csecsemő volt, 
amikor ev. lelkipásztor édesapja az ellen- 
reformáció elől Mo.-ra menekült csalá
dostul. ~ 1640-ben a soproni gimnázium 
diákja volt, s ott kisegített az ev. egyházi 
zenében is. 1643-ban Sziléziában, 1646- 
tól a „római birodalomban”, vagyis német 
területen -  a jelek szerint a délnyugati vi
dékeken -  folytatott filozófiai és teológiai 
tanulmányokat. Németo.-i tartózkodása 
alatt megfordult Strassburgban, és rövid 
ideig Svábföldön, Reutlingenben tanárko- 
dott. 1649-ben visszatért Mo.-ra, mintegy 
két évig egy orvos fiát tanította Pozsony
ban. Eközben végleg a zenész pálya mel
lett döntött. Még 1649-ben megfordult 
Bécsben is, és az udvari együttes zené
szeinek segítségével (visz. magánúton) 
zenetudását tökéletesítette. Korábbi né- 
meto.-i diáktársával és barátjával, Johann 
—>Kusserral közösen megpályázta a po
zsonyi ev. gyülekezet kántori posztját, 
amelyre 1651 márciusában fel is vették. 
Egy évig gimnáziumi tanításra is köte
lezték, de utóbb (mint „director musi
ces”) már csak zenével foglalkozott. A

pozsonyi ev. gyülekezet muzsikusainak 
igényes zenei repertoárjáról a ~ által ké
szített kottajegyzékek (1651, 1657) tanús
kodnak, amelyek elsősorban német és 
olasz gyűjteményeket és zeneműveket so
rolnak fel, de tanúsítják Mo.-on működő 
muzsikusok (Andreas —»Rauch, J. Kus- 
ser), valamint ~ saját műveinek megszó
laltatását is. Egy, az 1656-os pozsonyi 
országgyűlésen jelen lévő württembergi 
tanácsos közbenjárt a stuttgarti udvarnál, 
hogy ~t meghívják a hercegi együttes ve
zetőjének. A -  saját közlése szerint - 
egészségi okokból már amúgy is elkíván
kozó muzsikus elfogadta az ajánlatot, és 
1657 májusától haláláig Stuttgartban 
működött udvari Kapellmeisterként.

~ személyében nagyon tehetséges, al
kotásai révén utóbb a korabeli német ze
nére is erősen ható, nagy tudású, elméleti 
kérdésekben is kiválóan tájékozott mu
zsikus élt és alkotott Mo.-on, aki ráadásul 
zenei ismereteinek egy részét is itt sze
rezte. Pozsonyban keletkezett, fennma
radt alkotásai közülük a legfontosabb az 
1655-ben Nümbergben közreadott Opus 
musicum. ~ pozsonyi keletkezésű miséi 
és magnificatjai találhatók egy darmstadti 
kéziratban is, valamint egy posthumus 
nyomtatványban (Opus aureum missa
rum, Frankfurt, 1670). Művei és kiadvá
nyai mo.-i gyűjteményekben egészen a 
18. sz.-ig több helyen is felbukkannak 
(Eperjes, Bártfa, Brassó, Pozsony, Gabriel 
—>Reilich hagyatékában Nagyszebenben, 
egy kéziratban az erdélyi Szelindekről). ~ 
alkotásai tehát -  csakúgy, mint Rauch és 
Kusser művei -  az ország nagyobb ev. te
lepülésein, de helyenként a kat.-oknál is 
használatosak voltak. Szerzeményei azon
ban a jelek szerint nem közvetlenül Po
zsonyból, hanem javarészt külföldön 
megjelent nyomtatott kiadványok útján 
terjedtek.

~ európai rangú és színvonalú művé
szetére elsősorban a korabeli olasz zene 

különösen példaképe, Giacomo 
Carissimi -  gyakorolt döntő hatást, de 
kompozícióin Heinrich Schütz és más 
kortárs német zeneszerzők befolyása is 
kimutatható. A pozsonyi időszakban kap
csolatot keresett Schützcel és Carissimi-
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vei elküldte nekik néhány művét, me
lyekből Carissimi Rómában elő is adatott 
valamit - , valamint tanácsot kért a kor
szak legjelentősebb zeneteoretikusától, 
Athanasius Kirchnertől. Az itáliai muzsi
kával egyrészt kották segítségével, más
részt a bécsi udvar olasz zenészei révén 
ismerkedhetett meg. Az udvar két kiváló 
olasz zeneszerzőjét, Valentinit és Anto
nio Bertalit nemcsak nagyra becsülte, ha
nem részben követni is próbálta. I látásuk 
már érezhető a pozsonyi időszakba tarto
zó Opus musicwnb'dn.

~ életműve jelentős részben egyházi 
kompozíciókból áll (kórust, énekes szó
listákat, valamint a basso continuo mel
lett obiigát hangszereket is igénylő mi
sékből, kantátákból stb.), de emellett tu
dunk világi műveiről is: balettekről, egy 
elveszett dalművéről (Raptus Proserpi
nae), kórusművekről és néhány hangsze
res darabjáról. Az oeuvre számottevő ré
sze fennmaradt különféle kiadványok
ban, elsősorban saját publikációiban, 
valamint kéziratokban. Kortárs feljegy
zések révén van tudomásunk elpusztult 
alkotásairól, köztük pozsonyi szerzemé
nyekről is. Művei nagyon ritkán hallha
tók, noha megszólaltatásra érdemesek.

Művei: Opus musicum, Nürnberg, 1655; 
Geistliche Concerter!, I, Nürnberg, 1658, II, 
Stuttgart, 1665; Geistliche Harmonien, I—III, 
Stuttgart, 1659, 1664; Jubilus Bernardi, 
Nürnberg, 1660; Zwey Lieder von dem Ley
den und Tode Jesu, Nürnberg, 1660; Scelta 
Musicale, Bolzano (Frankfurt?), 1669; Theat
rum musicum, Würzburg, 1669; Opus aure
um, Frankfurt, 1670; további műveit lásd: 
The New Grove Dictionary, Capricornus szó
cikk.

Kottakiad.: Samuel Capricornus, Opus 
musicum, I (Missa I), ed. Richard RybariC, 
Bratislava, Opus, 1975; Samuel Capricor
nus, Opus musicum, 11 (Domine Jesu Christe, 
Exaudi me Domine, Judica Domine, Amor 
tuus in nos, Venite ad me omnes, Justorum 
animae), ed. Richard RybariC, Bratislava, 
Opus, 1979; Samuel Capricornus, Geistliche 
Harmonien, III, ed. Paul Walker, Madison, 
A-R Editions, 1997.

Diszkográfia: Musica Antiqua Slovaca. 
Hudba 14-17. storocia na Slovensku (S.

Capricornus, Te Deum, ed. Richard RybariC), 
The Prague Madrigalists, dir. Miroslav 
V enhoda, OPUS 9112 0193 (Bratislava, 
1972); Samuel Capricornus, Opus musicum 
(Dixit Dominus, Amor tuus in nos, Venite ad 
me omnes, Ecce quomodo moritus justus, 
Justorum animae, Magnificat, Missa I), The 
Prague Madrigalists, dir. Miroslav V enhoda, 
OPUS 9352 1795 (Bratislava 1978); Samuel 
Capricornus, Theatrum Musicum, Le Parla
ment de Musique, dir. Martin Gester, Opus 
111 OPS 30-99 (Paris, 1994).

írod.: Josef SiTTARD, Samuel Capricornus 
contra Philipp Friedrich Böddecker, Sam
melbände der Internationalen Musikgesell
schaft, 3(1901-02); Capricornus szócikk, in 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
Hrsg. Friedrich Blume, Kassel, 1949-79; 
Richard RybariC, Opus Musicum S. Capri
corno, Musicologica slovaca (Bratislava), 
5(1974); Capricornus szócikk, in The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, 
ed. Stanley Sadie, London, 1980; Magyaror
szág zenetörténete, 11, 1990.

Király Péter

Carolina Resolutio
III. Károly két vallásügyi rendelete a 

prot.-ok jogállásáról. Kiadását megelőzte 
1730-ban egy miniszteri értekezlet, 
amelynek javaslatait az uralkodó mesz- 
szemenően figyelembe vette. Az első ~ 
1731. márc. 21-én jelent meg. Megismé
telte az 1681:25. és 26. te.-et, az 1687:21. 
te.-et, mégpedig az -AExplanatio Leopol
dina alapján értelmezve azokat. A 9 pa
ragrafusból álló rendelet különbséget tett 
nyilvános és magán-vallásgyakorlat kö
zött. Az előbbit csak az —partikuláris he
lyeken engedélyezte a prot.-ok számára, 
lelkészt csak ott tarthattak. A magán-val
lásgyakorlat keretében családi körben ol
vashattak hitépítő iratokat, tarthattak há
zi áhítatokat, idegen azonban nem lehe
tett jelen. A nem artikuláris helyeken a 
prot.-ok a kát. plébános felügyelete alá 
tartoztak, keresztelés, esketés, temetés 
után a stólát akkor is neki kellett fizetni, 
ha a szertartást nem ő végezte. A földes
úrijog sértetlen maradt, de vallási kérdés
ben változtatási szándékukat be kellett je
lenteni az uralkodónak. A ~ a prot.-oknak
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megengedte, hogy szuperintendenseket 
válasszanak, de azok számát és hatáskö
rét az uralkodó szabta meg. A prot. lelké
szek dogmatikai kérdésekben nem szu
perintendenseik, hanem a kát. főespere
sek felügyelete alá kerültek. Leginkább 
azt kellett megvizsgálni, hogy a prot. lel
készek helyesen keresztelnek-e. Házas
ságjogi szempontból a prot.-ok a kát. há
zassági bíróságok alá tartoztak, amelyek a 
prot.-okat saját felekezetűk házassági jog- 
gyakorlata szerint voltak kötelesek meg
ítélni. Prot. hitre áttérni szigorú állami 
büntetés terhe mellett tilos volt. Vegyes 
—»házasságot csak róm. kát. pap előtt le
hetett kötni. A prot.-ok kötelesek voltak 
megtartani a kát. ünnepeket. A —»céhek 
prot. tagjainak részt kellett venni a —»kör
meneteken. A hivatalba lépő prot.-ok kö
telesek voltak letenni a dekretális esküt 
(ebben a Szt. Szűzre és a szentekre történt 
hivatkozás).

A második ~ 1734. okt. 20-i dátummal 
jelent meg. Valójában az első rendelet 5. 
§-ának végrehajtási utasítása volt. Az 
uralkodó a prot.-ok kérésére adta ki, s 
benne a helvét és az ágostai hitvallású 
prot.-oknak 4-4 szuperintendens válasz
tását engedélyezte.

írod .: Csuthy Zsigmond, Magyar protes
táns egyháztörténet a szatmári békekötéstől a 
Türelmi Rendelet kiadásáig, Debrecen, 1878; 
Pruzsinszky Pál, A Carolina Resolutio IL 
pontja; A Carolina Resolutio IX. pontja, 
ProtSz, 1906; UÖ, Az 1730. évi miniszteri kon
ferencia, ProtSz, 1906; Csohány János, Ma
gyar protestáns egyháztörténet 1711-1849, 
Debrecen, 1994.

Dienes Dénes

castrum doloris (lat. ’fájdalom vára’)
Karoling-kori keresztény rituális kö

vetelmény volt, hogy az elhunytnak elte
metése előtt „praesente corpore”, azaz a 
holttest jelenlétében celebrálják a gyász
misét. A holttestet a krisztianizált rítus
ban kezdettől fogva az üdvözülésre utaló 
„világosság” reprezentációjával illették, 
melynek kifejezésére a ravatal köré he
lyezett, lángoló gyertyák szolgáltak esz
közül. A rituális szimbólum a késő kö
zépkori Franciao.-ban és Burgundiában

kapott új formát. Királyok, hercegek, 
előkelők gyászszertartásain szokássá 
vált, hogy a gyertyák gyűrűjén belül fa
vázas kápolnát építettek, melyet „cha
pelle ardente”-nak, égő gyertyák közt el
helyezett kápolnának, ravatalnak nevez
tek. VII. Károly francia király 1461. évi 
temetésén Georges Chastellain krónikás 
följegyzése szerint „A chapelle, amely 
alatt a testet feltüntették, 400-500 gyer
tyával volt körülvéve”.

A holttest reprezentációját a Habsburg 
császárok triumfális elemekkel, faépít
ményre helyezett trófeumtárgyakkal egé
szítették ki. A chapelle-nek diadalív for
mát adtak, mellyel az ókori római csá
szárok hatalmi szimbolikáját igyekeztek 
egyeztetni a megújuló katolicizmus igé
nyeivel. V. Pál pápa (1605-21) a megre
formált kát. vallás erejének demonstrálá
sára a temetési szertartást tartotta a legki
válóbb eszköznek. Az ő értelmezésében 
a gyászmise megrázó alkalom a halandó
ságra való rádöbbentésre és a feltámadás 
reményének kinyilvánítására. A chapelle 
újkeletű latin ~ elnevezésében az előbbi 
tartalom rögzült, ami a kát. megújulás 
egyházfőinek aszketikus vonzalmairól is 
árulkodott. A félig mauzóleumra, félig ka- 
tafalkra emlékeztető alkalmi építmények 
hátborzongató kompozícióikkal gyakran 
hangsúlyozták azt a gondolatot, hogy a 
Halál triumfál, s vele szemben kiszolgál
tatott minden földi lény. Ez a korábban 
Francesco Petrarca olasz humanista Tri- 
omphi c. dalciklusa által különösen propa
gált gondolat mélyen megfelelt a barokk 
kor pápai udvarból szorgalmazott irány
elveinek. Nem egy -  jelenítette meg en
nek szellemében „a halál diadalkapuját”. 
A kapuépítménybe helyezett holttest rep
rezentációja azon-ban rendszerint hírt 
adott az örök élet reményéről is, ennek 
evangéliumi jelképe, a kapu megjeleníté
se által. „Én vagyok a kapu. Aki rajtam 
keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és 
legelőt talál” -  szólt János evangéliuma 
(10,9) szerint Krisztus az üdvözülésről.

A 17. sz.-i Erdélyben —t -  Apor Péter 
szerint -  kivált a kat.-ok állítottak. A szo
kás azonban dívott a prot. előkelők köré
ben is, és nemcsak Erdélyben, hanem a
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királyi Mo.-on is elterjedt. A 17. sz.-ból 
három hazai —ábrázolás maradt fenn: a 
Vezekénynél elesett négy Esterházyé 
(1652), Bossányi Eszteré (1661) és Czo- 
bor Ádámé (1692). A -ok kapuszimboli
kája, az építmények díszei, miközben a 
halálra, a földi élet lezárultára utaltak, 
végső soron a léleknek a halál fölött ara
tott diadalát hangsúlyozták. A templom 
főoltára elé helyezett ~ és a mellette fo
lyó tevékenységek sora azt a diadalmas 
hitet fejezte ki, hogy az eltávozott lélek 
Krisztusban továbbra is együtt él az itt 
maradottakkal. A 18. sz.-ban, a katoliciz
mus újraerősödésével párhuzamosan, a 
Habsburg királyok, a kát. főurak és fő
papok —»végtisztességén a ~ még gyak
ran alkalmazott temetési kellék volt. A 
19. sz.-ban az ízlés polgárosulása követ
keztében visszaszorult, majd végképp el
tűnt a végtisztesség díszletei közül.

íro d .: Étienne Mâle, L ’art religieux après 
le Concile de Trente, Paris, 1932; Galavics 
Géza, Egy efemer építészeti műfaj hazai tör
ténetéhez. Batthyány József castrum dolorisa, 
Építés-Epítészettudomány, 5(1973); Jan B ia- 
Iostocki, A halál kapuja, in Uő, Régi és új a 
művészettörténetben, szerk. Marosi Ernő, 
Bp., 1982; André Chastel, A barokk és a ha
lál, in Uő, Fabulák, formák, figurák, szerk. 
Németh Lajos, Bp., 1984.

Szabó Péter

Catalogus sanctorum
1500 tételt tartalmazó, 12 könyvre 

osztott —»legendárium, a középkor ked
velt legendáskönyve, bár népszerűsége 
nem vetekszik a —»Legenda aureáéval. 
Petrus Natalis velencei hagiográfus, equi- 
liói püspök állította össze 1369-72 kö
zött különböző forrásokból. A rövid le
gendák az -Aegyházi év rendjében köve
tik egymást. A -aDebreceni Kódex és az 
—»Érdy-kódex több legendájának közvet
len forrása, de a magyar nyelvű kódex- 
irodalomban számos más ponton is ki
mutatható az érintkezés a -mai. Újkori 
kiadása nincs.

írod .: Vargha Damján, Kódexeink legen
dái és a Catalogus sanctorum, Bp., 1923; Ki
rály György, A Margit-legenda és rokonai. 
Függelék: A Debreceni kódex legendáinak

forrásai, ItK, 1915; T ímár Kálmán, Kódexe
ink legendái és a Catalogus sanctorum, ItK, 
1925.

Madas Edit

cédrus
Növényszimbólumként az örök élet és 

a paradicsom jelképe. A jeruzsálemi 
templom Libanon -aiból épült ( 1 Kir 5 és 
6). Az Énekek éneké ben (5,15) a vőle
gény termete a -éhoz hasonló. Krisztus- 
szimbólum is lehet. Valósághű ábrázolás 
híján csak felirat segítségével azonosít
ható. A Sajóecseg ref. templomának 
1772-es évszámot viselő festett karzatán 
látható lombos fákat az egyházi hagyo
mány „Libanon cédrusai”-nak tartja.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Cégéi Névtelen —»Effectus amoris

cégér
A mesterség, foglalkozás, műhely, 

vendégfogadó stb. jelzésére a bejáratnál 
elhelyezett jelkép, a társadalom alsóbb 
rétegeihez köthető jellemző jelvény. A 
~ek eredete (pl. bortermelő vidékeken a 
bormérést jelölő jelképek kitételének 
szokása) az ókorig nyúlik vissza. A ~ek 
főbb fajtái az iparos-ek, a bolti ~ek, a fo
gadó- vagy kocsma-ek (csárda~ek). Ál
talában fából, fémből vagy kőből készül
tek, gyakran különféle festett kivitelben.

Amikor valaki segédből mesterré lett, 
~t akaszthatott ki. Az érdemtelenné vált 
mester (vagy fogadós) -é t a —»céh bünte-

Lakatoscégér, 1766. MNM
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tésként bevonta. A ~ek a céhes —»heraldi
ka sajátos megjelenési formái. Gyakori a 
mesterség jelvényét tartó, két, egymással 
szembeforduló, ágaskodó oroszlán alak
ja, valamint az egyes mesterségekre utaló 
szerszámok, eszközök, különösen pedig a 
termékek attribútumszerű használata.

Mo.-i ~ekre vonatkozó adatok legin
kább a 17. sz. végétől kezdődően marad
tak ránk. A nagyobb városokban általában 
külföldi -  többnyire bécsi, ausztriai -  pél
dákat követve készítették a -eket. Ezeket 
széles körben utánozták a kisebb telepü
léseken. Ha egyazon településen ugyan
olyan néven működtek vállalkozások, 
színezéssel (pl. fehér, vörös, barna ló, 
arany, vörös, fehér ökör) vagy sokszoro- 
zással (két oroszlán, három rózsa) igye
keztek áthidalni a névazonosságot.

írod .: C satkai Endre, Cégérek, Bp., 1971.
Pandula Attila

Ceglédi György (Cegléd, ?-Tarcal, 
1584 vége)

Ref. lelkész, egyházi író. Wittenbergi 
tanulmányai (1554-55) után nagyváradi 
pap és bihari esperes. Részt vesz a ti
szántúli ref. egyház megszervezésében, 
—»Melius Juhász Péterrel együtt a Debre- 
cen-egervölgyi Hitvallás (1562) egyik 
szerzője. 1570-től Tarcalon prédikátor és 
a kassavölgyi (abaúji) önálló esperesség 
alesperese —»Károlyi Gáspár mellett. Az 
antitrinitáriusok ellen írt vitairata, melyet 
1569-ben —»Károlyi Péterrel adott ki, el
veszett.

írod .: Zoványi Jenő, Ceglédi György és 
Károlyi Péter közös műve, ProtSz, 1917; 
Zoványi, 31977.

Szabó András

Ceglédi Nyíri János (Cegléd?, 16-17. 
sz.)

Ref. lelkész, bibliai históriás ének szer
zője. A kiadás szerint a szerző „kevi", az
az ráckevei ref. lelkész. Ennél többet 
nem tudunk róla. A versfőkben a „Gyöke 
Ferenc az Bibliában találta” olvasható. O 
javasolhatta a szerzőnek a téma feldolgo
zását. A história incipitje; „Gyakor emlé
kezet vagyon a Szentírásban...'’. Debre
cenben jelent meg, évszám híján nem 
tudjuk pontosan, melyik évben, valami
kor 1586-95 között, témáját, mint a cím
lapon is olvasható; „az Machabaeusokról 
írt második könyvből” merítette.

írod .: Horváth János, A reformáció je
gyében, Bp., 21957.

Pál Albert

céh (lat. ceha, confraternitas, contu
bernium; ném. Zunft, Zech, Innung)

Rendszerint egy településen lakó és 
ugyanazon vagy hasonló mesterséget 
űző, termelő vagy szolgáltató kézműves 
iparosok (—»kézműves) gazdasági érdek- 
védelmi tömörülése. Eredete máig sem 
teljesen tisztázott, mert a Római Biroda
lomban, majd Bizáncban is működtek 
-szerű kézművesszervezetek, de nem 
mutatható ki kapcsolatuk a 11-12. sz. 
fordulóján megjelenő nyugat-európai 
testületekkel. Azok ugyanis központi ál
lami irányítás alatt álltak és dolgoztak,



17 céh

ezeket pedig a népvándorlás utáni város- 
fejlődés során a mezőgazdaság és az ipar 
között kialakult munkamegosztás diktál
ta ösztönös piaci érdekvédelem hívta 
életre, fokozatosan és szükség szerint. 
Eredetük összemosódik a középkori val
lásos egyesületekkel (—»konfratemitás), 
mert a kézműves -ek gazdasági érdekvé
delmük mellett ugyanazokat az egyházi 
jellegű és emberbaráti feladatokat is el
látták, amelyeket a vallásos egyesületek: 
védőszentjük (—»céhvédőszent) tisztele
tére oltárt (—»céholtár) alapítottak, azt 
gondozták, gyertyával látták el, előírt ün
nepeken misét (—»céhmise) mondattak, 
és azon testületileg részt vettek, a —»kör
meneteken fölvonultak, tagjaikat eltemet
ték (—»céhvei temetés), a temetésen és a 
rekviemen mindnyájan megjelentek, az 
özvegyekről, árvákról, betegekről intéz
ményesen gondoskodtak, és tagjaik val
láserkölcsi életére szigorúan felügyeltek.

Mo.-on a 13. sz.-i első nyomok után a 
-ek  a 14. sz.-ban tűnnek föl, először a 
Nyugatról betelepült szászok (—»néme
tek) és olaszok körében, Erdélyben és a 
Szepességben, valamint minden olyan 
nagyobb városban, ahová ezek a jövevé
nyek telepedtek. A 15. sz.-i hazai —»céh
szabályzatok szerint elnevezésük akkor 
még bizonytalan: a szervezetet egyszerre 
nevezték szakmája szerint kézműves -nek 
(ceha) vagy védőszentje után vallásos tár
sulatnak (ccmfraternitas). A 15. sz.-ban pl. 
Sopronban párhuzamosan működtek vilá
gi (kézműves) és egyházi (papi) ~ek. A 
~ek már a 15. sz. vége felé sok helyen el- 
magyarosodtak, elsősorban a magyar la
kosságú városokban (Pesten, Esztergom
ban, részben Kassán, Kolozsváron), de bi
zonyos fokig Bártfán és Eperjesen is. A 
hazai -rendszer a 16-17. sz.-ban bonta
kozott ki teljesen, mert ekkorra már min
den megfelelő piaci körzetű településen 
szakmailag elkülönült ~ek működtek. E 
fejlődést derékba törte a török hódítás. A 
-rendszer folyamatossága csak Erdély
ben, a Felvidéken és Nyugat-Mo.-on ma
radt meg, a hódoltsági területen csak el
vétve.

A 17. sz.-ban magyar sajátosságként 
megjelentek, különösen a Dunántúlon, a

végvári —ek. Elsősorban a —»végvári ka
tonaság hadfelszerelési cikkeit állították 
elő, főképp a vas- és bőripari szakmákat 
egyesítették, de a céhes iparosok egyide
jűleg a várőrség tagjai is voltak, katonai 
fegyelem alatt álltak, és -szabályzataikat 
a várkapitányok hagyták jóvá. A 17-18. 
sz. fordulóján, Mo. török alóli fölszaba
dításakor, amikor Nyugat-Európában a 
-rendszer már elveszítette gazdasági és 
társadalmi jelentőségét, a magyar -rend
szer, amely amúgy is később indult és kb. 
200 év lemaradásban volt, újjászervező
dött, mert a városi polgárság (—»polgár) 
fejlődésének, a kereskedelmi tőke meg
felelő fölhalmozódásának lehetőségei hiá
nyoztak. A már korszerűtlen kézműves
ipar éppen a -rendszernek köszönhetően 
tudott a mezővárosokban és a falvakban 
is elterjedni.

A hazai -ek szervezete általában egysé
ges képet mutat. A -  élén a teljes jogú 
mesterek által és közül évente megválasz
tott -mester állt, néhol fő- és alcéhmestert 
is választottak. A -mester képviselte a ~et, 
őrizte a -  ládáját (privilégiumát; —»céh
láda) és a —»céhpecsétet; kisebb ügyekben 
büntetőbíráskodási joga is volt. A -gyű
lésen választották meg az atyamestert is, 
aki a -  keretében működő, bizonyos önál
lósággal rendelkező legénytársaság fel
ügyelője volt, valamint segítőtársait: a be
járómestereket és a mívlátómestereket, 
akik a termékek minőségére vigyáztak. A 
szolgáló mester mindig a legfiatalabb 
mester volt, ő látta el a testület működé
sével kapcsolatos apróbb és terhesebb 
feladatokat. Később külön nótáriust is 
tartottak; a hatósági felügyeletet a városi 
tanács vagy a földesúr által kinevezett 
-biztos vagy -komisszárius gyakorolta.

A céhes élet az inasszegődtetéssel kez
dődött, majd az ún. apródesztendők le- 
szolgálása után az inast fölszabadították. 
Ezután rendszerint legényavatás követ
kezett, ezzel a legény tagja lett a legény
társaságnak. A kötelező többéves legény
vándorlás után készíthette el a legény 
mesterremekét. Ha azt elfogadták, az ún. 
mesterasztal megadásával vált a -  teljes 
jogú tagjává. Ezt a 18. sz.-tól egyre nehe
zebb volt elérni a mesterek önző, szűk Iá-
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A dunapentelei csizmadiacéh 
jelvénye, 18. sz. MNM

tókörű, irigy bezárkózása miatt, akik a 
-tagság kötött számához ragaszkodva 
mindent elkövettek, hogy anyagi érdekei
ket és kényelmüket új tagok fölvétele ne 
veszélyeztesse.

A ~ek középkori keletkezésük idejé
ben és még azután is jó ideig betöltötték 
a piackörzet szervezésének, ellátásának 
feladatát, de a fejlődő árutermelési viszo
nyokkal már nem tudtak lépést tartani, és 
a gazdasági fejlődés kerékkötői lettek. 
Ugyanakkor az eredetileg kézművesek 
által készített, városi tanácsok által jóvá
hagyott szabályzatok helyébe a földesúri, 
majd a központi hatalom, a király által 
megállapított szabadalomlevelek léptek. 
Ezek a 18. sz.-tól kezdve szinte teljesen 
egyformává tették a -eket, amelyeket az 
iparigazgatás tárgyainak tekintve köz
ponti ellenőrzése alá vont az államhata
lom. így a Habsburg Monarchiában a 
-rendszer itt-ott még a németesítés, de 
főképpen az ellenreformáció egyik hat
hatós eszközévé lett, mert kihasználva a 
~ek középkori eredetű vallási és ember
baráti hagyományait, szigorú kát. vallási 
előírásokhoz kötötték a -tagságot. Ezel-

len a prot. mesterek évszázados harcot 
vívtak, de csak II. József uralkodása nyo
mán érezhető a ~en belül a lassan érvé
nyesülő vallási türelem.

A ~ek jelentős erkölcsi értékekkel és 
számos előremutató intézmény alapjai
nak lerakásával gazdagították a társadal
mat. Demokratikus formák között maguk 
választották elöljáróikat; a nyitott céhlá
da előtt megtartott gyűléseiken bizonyos 
parlamentáris magatartásformákat köve
teltek meg. Városvédő, honvédelmi köte
lezettséget teljesítettek, ők szervezték 
meg a tűzoltást, így a későbbi tűzoltó- 
egységek elődei. Tagdíjaikból a beteg 
mestereket, családtagjaikat és legényei
ket támogatták, halottaik temetéséről 
gondoskodtak, ily módon a temetkezési 
egyletek előfutárai. A legényvándorlások 
bevezetésével a műszaki tapasztalatcsere 
és a nemzetközi művelődési kapcsolatok 
első megszervezői és ápolói voltak. A 
vándorkönyv a mai útlevél, a vándorlegé
nyek elszállásolására fenntartott Herberg 
a munkásszálló, a vándorlegények mun
kába állítása a szervezett munkaközvetí
tés, a továbbinduló vándorlegények anya
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gi támogatása a munkanélküli-segély őse. 
Az inasok és legények szakmai képzésé
vel, a mesterremek megkövetelésével és 
az ún. látómesterek tevékenységével a 
~ek tagjai által készített termékek minő
ségét szavatolták, ill. ellenőrizték.

írod.: Szádeczky Lajos, Iparfejlődés és a 
czéhek története Magyarországon, Bp., 1913; 
Szűcs Jenő, Városok és kézművesség a 15. 
századi Magyarországon, Bp., 1955; Bács
kai Vera, Magyar mezővárosok a 15. század
ban, Bp., 1965; Eperjessy Géza, Mezővárosi 
és falusi céhek az Alßldön és a Dunántúlon 
(1686-1848), Bp., \%1 \ A magyarországi cé
hes kézművesipar forrásanyagának kataszte
re, I—II, szerk. Eri István, N agy Lajos, N agy- 
bákay Péter, Bp., 1975-76; Kovách Géza, 
B inder Pál, A céhes élet Erdélyben, Bukarest, 
1981.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhartikulusok —»céhszabályzat

eéhbehívótábla
A —»céhek tagjainak behívására, be- 

idézésére szolgáló jelvény. A céhmester a 
~ körüljáratásával és fölmutatásával (táb
lajáratás) hívta össze a tagokat gyűlésbe, 
temetésre (—»céhvei temetés), —»körme
netre stb. A jelvény felmutatója kezdet
ben szóban adta át az üzenetet, később 
írás elhelyezésére alkalmas részeket is 
kialakítottak a ~n. A beidézésnek e for
mája Flandriából származik, használatá
nak nyomai Erdélyben és Észak-Mo.-on 
kívül csak Sziléziában maradtak fönn. A 
~k fából vagy fémből, díszes kivitelben, 
olajfestéssel készültek, rendszerint pajzs 
vagy ahhoz hasonló alakúak. A kézben 
hordozható tábla többnyire a jellegzetes 
szerszámokból vagy termékekből össze
állított céhcímert ábrázolta. Gyakran elő
fordult, hogy másik oldalára a —»céhvé
dőszent képét festették. Ilyen pl. a légrádi 
sajkások táblája Szt. Miklós, a székesfe
hérvári csapók 18. sz.-i táblája Szt. Már
ton, a győri gombkötőké Szt. Mihály ark
angyal (1651) és a szekszárdi csizmadiáké 
Szt. Imre hg. (1766) képével. A —»habá
nok által készített 17-18. sz.-i színes fa
jansz céhtáblákon a céhjelvény mellett

A budai kötélverő céh behívó táblája, 1776. MNM

gyakori az IMS monogram. A korai dara
bok egy részén a motívumok dekoratív, 
heraldikai elrendezésben jelennek meg. 
Fennmaradtak az —»országcímert és —»vá
roscímert ábrázoló ~k is. A kétfejű sas a 
~n az uralkodói kiváltságlevélre utal.

Egyes céhek -  pl. a nagyszebeni laka
tos- és puskaműves céh 1681-ben vagy a 
késmárki csizmadiák 1733-ban -  külön 
temetési ~kat is használtak, koponya, 
csontok vagy homokóra ábrázolásával.

írod.: N agybákay Péter, Magyarországi 
céhbehívótáblák, Bp., 1981.

Nagybákay Péter (a Magyar Katolikus 
Lexikon nyomán)-Pandula Attila

céhedény
A —»céhek szertartásos összejövetelein 

használt, üvegből, kerámiából vagy fém
ből készült díszes evő-, de főleg ivóedény 
(tányér, tál, pohár, serleg, billikom, kupa, 
palack, kancsó, kanna vagy korsó), amely 
célszerű használata mellett az együvé tar
tozás, a társas szellem jelképe is volt. A 
céhtagok jogi helyzetében bekövetkezett 
minden változás ünnepélyes lakoma vagy 
áldomás keretében zajlott le: az inasévek
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letelte után a legényfelszabadulás, a le
génytársaságba lépéskor a társpoháradás, 
vándorlegény fogadáskor az ún. Will
komm (’Isten hozott’; innen a billikom 
szó) és mesteravatáskor az ún. mester
asztal. Ezek fényét emelték a díszes ~ek.

Mo.-on elsősorban cserép és ón, rit
kábban fajansz -eket használtak. A falu
si és mezővárosi céheknél leginkább a 
zöld, ólommázas, nagy céhkorsók voltak 
divatban, különösen a Dunántúlon. Eze
ket a fölirat és az évszám mellett a mester
ség legjellegzetesebb termékeiből vagy 
szerszámaiból összeállított jelvény díszí
tette, de kát. vidékeken -  Zalában, So
mogybán, Vasban -  igen gyakori rajtuk a 
vallásos motívum is: Jézus nevének IHS 
rövidítése, kettős kereszt, a feszület dom
borított ábrázolása Szűz Mária és János 
apostol között (pl. a zalabéri és a karádi 
takácscéh vagy a szántói és a tapolcai 
csizmadiacéh korsója a 18-19. sz.-ból). 
A városokban több az ónedény: a leg
szebb és legrégibb darab (1524) a göl- 
nicbányai vargák céhcímerrel ellátott ha
talmas kannája. Ennek külső palástját a 
körbefutó felső és alsó mezőben, oszlo
pokkal elválasztott fülkébe helyezve a 
gótikus szárnyasoltárok legkedveltebb 
szentjei díszítik: a Madonna, többek kö
zött Szt. Katalin, Dorottya, Borbála és 
Margit, Szt. György vitéz társaságában. 
A billikomok födelén néha a —>céhvédő- 
szent szobrocskája áll (mint pl. az egri 
kalaposokén Szt. Jakab apostolé).

írod.: C sipkés Kálmán, Céhedényeink, 
Soproni Szemle, 1941; Nagybákay Péter, 
Veszprémi és Veszprém megyei céhkorsók, 
VMMK, 1965; N émeth Gábor, Ónedények, in 
Évezredek, évszázadok kincsei, Bp., 1983, II.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhláda
A —>céh okmányainak, vagyonának és 

jelvényeinek őrzésére szolgáló kismére
tű, jól zárható, díszes kivitelű láda, me
lyet egyben a társulás sérthetetlen egysé
gét szimbolizáló „frigyládaként” is tisz
teltek. A céhek kialakulása idején a ~k 
kultikus szerepe még nem volt jelentős. 
A korai oklevelek egyszerűen a céh „ala-

Az érsekújvári mészároscéh kannája, 1718. MNM

pításáról” írtak, csak később lett haszná
latos a „ládaalakítás” kifejezés. A ~ önál
ló bútorként a 16. sz.-ban fejlődött ki, a 
legsokrétűbb emlékanyag a 17. sz.-ból 
maradt fenn. A ~k a korszak más tároló
bútorainak stíluselemeit mutatják; sajá
tos díszeik között az iparág emblémáinak 
vagy a ->céhvédőszentnek az ábrázolása 
a leggyakoribb.

Gyűlések, beiktatások, vitás ügyek tár
gyalása, gyakorlatilag a céh minden jelen
tős eseménye kinyitott ~ előtt folyt. Tisz
tes öltözetben járultak a nyitott ~ elé, az 
ilyenkor illetlenül viselkedők súlyos bír
ságot fizettek. Ünnepi —>körmeneteken, 
céhtag vagy hozzátartozója temetésén 
(—»céhvei temetés) a céh mesterei a feldi- 
szített ládával jelentek meg. A ~t, amely 
minden esetben „hites és sérthetetlen” 
volt, a mindenkori céhmester őrizte. Az 
őrzés jogának idő előtti visszavonása a 
társulat bizalmának elvesztését jelentette.

A céhek -  elsősorban az asztalosoké -  
nagy gondot fordítottak a szervezetüket 
szimbolizáló láda kialakítására. Szokat
lanul gazdag a győri Xantus János Múze
um helyi céhek hagyatékából származó 
-gyűjteménye (—»bútorkészítő közpon
tok 2.). Java része 17. sz.-i munka, köz-
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tűk találjuk a mészáros- ( 1640), a kádár- 
és kádárlegény- (1645), a szűcs- (1647), 
az üveges- (1677), a kötélverő- (1685) és 
a sütőcéh (1699) ládáját. Különösen mí
ves kialakítású a győri asztalosok és pus- 
kaagyművesek céhének ládája, melyet 
egy helyi mester, Henn János készített, 
felirata szerint 1659-ben. A diófa szekrény 
négy gömb alakú lábon áll, díszítése fara
gott művű, párkányait s részben betétlap
jait hullámlécek kísérik, ill. keretezik. 
Határozottan egyéni jelleget kölcsönöz
nek neki a felületbe épített, csontból fa
ragott oszlopok, reliefek, karcolt díszű 
lemezek. A homloklapot négy oszlop há
rom mezőre tagolja: a középsőben fara
gott angyalfej, a két szélső, fülkeszerűen 
kialakított mezőt asztalos-, ill. puskaagy- 
műves-emblémák díszítik. Az oldalla
pokon egy-egy torz fej, szájában a láda 
hordozásához alkalmas vasfogantyúval. 
Hátlapja is díszesen kidolgozott, mert a ~ 
használat közben szabadon állt. Az 
oromzatos kialakítású fedélbe süllyesz
tett csontlapba a láda készítőjének és a 
feltüntetett készítési évben funkcionáló 
céhvezetőségnek a nevét vésték. Az 
oromzatot záró retesz fedelén páncélos 
öltözetű, faragott katonafigura fekszik. A 
korban készült ~k egyszerűbb vagy gaz
dagabb kivitelben az itt leírt győri ládá
hoz hasonlóak voltak.

A pesti kőművesek céhládája, 1696. MNM

írod .: Temesváry Ferenc, A céhládák sze
repe a céhek életében, Bp., 1958; Batári Fe
renc, A győri asztalos és puskaagyműves céh 
ládája 1659-ből, Építés-Építészettudomány, 
6(1974).

Batári Ferenc

céhlámpa
Bádogból készült, négy- vagy hat

szögletű, üvegezett, hosszú nyelű, hor
dozható lámpa, amelynek tetejét rend
szerint a —»céh jelvénye, néha csak ke
reszt, esetleg a mesterség nevének vésete 
díszítette. A céhek általában négy vagy 
hat egyforma ~t csináltattak (néha két 
készletet is), és elsősorban tagjaik teme
tésén, halottkíséréskor (—»céhvei teme
tés), esetleg —»körmeneteken vagy felvo
nulásokon használták. Ilyenkor gyertya 
égett bennük. A ~kat vagy a padokhoz, 
vagy a falhoz rögzített vasbilincsekben, 
vagy külön erre a célra készített állvány
ban tartották a templomban; gondozásuk 
a sekrestyés feladata volt a céh által fize
tett bizonyos összegért. A temetési ~k 
használata leginkább a Dunántúlon ter
jedt el. Bár a halottakért való világítás 
kát. szokásnak tekinthető, a Dunántúlon 
a prot. céhek is égő gyertyás ~kkal kísér
ték halottaikat. Az ő lámpáik csak abban 
különböztek, hogy míg a kát.-okén a céh
címer fölött rendszerint kereszt volt, a 
prot.-okén csillag.

íro d .: Nagybákay Péter, Veszprémi és 
Veszprém megyei céhzászlók, céhlámpák és 
egyéb céhjelvényes emlékek, VMMK, 1971.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhmesterválasztás
A céhmestert (helyenként többet) a 

—»céh teljes jogú mester tagjai évenként 
választották szavazattöbbséggel. Nagyon 
kevés céhszervezetnél volt szokásban a 
céhmestert két évre választani. A ~ nap
ját céhnapnak hívták, s többnyire vala
melyik év eleji ünnepnapon, leggyakrab
ban —»vízkeresztkor tartották. Debrecen
ben pl. a céheknél egységesen ezen a 
napon történt a ~, de általában egy váro
son belül sem volt egységes a ~ napjának 
meghatározása. Szádeczky szerint vízke
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reszten kívül eshetett ez újévre, Űrnapjára 
(—»az Úr ünnepei), Űrnap utáni vasárnap
ra, —»húsvét vasárnapjára, Szt. György- 
napra vagy az utána következő vasárna
pok egyikére, Szt. Mihály-napra, más 
szentek ünnepére, —»karácsony másnapjá
ra vagy -  összekötve a városi tisztújítással 
-  amikor új bírót vagy tanácsot választot
tak a városban. Pozsonyban pl. a szűrsza
bók újévkor, a posztókészítők pálfordu- 
láskor (jan. 25.), a borbélyok és a sárga
rézművesek Keresztelő Szt. János napján 
(ápr. 24.), a kovácsok Péter-Pálkor (jún. 
29.), a magyar csiszárok, pajzs-, nyereg- 
és szíjgyártók —»Szentháromság vasár
napján, a tímárok —»pünkösd 3. napján, a 
szitások Űrnapja utáni vasárnapon, a né
met szíjgyártók Szt. Mihálykor (szept. 
29.), a lakatosok, órások és puskaműve
sek Szt. Lénárd napján (nov. 6.) tartották 
—ukat.

írod.: Szádeczky Lajos, Iparfejlődés és a 
czéhek története Magyarországon, I, Bp., 
1913, 192; Anton Spiesz, Statúty Bratislavs- 
kych cechov, Bratislava, 1978, 84.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhmise
Az a szentmise, amelyen a —»céhsza

bályzat szerint a —»céhek tagjainak közö
sen kellett részt venniük. Bár vasár- és 
ünnepnapokon kötelező volt a munka
szünet, az együttes szentmisehallgatás 
nem volt mindenütt szokásban. Az esz
tergomi vargák pl. minden vasárnap 
együtt hallgattak szentmisét, a zágrábi és 
alsókőrösi céhek tagjai havonta csak 
egyszer, a budai magyar szabók minden
3. vasárnap. A négy kántorböjt (—»böjt) 
hetének vasárnapján szinte kivétel nélkül 
mindenütt volt ~. E kötelezettség általá
ban a következő ünnepekre terjedt ki: a 
—»céhvédőszentnek, a szakma védőszent
jének ünnepe, —»karácsony, —»húsvét, 
—»pünkösd, a —»Mária-ünnepek, —»halot
tak napja, mindenszentek (—»szentek ün
nepei) és Űrnapja (—»az Úr ünnepei). A 
debreceni szűcsök pl. 1449-ben szabály
zatuk szerint a következő ünnepeket ül
ték meg közösen: karácsony, újév, 
—»vízkereszt, húsvét, Krisztus mennybe

menetele, pünkösd, Szűz Mária ünnepei, 
halottak napja, a Szt. Kereszt megtalálá
sának és fölmagasztalásának ünnepe, az 
oltár alapításának napja, Szt. András 
(céhvédőszent) ünnepe és Űrnapja. A 
debreceni szabók és nyírok 1530-ban 
megerősített 1468. évi szabályaik szerint 
minden 3. vasárnap szolgáltattak szent
misét, ezenkívül karácsonykor, Szt. Já
nos, Márk, Lukács és Máté evangélisták 
ünnepén, István első vértanú napján, aki 
oltárszentjük volt, húsvétkor, pünkösd
kor, Krisztus testének „szentséges ünne
pén”, minden Mária-ünnepen, az aposto
lok „eloszlásának ünnepén”, Szt. Egyed, 
mindenszentek és halottak napján. A fő
ünnepeken kívül egy városon belül is kü
lönböző szentek ünnepén tartottak ~t, és 
ez országos viszonylatban még tarkább 
képet mutat. A ~n a céhtagok fölajánlás
kor sorban egymás után gyertyával a ke
zükben járultak az —»oltárhoz, megkerül
ték, s átadták a gyertyát és a pénzt, ki-ki 
tehetsége vagy a céh előírása szerint. Ez 
az offertóriumkerülésnek nevezett szokás 
Kunszentmártonban pl. egészen 1815-ig 
fönnállt. A kötelező misehallgatást a céh 
vezetősége ellenőriztette, és a mulasztó
kat szigorúan megbüntette.

írod.: Szűcs István, Szabad királyi Deb- 
reczen város története, I, Debrecen, 1871, 122; 
R ichter Mátyás, A vasár- és ünnepnap meg
szentelése a céhvilágban, Az Egri Egyházme
gye Közleményei, 1934/1V; Pásztor Lajos, A 
magyarság vallásos élete a Jagellók korában, 
Bp., 1940; Józsa László, A céhpátrónusok 
tisztelete Kunszentmártonban, in Kunszent- 
márton és a Tiszazug kisipara, szerk. Berecz- 
ki Ibolya, Szabó László, Szolnok, 1982.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhnap —»céhmcsterválasztás

céholtár
Általában a középkori —»plébániatemp

lomnak olyan —»oltára, amelynek fönntar
tója, sőt rendszerint alapítója is egy —»céh. 
A céh föladata a ~ gondozása, gyertyák
kal való ellátása, a misézés költségeinek 
viselése és a céhtagok misehallgatási kö
telezettségének (—»céhmise) biztosítása
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volt. A ~ gondozása, a gyertyák meggyúj
tása, az istentiszteleteknél való segédke- 
zés feladata általában a fiatalabb meste
rekre hárult. Az egyazon mesterséget űző 
iparosoknak többnyire már a céhszerve
zetbe tömörülés előtt megvolt a közös ol
táruk; a céh megalakulása után gyakran az 
oltár védőszentjének nevét vették föl. A 
kolozsvári tímárcéh pl. 1465-ben a Bol
dog Szűz Mária Társasága nevet viselte. A 
kizárólag vallásos jellegű oltártársulatok
kal (—>konfratemitás) párhuzamosan ala
kultak a szakmák szerint -  elsősorban ér
dekképviseleti célból -  szervezkedő ol
tártársulatok. Sopronban pl. 1527-ben 8 
vallásos és 8 kézműves céhet jegyeztek 
föl, mely utóbbiak közül a kovácscéh a 
Krisztus teste-oltámak, a takácscéh a Há
romkirályok, a mészároscéh Szt. Jakab, a 
szabócéh Szt. Anna, a molnár- és ácscéh 
Szt. Farkas oltárának gondviselője volt. A 
15. sz.-ból ismert 7 pesti kézműves céh 
egyúttal egy-egy oltár alapításához kötött 
konfratemitásként működött: a kovácso
ké és kardcsiszároké Szt. István, László 
és Zsigmond király; a vargáké a Boldog 
és Dicsőséges Istenanya Mária, Szt. Bor
bála szűz, Szt. Erzsébet és Ilona özvegy; 
a tímároké Szt. István és László király, 
valamint Szt. Imre herceg; az ácsoké, kő
faragóké és ládagyártóké a szent aposto
lok; az íj-, pajzs-, nyíl- és tegezgyártóké, 
valamint a nyergeseké és szíjgyártóké 
mindenszentek; a szűcsöké Sarlós Bol
dogasszony; a szabóké és nyiroké Szt. 
-^Gellért püspök és vértanú tiszteletére 
volt szentelve. Föltűnő a magyar szentek 
korai -szent-tisztelete. Ugyanez a szak
mai és vallási kettősség tűnik ki az eper
jesi kézműveseknél, ahol a szűcsök szer
vezete a Szt. Katalin, a vargáké a Szt. 
Szűz, a takácsoké a Háromkirályok nevet 
viselte. A középkori Debrecenben a sza
bók Szt. István első vértanú, a szűcsök 
Szt. András apostol oltárát gondozták. A 
Mohács előtti hazai céhkiváltságlevelek 
mind viaszban, tehát a gyertya alapanya
gában szabták meg a belépési díjakat és a 
büntetéseket -  még akkor is, ha nem je
lölték meg céhük oltárát. Az ország egész 
területéről vannak adataink -okra, tu
dunk ilyenekről többek között Budán,

Esztergomban, Selmecbányán, Gyöngyö
sön, Nagyszombatban, Körmöcbányán, 
Rimaszombatban, Lőcsén, Iglón és szá
mos erdélyi városunkban is, mint pl. Ko
lozsváron, ahol egész sora ismert az olyan 
oltároknak, amelyeket a 15. sz.-ban egy- 
egy céh gondozott. A protestantizmus ha
tására a kiváltságok megújításakor már 
szándékosan törölték a —okkal kapcsola
tos rendelkezéseket, mint pl. éppen a ko
lozsvári ötvösöknél, akiknek 1516-i céh
levelükben még szerepel Szt. Eligiusról 
elnevezett ~uk. 1561-ben a privilégium
megújítás egyik fő indítéka éppen a régi 
Szt. Mihály-egyházban lévő „istentelen 
bálványozásra való oltár” tiszteletéhez 
kapcsolódó artikulusok törlése.

A török kiűzése utáni időben, a céhek 
újjászerveződésekor föltámadt a -ok szo
kása, s a katolicizmus újjáéledésében fon
tos szerepet kapott. A —>pesti belvárosi 
plébániatemplomban 1703-ban állíttatta 
helyre a romos Flórián-kápolnát a pesti 
sörfőzők céhmestere, és ettől kezdve az 
itteni Szt. Flórián-oltámál tartották céh
miséjüket a pesti sörfőzők. 1777-i privilé
giumlevelük szerint ugyancsak a Szt. 
Flórián-oltárnál ájtatoskodtak a kassai 
sörfőzők is. Budán a kőművesek és kőfa
ragók céhe a Négy megkoronázott oltárát 
gondozta a —>budai Nagyboldogasszony- 
templomban. A 18. sz. közepén a gyön
gyösi Szt. Bertalan-templom fölújítása
kor hét ~t szerveztek újjá. A szabók céhe 
által alapított Szt. Anna-kápolna lebontá
sa után az 1732-ben épült barokk Szt. 
Anna-oltár gondozását vették át a szabók 
a Szt. Bertalan-plébániatemplomban, 
ahol máig megfigyelhető a középkori 
-tisztelet töretlen továbbélése.

A -ok középkori eredetű védőszentjei 
kezdetben függetlenek voltak a szakmá
tól. Ugyanannak a szakmának a mesterei 
más szentet tiszteltek -ukon az egyik vá
rosban, mint a másikban. Csak később 
alakult ki egy-egy mesterség körében a 
meglehetősen egységes, közös —»céhvé
dőszent tisztelete Európa egy-egy na
gyobb övezetében. Ezért a -ok szentjei 
és a céhvédőszentek azonossága csak a 
17-18. sz. óta vált általánosabbá.

írod .: Martinus Georgius Kovachich, For-
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mulae sollemnes styli..., Pest, 1799; Jakab 
Elek, Kolozsvár története (Oklevéltár). Buda, 
1870-88; Szűcs István, Szabad királyi Deb- 
reczen város története, I, Debrecen, 1871; 
Szádeczky Lajos, Iparfejlődés és a czéhek 
története Magyarországon, Bp., 1913; Házi 
Jenő, Sopron középkori egyháztörténete, Sop
ron, 1939; Pásztor Lajos, A magyarság vallá
sos élete a Jagellók korában, Bp., 1940; 
Szűcs Jenő, Városok és kézművesség a 15. 
századi Magyarországon, Bp., 1955; Flórián 
Mária, Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön, in 
Tanulmányok Gyöngyösről, szerk. Havassy 
Péter, Kecskés Péter, Gyöngyös, 1984.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhpatrónus, céhpatróna —»céhvédő- 
szent

céhpecsét
A -»céh által kiadott iratok hitelesíté

sére szolgáló, figurális rajzolattal ellátott, 
köriratos jegy (—»pecsét), amelyet rend
szerint vörös -^pecsétviaszba nyomtak. 
Minden céhnek volt saját pecsétnyomója, 
amelyet a céhmester gondosan őrzött a 
-^céhládában. A ~en rendszerint a céh 
címerét: a mesterség legjellegzetesebb 
munkaeszközeit vagy termékeit ábrázol
ták, néha a mestert munka közben, igen 
gyakran pedig a céh védőszentjét, a céh 
nevének, alapítási évének vagy a nyomó 
készítési évének megjelölése mellett. 
Különösen a középkori ~eken gyakori a 
—»céhvédőszent ábrázolása. Pl. a kassai, 
kolozsvári és nagyszebeni ötvöscéhek 
15. sz.-i -jein Szt. Eligius alakja látható, 
a kassai barhentszövőkén Alexandriai 
Szt. Kataliné. A reformáció idején a vé
dőszentek eltűnnek a -ékről, csak a kát. 
megújulás idején jelennek meg újra. 
1697-ben Szt. Péter szerepel a pesti és bu
dai, 1711-ben a tolnai halászok -jén; Szt. 
Orbán pápa 1695-ben a Pest m.-i, 1703- 
ban az egri, 1769-ben a nagyváradi kádá
rok -jén; Szt. Kozma és Daniján 1726- 
ban a budai és 1734-ben a pozsonyi bor- 
bély-seborvosokén; Szt. Flórián számos 
fazekas- és sörfőzőcéh -jén; Szt. Erhard a 
szegedi s újaradi vargákén; Szt. Homobo- 
nus 1710-ben a pécsi szabók, Szt. Rókus

A soproni kardcsiszárok pecsétnyomója, 1610. 
MNM

és Sebestyén 1713-ban a pécsi kőműves- 
és kőfaragócéh -jén. Szt. István alakját 
láthatjuk 1756-ban a szegedi csizmadia
céh pecsétjén, Szt. Imréét 1693-ban a 
veszprémi tobakokén. Ádám és Éva képe 
van sok fazekas—en. Illés próféta tüzes 
égi szekere néhány kerékgyártócéh -jén, 
az Isten Báránya jelképet főképpen a mé
szárosok -jcin alkalmazták.

írod.: Myskovszky Viktor, A felső-ma
gyarországi múzeumokban levő czéhpecsé- 
tekről, Archaeologiai Közlemények, 1878; 
Gyárfás Tihamér, Hazai ötvöscéhek régi pe
csétéi, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1911; 
KŐSZEGHY Elemér, Hazai ötvöscéhek pecsét
jei, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1912; 
M ihalik Sándor, Régi magyar ötvös céhpe
csétek, Tuml, 1930; N agybákay Péter, 
Veszprémi és Veszprém megyei pecsétnyomók, 
VMMK, 1963; Magdalena Bunta, Sigilli de 
breasla in collectia muzeulni de istorie Cluj, 
Acta Musei Napocensis, 1966; Bodó Sándor, 
Borsodi, abaúji és zempléni céhpecsétek, 
HÓMÉ, 1968; Csiffáry Gergely, Egri céh
emlékek, Eger, 1982 (Studia Agriensia, 1 ).

Nagybákay Péter 
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhszabályzat (céhartikulusok)
A —»céhek kiváltságleveleiben olvas

ható működési alapszabály, amely rész
letesen meghatározta a céhtestület és a 
céhtagok jogait és kötelességeit, ezeken
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belül számos egyházi jellegű kötelezett
séget is. Eredetileg, főleg a 15. sz.-ban a 
céhbe tömörült mesterek maguk állapí
tották meg testületük szabályait. Ezt a 
szabályzatot erősítette meg és adta ki sa
ját -»pecsétje alatt mint privilégiumot a 
városi tanács, amely egyúttal felügyeleti 
jogot is gyakorolt a céh fölött. Később a 
-okát a szabad királyi városokban a köz
ponti kormányszervek útján a király, a 
mezővárosokban és falvakban rendsze
rint az egyházi vagy világi földesúr, a 
végvárakban a kapitány hagyta jóvá, erő
sítette meg, ill. adta ki. Ebben az esetben 
az —»úriszék volt a felügyeleti hatóság. A 
~, a céh-szabadalomlevél legfontosabb 
célja a céhbe tömörült mesterek megha
tározott körben érvényesülő gazdasági 
monopóliumának, érdekvédelmének biz
tosítása volt. A 18. sz.-tól a központosí
tott, egységesített -okban viszont már 
sokkal inkább az államhatalom ellenőr
zési és iparigazgatási szempontjai a meg
határozók.

Évszázadokon át szokásban volt az 
azonos szakmabeliek között, hogy egy- 
egy céh másolatban átadta eredeti rend
tartását más településeken lakó mesterek
nek. Ez a magyarázata annak, hogy gyak
ran messzi vidékek azonos szakmabeli 
mesterei ugyanazon ~ alapján működtek.

Nagybákay Péter
(a Magy’ar Katolikus Lexikon nyomán)

céhvédőszent (céhpatrónus, céhpat- 
róna)

A -  eredetileg független volt a szakmá
tól, kiválasztásában a helyi adottságok ját
szották a fő szerepet. Ezért ugyanazon 
szakmabeliek más és más védőszentet 
tiszteltek a különböző városokban. A kö
zépkorban a céh rendszerint annak a 
szentnek a pártfogásába helyezte magát, 
akinek tiszteletére oltár állított, alapított, 
ill. akinek az oltárát gondozta (—»céhol
tár). Sok szakmánál azonban már a közép
kor vége felé megfigyelhető, hogy az azo
nos mesterséget űző céhek Európa egy- 
egy nagyobb tájegységén belül ugyanazt a 
szentet választották -jükül, sokszor telje
sen függetlenül az eredeti céholtárukon 
ábrázolt szent személyétől. Pl. a körmöc-

bányai vargák oltárszentjük, Szt. Lőrinc 
mellett Szt. Crispinust, a soproni taká
csok az oltárukat díszítő háromkirályok 
mellett Szt. Severinust tekintették mester
ségük pártfogójának. Az ilyen közös szak
mai védőszentnek rendszerint valamilyen 
kapcsolata volt a mesterséggel: vagy 
ugyanazt a mesterséget űzte (mint pl. Szt. 
József, az ács; Szt. Crispinus, a varga; Szt. 
Eligius, az ötvös), vagy a keresztény iko
nográfiában megszokott attribútumaik 
egyeztek bizonyos mesterségek termékei
vel vagy szerszámaival (pl. Szt. Katalint 
kerékkel ábrázolták, mert kerékbe törték, 
ezért lett a kerékgyártók -je; a csatabárd
dal ábrázolt Szt. László király több ma
gyar mészároscéh védőszentje volt; a 
fegyvert viselő katonaszenteket, Szt. 
Györgyöt és Szt. Mihályt a fegyvereket és 
hadi fölszereléseket készítő iparos szak
mák: a kardcsiszárok, pajzsgyártók, szíj
gyártók stb. választották -jükül). Előfor
dult, hogy teljesen áttételes kapcsolat 
alapján lett egy-egy szent valamelyik 
szakma -jévé. így pl. a tűzzel kapcsolat
ban álló mesterségek: fazekasok, serfő-

Szt. Eligius, az ötvösök védőszentje, a váci ötvös
céh szerkönyvében, f  7r. OSZK
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zők és kéményseprők Szt. Flóriánt tisz
telték. Egyes helyeken a kőművesek és 
kőfaragók védőszentje Szt. Rókus, mert 
a név olasz formájában (Rocco) követ, 
sziklát jelent.

A nemzeti sajátságok is szerepet ját
szottak a ~ek kiválasztásánál. A magyar 
ízlésű öltözetet előállító csizmadiák, 
—»szabók és gombkötők ~jei legtöbbször 
a magyar szentek: István és László király 
vagy Szt. Imre herceg, Szűz Mária pedig 
mint egész Mo. patrónája legalább má
sodlagosan szerepel a legtöbb hazai céh 
védőszentjeként is.

A barokk korban széles körben elter
jedt a segitő és különösen az ún. pestis
szentek —ként való tisztelete, és sokfelé 
fölfedezték a pannóniai születésű Szt. 
Mártont vagy a pannóniai vértanú kőfa
ragókat, a Négy megkoronázottat (Sancti 
Quattuor Coronati) is mint sajátos ma
gyar -eket. A -  ünnepnapján a céh tagjai 
közös misén (—»céhmise) vettek részt.

írod.: Karl K ünstle, Ikonographie der 
christichen Kunst, I—II, Freiburg i. Br., 1926— 
28; Pásztor Lajos, A magyarság vallásos éle
te a Jagellók korában, Bp., 1940; Louis Réau, 
Iconographie de l ’art chrétien, I—III, Paris, 
1955-59; Helmut J. Mezler-Andelberg, Zu 
den Patrozinen der Handwerker-Heiligen, in 
Das steierische Handwerk, Ausstellungskata
log, 1, Graz, 1970.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céhvei temetés
A legkorábbi középkori —»céhszabály

zatok is előírták, hogy a le é lte k  tagjai 
szigorú büntetés terhe alatt kötelesek tag
társaikat és azok családtagjait tisztessé
gesen eltemetni, és a temetésen minden 
céhtagnak részt kell vennie. Sok helyen 
külön erre a célra készített temetési, ha
lotti -^céhbehívótáblával hívták össze a 
céhtagokat. Majdnem minden céhnek 
megvolt a maga halottszállító eszköze, 
az ún. Szt. Mihály lova. Több ilyen fönn
maradt a Dunántúlon, pl. Várpalotán és 
Berhidán. A ravatalt egyes helyeken dí
szes, hímzett —»halotti leplekkel vették 
körül, és nemesi, főúri temetések mintá
jára a céh külön erre a célra festett —»ha

lotti címerét helyezték föléje. Ilyen ha
lotti céhcímere volt pl. 1682-ben a sopro
ni tímároknak és a 18. sz.-ban a kőműve
seknek.

A -  fényesebb és ünnepélyesebb volt, 
mint a többi, ezért -  különösen faluhe
lyen vagy mezővárosokban -  a módo
sabb —»polgárok és gazdák halála esetén 
hozzátartozóik gyakran egy-egy céhet 
kértek föl, hogy díjazás ellenében vállal
ják el a temetést. A -  olyan elterjedt volt, 
hogy a Dunántúlon szólásmondás is ala
kult belőle, a módos, rátarti emberre azt 
mondták: „Büszke, mint akit céhvei te
metnek.” Némely céh, ill. annak kereté
ben alakult külön társaság rendszeresen 
és hivatásszerűen foglalkozott sírásással 
és temetéssel. Ezek azután sok helyen ki
váltak a céhből, és önálló, ún. kalandos 
céhet vagy kalandos társaságot alapítot
tak. A gazdagabb városi céhek (mint pl. 
1764-ben a kolozsvári ötvösök) ezután e 
szervezetekkel állapodtak meg, és a céh
szabályzatukban előírt sírásó és halottvi
vő kötelezettségüket díjazás ellenében a 
kalandosokra ruházták át. E céhek, ill. 
kalandos társaságok tehát a későbbi te
metkezési egyesületek és temetkezési vál
lalatok egyenes ősei.

Lásd még: —»halottkultusz; —»végtisz
tesség.

Írod.: Szádeczky Lajos, Iparfejlődés és a 
ezéhek története Magyarországon, II, Bp., 
1913, 183; Bevilaqua-Borsody Béla, A bu
dai és pesti mészáros céhek ládáinak okiratai. 
1270-1872, I II, Bp., 1931, 149; Tompos Er
nő, Címeres céhemlékek a soproni múzeumok
ban, Arrabona, 10(1968); Nagybákay Péter, 
Veszprémi és Veszprém megyei céhzászlók, 
céhlámpák és eg)>éb céhjelvényes emlékek, 
VMMK, 1971.

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

cchzászló
A céhtagok testületi összetartozásának 

jelvénye. A —»céhek városvédő, katonai 
kötelezettségével függ össze; Nyugat-Eu- 
rópában a 13-14. sz.-tól alatta gyülekez
tek ellenséges támadáskor a fölfegyver
zett céhtagok. Később a céhházat díszítet
te, s már igen korán elmaradhatatlan
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dísze lett az ünnepélyes világi felvonulá
soknak és vallásos körmeneteknek is. A 
~kat eleinte a céh világi jelvényei díszí
tették, rendszerint a mesterség jellegzete
sebb termékének vagy szerszámának a 
képe, de már a 15-16. sz. óta gyakran 
megjelent rajtuk a —»céhvédőszent ábrá
zolása is. Vallásos jellegük erősödését 
visz. nagyban előmozdította az úmapi 
—»körmenet elterjedése.

Bár Mo.-on középkori ~ nem maradt 
fenn, és Írásbeli utalásunk sincs rá, mégis 
biztosra vehetjük, hogy hazánkban is sa
ját zászlajuk alatt vonultak föl a céhtagok 
a 15-16. sz.-i egyházi körmeneteken. A 
részvételt a 15. sz.-i pesti —»céhszabály
zatok pl. szigorúan előírják. A reformáció 
idején megszűnt, de az ellenreformáció 
megindulásával egyházi és állami előírá
sok és rendeletek nyomán ismét általános
sá vált a körmeneteken való kötelező rész
vétel. A ~k fokozatosan elveszítették ha
di jellegüket, kizárólag a fölvonulások, 
főleg a könnenetek díszjelvényeivé vál
tak. 1622-ben a pápai csapók ~juk alatt 
vettek részt az úmapi processzión, 1626- 
ban a vágsellyei céheknek, 1627-ben a 
győri mészárosoknak rendelték el ~ csi- 
náltatását.

A Mária Terézia által kiadott kiváltság- 
levelek szigorúan kötelezték a céheket dí
szes zászló készítésére, a céhtagokat pe
dig -  felekezeti hovatartozástól függetle
nül -  az egyházi körmeneteken való 
részvételre. A prot. céhtagok évszázados 
tiltakozásai a költséges -készítés és a 
kát. körmeneteken való részvétel ellen 
csak II. József uralkodása idején, ill. 
1813-ban vezettek eredményre. Mo.-ról 
a 18. sz.-nál korábbról lényegében nem 
maradtak fönn ~k, de ekkor is gyakran 
csak a fémből készült zászlótartó vasak 
és kereszt végződésű rudak vagy a külön 
vászonra festett olajképek egy része.

A ~k alakja többféle: a téglalap alakú, 
háromszög végződésű vagy fecskefarkú 
alakzatok még a hadizászlókra emlékez
tetnek, de sok közöttük már a zászlórúd 
keresztrúdjáról lecsüngő, három vagy öt 
csíkba szabott végződésű, egyházi jelle
gű, kifejezetten körmeneti zászló. Anya
guk többnyire félselyem-damaszt, leg

többször vörös, bordó, kék, fehér vagy 
zöld szinűek.

A céhek kultikus tárgyi emlékei közül 
a ~k álltak a legszorosabb kapcsolatban az 
egyházzal. Nemcsak azért, mert a temp
lomokban őrizték és az egyházi körme
neteken használták őket, hanem mert a 
zászlók egyik oldalára rendszerint a céh
védőszent képét festették, és a másik ol
dalára is legtöbbször egyházi kép került 
(Szentháromság, Szűz Mária, Szt. István 
király stb.). A mesterség szerszámaiból 
vagy tennékeiből összeállított embléma 
a sarkokba szorult vagy el is maradt, így 
sok esetben csak a fölirat vagy ennek hí
ján a védőszent esetleges attribútumai 
utalnak ~ra.

A hazai ~k egy részét múzeumok őr
zik, más részük a mai napig templomok
ban található.

Írod.: Szendrey János, A ezéhek történeté
hez, TT, 1891; H ilf László, A szegedi iparos
ság története, Szeged, 1929; Ottfried N eu- 
becker, Fahnen und Flaggen, Leipzig, 1939; 
A. und B. Bruckner, Schweizer Fahnenbuch, 
Sankt Gallen, 1942; Nagybákay Péter, Veszp
rémi és Veszprém megyei céhzászlók, céhlám
pák és egyéb céhjelvényes emlékek, VMMK, 
10(1971), 127; Csiffáry Gergely, Egri céh
emlékek, Eger, 1982,91 (Studia Agriensia, 1).

Nagybákay Péter
(a Magyar Katolikus Lexikon nyomán)

céllövő pisztoly -^pisztoly

cendely -»textil 3.

cenzúra (lat. censeo ’vélekedik, java
sol’)

1. könyvcenzúra
A ~ a nyomtatásban való közzétételre, 

tehát közönségnek szánt gondolatok, vé
lemények ellenőrzésének eszköze. Fog
lalkozhat már a mű kéziratával (elő- vagy 
preventív ~) vagy megjelent szövegével 
(utólagos ~). Ez utóbbi tkp. revízió, azaz 
könyvvizsgálat, amely nemcsak a Mo.-on 
nyomtatott könyvekre terjedt ki, hanem 
az országba akár magánszemélyek, diá
kok, akár könyvkereskedők által behozott 
könyvekre is. Az első -rendeletet Mo.-on 
I. Miksa hozta 1574-ben, de megvalósítá-
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sa az akkori hazai viszonyok között lehe
tetlen volt. Más európai országokban a ~ 
gyakorlása a kát. egyház, ill. annak intéz
ménye, az egyetem, vagy pedig az ural
kodójogköre volt. Mo.-on azonban az ál
landó könyvnyomtatás újraindulásától, a 
16. sz. derekától egészen a nagyszomba
ti Telegdi-félc kát. nyomda alapításáig 
(—»Nagyszombat nyomdászata és könyv
kiadása) 1578-ig kizárólag prot. kézben 
lévő nyomdák működtek; az országban 
nem volt egyetem; a Habsburg királyok
nak az egész birodalomra vonatkozó tör
vényei és rendeletéi pedig a magyar ren
di alkotmány szokásaiba ütköztek, ezért 
végrehajtásukat a magyar törvényható
ságok sem érezték magukra nézve köte
lezőnek. Ez volt az álláspontjuk még a 
18. sz. végén is, amikor egyébként a ~ 
már központi irányítás alá került. Mind
ez azonban nem azt jelentette, hogy a 
könyvek mindennemű ellenőrzés nélkül 
jelentek volna meg. Bizonyos fokú helyi 
és felekezeti ~ azért működött, bár nem 
következetesen és mindenre kiterjedően.

A 16-17. sz. folyamán a —»városi 
nyomdák kiadványait a város és eseten
ként a prot. egyház is ellenőrizte, s a főúri 
patrónusok védelmében dolgozó nyom
dák sem adhattak ki akármit. Ugyanakkor 
a kát. püspökök is jogkörükbe tartozónak 
érezték a püspökségük területén működő 
prot. nyomdák felügyeletét, és beavatkoz
tak tevékenységükbe. A Wesselényi-ösz- 
szeeskiivés megtorlását követően —»Sze- 
lepcsényi György érsek a királytól nyert 
felhatalmazásra hivatkozva utasította a 
törvényhatóságokat, hogy előzetes jóvá
hagyása nélkül semmit ne engedjenek ki
nyomtatni. 1688-ban nevezték ki Mo.-on 
az első királyi főcenzort —»Szentiványi 
Márton nagyszombati jezsuita teológiai 
tanár és író személyében. Ezek az intéz
kedések a prot. nyomdák és könyvkiadás 
helyzetét mind jobban megnehezítették, 
noha eleinte hiányzott a ~ működtetésé
hez szükséges apparátus. A jezsuita kézbe 
került ~ a Thököly- és Rákóczi-szabad- 
ságharc éveiben gyakorlatilag nem műkö
dött. II. Rákóczi Ferenc és kancelláriája 
nemzeti szellemű ~t vezetett be, ellensú
lyozandó a Habsburgok szabadságharc

ellenes sajtóját. A ~ központosítása Mo.- 
on III. Károly 1721. évi rendeletével kez
dődött meg, bár a ~t továbbra is jezsuiták, 
nevezetesen a —»nagyszombati jezsuita 
egyetem kancellárja gyakorolta. 1726-ban 
az egyetemtől a pozsonyi —»helytartóta
nács vette át a -ügyet. Bár a helytartóta
nács első cenzorai is a jezsuiták voltak, 
mégis a -  állami kézbe kerülésével a kát. 
egyház szerepe e téren lassanként vissza
szorult. A püspökök azonban saját egy
házmegyéjük területén a ~t még azután is 
gyakorolták, hogy annak központi intéz
ményei már létrejöttek. Mária Terézia az 
1750-60-as években hozott intézkedései
vel a kát. püspökök jogkörét igyekezett a 
területükön megjelenő vallásos kiadvá
nyok felülvizsgálatára korlátozni. II. Jó
zsef -rendelete különösen a prot. könyv
kiadás tekintetében enyhítéseket vezetett 
be, amennyiben csak az erkölcs vagy a 
közjó szempontjából kifogásolható mű
vek megjelentetését tiltotta. Intézkedései 
következtében a ~ szervei a helytartóta
nácson belül a vallásügytől a tanulmányi 
ügyekhez kerültek át.

Erdélyben a könyvnyomtatás első év
tizedeiben Mo.-hoz hasonlóan nem volt 
központi ~. A szakirodalmi hagyomány 
szerint az első, tervezett intézkedés János 
Zsigmond nevéhez fűződik (1570). Ba
lázs Mihály bizonyította be, hogy indo
kolatlan akár tervezetről is beszélni: az 
állítólagos cenzúrarendeletről mindössze 
Csáky Mihály kancellár —»Melius Juhász 
Péternek írt levele tudósít, s abból nem a 
teológiai munkák kinyomtatásának teljes 
tiltására irányuló szándékot, legföljebb a 
felekezeti polémiák csillapítására való 
törekvést lehet kiolvasni. A fejedelmi 
székben János Zsigmondot követő Bá
thory István 1571. évi rendelete az első 
tényleges, az erdélyi országgyűlés által 
elfogadott -rendelet, melyben a fejede
lem megtiltja, hogy engedélye nélkül or
szágának bármely nyomdásza bármit ki
nyomtasson. A formálisan általános érvé
nyű rendelkezést az antitrinitáriusokkal 
szemben érvényesítették a legszigorúb
ban. Az önálló fejedelemség további év
századában nincs nyoma annak, hogy a 
fejedelmek a —t saját kezükbe akarták
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volna vonni, a fejedelmi alapítású nyom
dákat azonban természetesen ellenőrzé
sük alatt tartották. A városi nyomdák ese
tében a ~ megmaradt az egyes városok 
vagy a helyi egyház saját hatáskörében. 
Az önálló fejedelemség megszűnése után 
az első Erdélyt érintő -rendeletet Mária 
Terézia hozta. Az 1754-es és 1757-es 
rendelet, melynek az —»Erdélyi Guberni
um szerzett érvényt, nemcsak az új kiad
ványokat, hanem a régiek újrakiadását is 
engedélyhez kötötte.

2. újságcenzúra
A polgári sajtószabadság kivívása előtt 

az abszolút állami hatalom az egyház 
közreműködésével főként a -  intézmé
nye és az —»újságkiadási privilégiumok 
által ellenőrizte a sajtót. Mo.-on, miként 
a Habsburg Birodalom többi országában 
is, a sajtó ezenkívül még a bécsi félhiva
talos laptól, az 1703-ban indult Wieneri
sches Diariumtó\ is függő helyzetben 
volt: bizonyos híreket elvben csak e lap 
nyomán lehetett közölni. A Mercurius 
Hungaricus, a Rákóczi-felkelés lapja füg
getlenítette magát, de a szabadságharc 
bukásával hosszú időre vége szakadt az 
önálló magyar sajtópolitikának is. A szá
zad folyamán megjelent német és latin 
nyelvű lapokat a könyvekhez hasonló, 
szigorú -nak vetették alá. Még a mérsé
kelten felvilágosult szellemű Joseph von 
Sonnenfels is szükségesnek tartotta az 
újságok cenzúrázását. II. József 1781- 
ben kiadott -rendelete szervezetileg mó
dosította a sajtó~t, de nem törölte el, no
ha bizonyos könnyítéseket ígért. A to
vábbra is fennmaradó előzetes ~t a helyi 
magisztrátusoknak kellett gyakorolniuk, 
de ez kiegészült a helytartótanács és az 
udvari kancellária szigorú utólagos ellen
őrzésével is: a revizorok e két hivatal szá
mára kötelesek voltak megküldeni a hét 
folyamán megjelent lapszámokat. A po
zsonyi magyar újság revizora Vancsay 
Mihály, a szlováké Schütz Baltazár, a né
meté Karl Gottlieb —»Windisch volt. 1784
u., az erdélyi parasztfelkelés, a németal
földi mozgalmak és a török háború hatá
sára egyre szigorúbbá vált az újságok el
lenőrzése. A francia forradalom nyomán
II. József uralkodásának végén, majd II.

Lipót alatt is tovább szigorították a ~t;
1789-ben bevezették az újságbélyeget is, 
ami az újságok megadóztatását és ennek 
következtében drágulását jelentette. A 
sajtó igazi üldözése 1. Ferenc trónra lépé
sével kezdődött el. -vétség miatt indult 
meg —»Batsányi János és a Magyar Mu
seum üldözése, és emiatt mozdították el 
—»Szacsvay Sándort is a Magyar Kurír 
szerkesztői tisztéből. Az 1793-ban, majd 
az 1795-ben kiadott újabb -rendeletek 
nyomán a magyar sajtó teljesen elnyo- 
morodott: több lap megszűnt, de a meg- 
maradtakat is szürkévé és érdektelenné 
tette a - ,  amely 1801-től, a Polizei Zen- 
sur-Hofstelle felállításával rendőri üggyé 
vált.

írod .: Oszkár Sashegyi, Zensur und Geis- 
tesfreiheit unter Joseph II, Bp., 1958; Kókay 
György, A pozsonyi újságcenzúra II. József 
korában, MKsz, 1968; Sashegyi Oszkár, Az 
állami könyvcenzúra kezdetei Magyarorszá
gon (1673-1705), MKsz, 1968; Uö, Az álla
mi könyvcenzúra állandósulása Magyarorszá
gon (1706-1721), MKsz, 1969; Balázs Mi
hály, János Zsigmond fejedelem és a cenzúra, 
in Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének 
nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács 
András, Sípos Gábor, Tónk Sándor, Kolozs
vár, 1996 = Mihály Balázs, Antitrinitarismus 
und die Zensur in Siebenbürgen in den 1570er 
Jahren, in Freiheitsstufen der Literaturver
breitung. Zensurfragen verbutene und ven’olg- 
te Bücher, Hrsg. József Jankovics, S. Katalin 
N émeth, Wiesbaden, 1998 (Wolfenbütteier 
Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 18); 
UŐ, Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli 
antitrinitarizmus kezdetei, Bp., 1998, 23-33, 
Csáky Mihály levele és Báthory István rende
lete: 200-201 (HumRef, 25).

V. Ecsedy Judit ( 1 .)-Kókay György (2.)

cenzus —»jobbágy; -»polgár

Cerbanus
Latin szertartású, de görögül tudó, Bi

záncban is megfordult, talán a velencei 
Cerbano Carbanival azonos pap vagy 
szerzetes, aki a 12. sz. első felében egy 
ideig Pannonhalmán, majd Pásztón tartóz
kodott. Itt őrzött görög kéziratokból latin
ra fordította Maximosz és Joannész Da-
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maszkénosz írásait. Az előszóban megem
lékezik Pannonhalma gazdag könyvtárá
ról. A két mű, ill. műrészlet e fordítás 
alapján terjedt el Nyugat-Európában, a 
párizsi egyetemre is eljutott. Legkorábbi 
ismert kéziratát a reini ciszterci apátság
ban őrzik (jelzete: Ms 35).

Kiad. és Írod.: Translatio Latina Ioannis 
Damasceni saeculo XII. in Hungária con
fecta, ed. Rémig Szigeti, Bp., 1940; Transla
tio Latina Sancti Maximi Confessoris saeculo 
XIL in Hungária confecta, ed. Andor Béla 
T erebessy, Magyar-Görög Tanulmányok, 
25(1944); Boronkai Iván, Cerbanus Maxi
mus Confessor- és Johannes Damascenus- 
fordítása, ItK, 70(1966); Uő, Die Maximos- 
Übersetzung des Cerbanus, Acta Antiqua, 
24(1976); K a p i t á n f f y  István, Cerbanus és 
Maximus-forditása, in Mons sacer, 1996, I.

Vizkelety András

cethal
Allatszimbólumként a Physiologiis fű

részhalával azonosítható. Mivel Jónás, 
mint Krisztus a sírból, három nap után ki
emelkedik a ~ gyomrából, a feltámadásra 
és a megnyugodott, békés életre is utal. 
Az előző értelemben és egyben az elhunyt 
nevére is célozva került Geletnik Jónás 
halotti táblájára (Csetnek, ev. templom, 
1635), az utóbbira —»Bethlen Miklós 
imádságoskönyvében (1708-10) találha
tunk példát.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Jónás a cethal torkában. Kraszna, ref. templom 
famennyezete, 1736

Cházár András, jólészi (Jólész, 1745. 
jún. 5.-Rozsnyó, 1816. jan. 28.)

Ügyvéd, megyei főjegyző, a magyar 
gyógypedagógia egyik úttörője. Elszegé
nyedett nemesi családból származott, apja 
Ch. András, anyja Selik Katalin. Iskoláit 
Berzétén, Dobsinán, Eperjesen, Késmár
kon végezte, 1765—66-ban Pozsonyban 
jogot tanult. 1767-ben ügyvédi esküt tett, 
jeles ügyvédek segédjeként dolgozott 
Győrben, Eperjesen és Pesten, majd 1773- 
ban Rozsnyón önálló irodát nyitott. Ami
kor 1784-ben II. József arra kötelezte az 
ügyvédeket, hogy kereseteiket német 
nyelven nyújtsák be a törvényszékekhez, 
tiltakozásul felhagyott ügyvédi hivatásá
val. Visszavonult birtokára és növényter
mesztéssel foglalkozott, ő honosította 
meg a környéken a burgonyát. 1790-ben 
Gömör m. főjegyzőjévé választották. A 
nemesi-nemzeti mozgalom egyik helyi 
vezetőjeként többször felszólalt a megye
gyűlésen a bécsi udvar központosító tö
rekvései és az önkényuralom ellen. A saj
tószabadság ügyében írt röpirata országos 
visszhangot keltett. 1790-ben írt „esedező 
levelében” az ipar s a mezőgazdaság el
maradottságának felszámolását, a köz- 
egészségügy javítását sürgette, az általá
nos és kötelező iskoláztatás bevezetésé
nek, valamint az árvák és fogyatékosok 
felkarolásának szükségessége mellett ér
velt. 1791-ben a gömöri ev. esperesség 
küldötteként részt vett a pesti prot. zsina
ton. 1794-ben kénytelen volt hivatalától 
megválni. Családi élete szerencsétlenül 
alakult: első feleségétől az asszony eltit
kolt betegsége miatt elvált, második fele
sége néhány nappal az esküvő után el
hagyta, harmadik házasságát pedig a bíró
ság az előző válás érvénytelensége miatt 
semmissé nyilvánította. Neje, Sembery 
Terézia ennek dacára kitartott mellette.
1799-ben a siketnémák bécsi intézetében 
látottak hatására ~ kezdeményezte egy 
mo.-i siketnéma-intézet felállítását. A 
terv megvalósításához rozsnyói házán 
kívül jelentős pénzösszeget is felajánlott, 
és 50 000 forintot gyűjtött össze. Az inté
zet végül 1802-ben, Vácott nyílt meg. ~ 
fontos szerepet játszott a magyar nyelv 
elismertetéséért vívott harcban, ugyanak-
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kor jelentős része volt a —»szlovákok ma
gyarosítására irányuló törekvésekben is. 
Tervezetet készített egy magyar tudós 
társaság megalapítására. írásaiban főként 
az igazságszolgáltatás szervezeti kérdé
seivel foglalkozott. Több bölcseleti és 
közjogi munkája kéziratban maradt. Fur
csa szokásai, valamint kilátástalan perek
ben aratott ügyvédi sikerei miatt a nép 
természetfeletti erőt tulajdonított neki.

Művei: Hungária semper sua, ad explican
dam, e legibus regni, conscriptionem recentis- 
simam proposita, Eperjes, 1785; Pro libertate 
preli, Kassa, 178? (németül is); Törvény rend, 
mely Magyar- és ahhoz tartozó országok tör
vény- és ítélőszékeinek szabatott, Kassa, 1789; 
Gömör vármegye válasza af.m. helytartóta
nácsnak kiadott rendeletére a sajtó szabadsá
ga tárgyában, Kassa, 1793; Quaerenti quid sit 
crimen laesae majestatis? amico respondit, 
Eperjes, 1793; Opinio, de coordinatione juri
dicorum fororum judicialium emendatione 
processualis ordinis etc., Rozsnyó, 1802; Kö
nyörgő levél, melyet segedelemnyújtás végett 
nyújtott a váci siketnémák nevelőházának ne
vében a segedelem-beszedő, Kassa, 1802 (lati
nul is); A magyar nemzethez, Nagyszombat, 
1806; Analysis opelle: De lingua, adminiculis, 
et perfectione ejus in genere, et de lingua hun- 
garica, in specie, commentatio historico poli
tica, hungarorum ruminationi dicata, per Jo- 
annem Fejes. Quam concivibus suis sacram 
facit, h. n., 1807; Commentatio de suppliciis 
capitalibus, Lőcse, 1807; Előrebocsátott el
mélkedései a magyar nyelvet tárgyazó s a M. 
Kurír által kihirdetett jutalomkérdéseknek 
fontosabban lehető megfelelésére, Nagy
szombat, 1807; A nemes felkelésről szóló tör
vények három cikkelyei, Kassa, 1809.

írod.: Sztrokay Antal, Jólészi Cházár 
Andrásnak, a váczi siket néma intézet indítvá
nyozójának életrajza, Tudománytár, 1842; 
Gácsér József, Jólészi Cházár András, in Em
lék-könyv a siketnémák váczi Országos Kirá
lyi Intézete 100 éves fennállásának ünnepe al
kalmára, szerk. Borbély Sándor, Bp., 1902; 
Kornis Gyula, Egy nagy magyar emberbarát, 
A Siketnémák Váci Királyi Országos Intéze
tének Értesítője, 1937; Gordosné Szabó An
na, Megemlékezés jólészi Cházár Andrásról, 
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Év
könyve, 2(1966); A mbrus Ferenc, Cházár

Cházár András. Gottfried Prixner rézmetszete, 1803

András-napok a gömöri Jólészen, Honisme
ret, 1988; Hedviga BeCková, Andrej Cházár, 
1745-1816 (Personálna bibliográfia), Roz- 
nava, 1995; Serlegbeszédek Cházár András 
emlékére, szerk. Kvojka Ferencné, Vác, 2002.

Bogár Judit

chevra kadisa (hevra kaddisa, szent 
egylet)

Jótékony célú önkéntes társulás, a Tal
mud koráig visszanyúló zsidó intézmény. 
Létesítését és működését az átfogó rab- 
binikus jogi rendszerezés, a Sulchán 
Aruch (1565) szabályozta. A prágai egy
let 1564-ben lefektetett alapszabálya 
szolgált minden későbbi ~ mintájául. A 
18. sz.-ban egy morvao.-i rabbi döntvé
nye kimondta, hogy minden zsidó köz
ség vallásos kötelessége, hogy alakulása 
után (férfi) tagjaiból létrehozza saját 
~ját. Óbudán (vagy Budán) már 1626- 
ban volt Óbudán 1770 u. ismét van rá 
adat, Pesten 1788-ban -  alig néhány év
vel a zsidók megtelepülésének engedé
lyezése után -  már biztosan működött. A 
tagság nagy tisztségnek számított, a ta
gok felvétele ünnepélyes formák között 
történt.
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Részlet a nagykanizsai pinkaszból (1793). Zsidó Múzeum, Bp.

A ~k fő feladata a halottak hagyomá
nyos szokások szerinti eltemetése volt. A 
temető többnyire a ~ tulajdonában volt, 
és a temetéssel kapcsolatos eljárások is a 
hatáskörébe tartoztak. Gyakran a betegek 
ápolása, a szegények támogatása, eseten
ként kórházak, aggok háza, menházak 
fenntartása is a ~ feladata volt. A tagok 
évente egyszer böjt- és ünnepnapot tar
tottak, folkeresék a temetőt, ellenőrizték 
pénztárkönyveiket, este pedig közös la
komát rendeztek. A ~k tevékenységükről 
jegyzőkönyvet (pinkasz) vezettek, amely 
tartalmazta az egylet alapszabályait, va
lamint a tagok törzslapjait, az elhalálo- 
zottak névsorát, a halálozási évforduló
kat stb., így számos zsidó község régeb
bi történetének a fennmaradt pinkaszok a 
legfontosabb forrásai. A bp.-i Zsidó Mú
zeumban őrzött híres nagykanizsai pin
kasz (1793) miniatúrasorozata megörökí
tette a 18. sz.-i temetkezési rítust. Ugyan
ott láthatók azok a sorsvető golyócskák, 
amelyekkel a község tagjai kisorsolták, 
hogy kik végezzék a betegek ápolását, a 
holttest előkészítését, a gyászolást stb. 

írod.: MZsL, 1929, 168; Israel Abrahams,

Jewish Life in the Middle Ages [1896], Jewish 
Publication Society of America, 31993, 357- 
359; Frojimovics Kinga, Komoróczy Géza, 
Pusztai Viktória, Strbik Andrea, A zsidó Bu
dapest. Emlékek, szertartások, történelem, I- 
11. Bp., 1995, 583-585.

Haraszti György

Chorin Áron (Hranice, 1766. aug. 3 -  
1844)

A mo.-i zsidó felvilágosodás (hászká- 
lá) úttörője, az emancipációs mozgalom 
egyik megindítója, a 19-20. sz.-i nagytő
kés Ch. család őse. Tanulmányait a 
nagymartom jesivában kezdte, majd Ezé- 
kiel Landaunál folytatta Prágában, ahol 
vallási ismeretek mellett széles körű jár
tasságra tett szert az egyetemes filozófiá
ban, a zsidó misztikában, s megtanulta az 
irodalmi német nyelvet is. 17 éves korá
ban megnősült, és kereskedői pályára lé
pett, de hamarosan elfogadta az aradi hit
község meghívását, és 1789-ben rabbijuk 
lett és maradt haláláig. Már első röpiratá- 
val (Imré Noám, 1798), melyben rituális 
kérdéseket vetett fel, nagy vihart kavart. 
A nézeteit támadó Írásokra a Sírjon Kász-
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Részlet a nagykanizsai pinkaszból (1793). Zsidó Múzeum. Bp.

kászim (1799) c. röpirattal válaszolt, 
szembefordulva minden hazai zsidó tra
dícióval. Kartársai ezért ellenségüknek te
kintették, s megakadályozták, hogy 1799- 
ben elnyerje a nagykanizsai rabbiszéket. 
1803-ban Prágában kiadott Érnek há-Sáve 
c. háromrészes munkájában, a Talmudból 
kiindulva, élesen támadta azokat a szoká
sokat, amelyeknek szerinte a zsidóság
ban nem volt jogalapja. Bár a munka Mó- 
se —>Münz neves óbudai rabbi előszavá
val jelent meg, nagy felháborodást keltett 
ortodox körökben. Az eretnekséggel hatá
rosnak tartott könyv ügyében végül vallá
si bíróság (bét din) hozott ítéletet. ~t fel
szólították, hogy égesse el könyvét, és tar
talmát írásban vonja vissza, ha ezt nem 
tenné meg, büntetésképpen le kell vágnia 
szakállát; elrendelték továbbá ~ fizetésé
nek leszállítását, ezt azonban az aradi hit
község elutasította. Az állami tisztségvi
selők körében nagy tekintélynek örvendő 
~ a kormányzathoz fordult, amely 1806- 
ban érvénytelenítette az ítéletet. ~ to
vábbra is a reformok hive maradt. Miután 
megismerkedett a hamburgi újításokkal, 
hozzákezdett a rituális szokások, majd a

zsinagógái liturgia megújításához is. írá
sai (Kínát há-Emet; Dávar be-Itto, 1820) 
nyomán a német és az osztrák zsidóság re
formirányzatának követői felfigyeltek rá, 
és bécsi rabbinak javasolták, ez azonban 
a kormányzat ellenállásán megbukott. 
Amikor 1821-ben a Badeni Nagyherceg
ség ~ szakvéleményét kérte a rabbik köte
lességeire és a reformokra vonatkozólag, 
~ Iggeret Elásszáf c. röpiratában felelt, 
amelynek alcíme: Egy afrikai rabbi leve
lei európai kollégáihoz. A reformok hí
veként világi és szakiskolák, valamint 
egy teológiai főiskola létesítését sürgette, 
és szorgalmazta a zsidóknak a kézmű
iparban és földművelésben való elhe
lyezkedését. A vallási törvények szigorá
nak enyhítését (a vasúton való szombati 
utazásnak, az orgona templomi használa
tának megengedését, a pészáchi mácá ál
talános kötelezettségének felfüggeszté
sét) kívánta, sohasem ment el azonban 
odáig, hogy a szombatnak a vasárnapra 
való áttételét követelje. 1824-ben megje
lent Hillél c. cikkében cionista nézetek
nek adott hangot, a zsidóság egyesülését 
s egy jeruzsálemi székhelyű legfőbb val
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lási tekintély elismerését sürgette. Avák 
Szófér (Prága, 1828) c. munkájában a Sul- 
chán Aruch nehezebb vallásjogi fejezeteit 
magyarázta; Zir Né ’émán ( 1831 ) és Jeled 
Zekanim (Bécs, 1839) c. műveiben a zsi
dó reform kérdéseivel kapcsolatban fog
lalt állást. Ez utóbbiban közzétette életraj
zát is (héberül és részben németül, Lőw 
Lipót előszavával). A damaszkuszi vérvád 
alkalmával 1840-ben Lőw Lipóttal közö
sen újra kiadta Joseph von Sonnenfelsnek, 
a nagy osztrák jogásznak elfeledett védő
iratát.

Írod.: Simon B ernfeld, ICeneset Jiszráél, 
3(1888); Uő, Toldót há-Reformacion há-Dátit 
be-Jiszráél, Warszawa, 1908, index; Leopold 
Loew, Aron Chorin, in Gesammelte Schriften, 
1890. II, 251 —420; Jekutiel Juda (Leopold) 
Greenwald (Grünwald), Hà-Jehudim be- 
Ungárija, Bp., 1912, 59-63; Uő, Korát há- 
Tórá ve-há-Emunáh be-Hungárijá, Bp., 1921, 
41M4; Uő, Li-Flágót Jisszráél be-Urtgárijá, 
Bp., 1929, 7, 9-11, 14-23; Wolfgang Günter 
Plaut, Rise of Reform Judaism, New York, 
1963, index; David Philipson, The Reform 
Movement in Judaism, New York, 1967, in
dex; Jakob Josef Petuchowski, Prayerbook 
Reform in Europe, New York, 1968, index.

Haraszti György

Chrastina-nyomda —»cseh exuláns 
nyomda

cibórium —»liturgikus felszerelés 2.

cifraszűr —»szűrköpönyeg

cigányok
Az Indiából elszármazott ~ Közép- és 

Kis-Azsián keresztül jutottak el Európá
ba. A 10-11. sz.-ban már Görögő, déli szi
getein bukkantak fel. Innen lassan észak 
felé vonultak és a Balkán-félszigetre ván
doroltak, ahol egy időre megfelelő élette
ret találtak maguknak. A közelgő törökve
szély elől azonban a 14. sz.-ban kénytele
nek voltak Európa északi, északnyugati 
területei felé vonulni. A Kárpát-medencé
ben a 14-15. sz. fordulóján jelentek meg.

Az első vándorló, nomadizáló életmó
dot folytató cigánycsoportok (kumpáni- 
ák) a források tanúsága szerint az 1410-es

évek második felében tűntek fel Mo.-on. 
Zsigmond magyar királyhoz és német-ró
mai császárhoz menlevelekért folyamod
tak, melyeknek birtokában szabadon kó
borolhattak nemcsak a Magyar Királyság
ban, de a Nyugatrómai Birodalomban is. 
Nyugat-Európa fejlettebb államaiban a ~ 
egy idő után szembekerültek a hatóságok
kal és a városi polgársággal. Míg ott rep- 
resszív intézkedésekkel próbálták őket 
elűzni, ill. a kelet-európai térségbe vissza
szorítani, addig a 15-16. sz.-i Mo.-on vi
szonylag szabadon és békés körülmények 
között élhettek. Bizonyos csoportjaikat 
földműves és ipari (fémműves) munkákra 
is hasznosítani tudták, így pl. mint ková
csok nagy gyakorlatra tettek szert a lő
fegyverek, a puska- és ágyúgolyók, vala
mint a paraszti munkaeszközök készíté
sében és javításában. A —»fémművesség 
mellett foglalkoztak lókereskedéssel is, 
egy Mátyás uralkodása idejéből szárma
zó oklevél pedig zenész ~ról is beszámol, 
akik Beatrix királyné szolgálatában áll
tak. Egyes cigánykumpániák, így pl. az 
ún. sátoros ~ munkájuk fejében adómen
tességet élveztek, más csoportok pedig 
menleveleket kaptak az uralkodóktól.

A török hódoltság kori Mo.-on a kó
borló, nomadizáló életmódot folytató ~at 
a török nemcsak megtűrte, hanem sokol
dalúan fel is használta: alkalmazták őket 
fegyverkészítőként, fegyver- és tűzmes
terként, valamint tüzérként, de sátorverő
ként és zenészként is. Emellett fontos sze
repet játszottak mint pribékek, hóhérok, 
kémek. A Hódoltság és a királyi Mo. te
rületén szabadon csavargó kumpániák 
szolgálatait a magyarok szintén igénybe 
vették: a törökellenes küzdelmekben első
sorban mint hírvivők és futárok tájékoz
tatták a hatóságokat, ill. a magyar katona
ságot a török hadmozdulatairól, haditer
veiről, de működtek hivatásos kalauzként, 
egy-egy város vagy mezőváros vásári fel- 
ügyelőjeként vagy éppenséggel Ítélet
végrehajtójaként. A királyi Mo.-on egyes 
megyékben ideiglenesen meg is teleped
tek, és az uradalmakban, falvak határá
ban éltek. Élükön a —»vajda állt, akit a ~ 
választottak, de a földesúr erősitette meg 
posztjában: ő felelt tetteikért, erkölcsei
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kért és viselkedésükért. Az erdélyi ~ hely
zete és életmódja több vonatkozásban 
eltért a magyar királyságbeliekétől. Na
gyobb részük megtelepedett, önálló kö
zösségekben élt (pl. az aranymosó ~), de 
megtalálhatók voltak a városok, falvak 
ún. cigánytelepein is. A ~at bevonták a 
közmunkákba (utak karbantartása, köz
épületek javítása, csatornák tisztítása, kó
bor kutyák összeszedése), de különféle 
fémműves munkákat is rájuk bíztak: ők 
készítették a fegyverek egy részét, vala
mint a büntetés-végrehajtáshoz szüksé
ges eszközöket (kaloda, bilincs, vallató- 
és kinzószerszámok). Az olcsóbban dol
gozó cigány kovácsok és lakatosok gyak
ran kerültek összeütközésbe a helyi, 
—»céhekbe tömörült iparosokkal, ami 
sokszor elüldözésükkel végződött.

A török kiűzését követően a Habs- 
burg-kormányzat megpróbálta rendezni a 
~ helyzetét. Egy 1723. évi te.-ben arra 
szólították fel a foldesurakat, hogy tele
pítsék le a ~at, különös gondot fordítsa
nak rájuk, és akadályozzák meg, hogy 
„erkölcstelen" és botrányos életmódjuk
kal megzavarják a közbiztonságot. A föl- 
desurak azonban nem szívesen vállalkoz
tak „e vad, kóborló, csavargó nép”-nek 
birtokaikon való letelepítésére, kivéve a 
zenészeket, akiket vörös nadrágba, sárga 
csizmába, magyar —»mentébe öltöztet
tek, és saját szórakoztatásukra tartottak.
III. Károly király 1724-ben a ~ nyilván
tartása végett elrendelte összeírásukat, és 
az ausztriai tartományokban kóborló ~ 
testi megbélyegzését és kitoloncolását he
lyezte kilátásba. Utóda, Mária Terézia az 
1750-es évektől megpróbálta felvilágo
sultabb rendelkezésekkel szabályozni az 
ún. cigánykérdést. A ~at parasztokká, 
hasznos állampolgárokká kívánta átne
veltetni, és ennek szellemében 1753-tól 
kezdve számos rendeletet adott ki. 1761- 
ben sikertelen kísérletet tett letelepíté
sükre a —»Temesi bánságban. Megtiltotta 
a cigány elnevezés használatát, helyette 
az újparaszt vagy újpolgár, újmagyar ki
fejezéseket alkalmazták rájuk. 1767-ben 
a —»helytartótanács a királynő utasítására 
elrendelte e „szabados és sem az isteni, 
sem az emberi tanítással át nem itatott

nép” összegyűjtését és közérdekű munká
ra fogását, ill. kényszerű megtelepítését. 
A mezítelenül járó gyermekeket kemény 
testi fenyítéssel büntették, a „cigányöltö
zék" hordását megtiltották. 1769-ben a 
megyék kötelesek voltak a területükön 
élő ~at összeírni. Ezt a munkát azonban 
csak vonakodva, nagy késéssel, 1773-79 
között hajtották végre. A ~ megtelepítését 
és a társadalomba történő beillesztését 
célzó állami intézkedések azonban nem 
jártak eredménnyel. Ezért 1773-ban újabb 
rendeletet adtak ki, melynek értelmében a 
négyévesnél idősebb cigánygyermekeket 
elvették szüleiktől, és tizenkét éves koru
kig jobbágy- vagy kézműves családoknál 
helyezték el őket. Megtiltották a ~ szá
mára lovak tartását, ill. az azokkal való 
kereskedést, a koldulást, a gunyhókban 
és földbe vájt odúkban élést, a zenélést, 
továbbá a cigány nyelv használatát „ezen 
cigány népség emlékezetének eltörlése 
végett”. A letelepített ~at kötelezték a pa
raszti munka végzésére és arra, hogy 
gyermekeiket iskolába járassák. Mind
ezek a rendelkezések azonban megtörtek 
a ~ ellenállásán, akik nem tudtak hozzá
szokni a letelepedett, paraszti életmódhoz, 
és nagy részük állandó lakhelyéről meg
szökve visszatért korábbi vagabund élet
formájához. Ez indította II. Józsefet arra, 
hogy 1781-83 között újabb -  keményebb 
-  intézkedésekkel próbálja meg a ~ „jobb 
megrendszabályozását”. Ismételten utasí
totta a hatóságokat a ~ összeírására. Köte
lezte a ~at az állandó megtelepedésre és 
paraszti életmód folytatására. Állandó fel
ügyeletük céljából előírta a —»szolgabí- 
ráknak, hogy háromhavonként ellenőriz
zék a -kai kapcsolatos rendelkezések vég
rehajtását. Kemény büntetés (24 botütés) 
terhe mellett megtiltotta a -nak a kóbor
lást, a törvénytelen házasságban élést, a 
„cigányruházat” viselését, a hiányos öl
tözködést, a dögevést, nyelvük használa
tát, a koldulást, a lótartást és -kupecke- 
dést, a zenélést. Előírta a megyéknek, 
hogy a ~at egyenlően osszák el az ura
dalmak között, és a már letelepítetteket 
kényszerítsék a föld megművelésére. A 
gyermekeket négyéves koruktól tízéves 
korukig megfelelő bér ellenében parasz-
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toknál kellett tartani, méghozzá távolabbi 
megyékben, hogy szüleikkel ne érintkez
hessenek. Ezt követően vagy mesterség
re, vagy szolgálatra alkalmazták a gyere
keket, a mesterséget nem tanultak pedig a 
jobbágytelkeken dolgoztak. A rendelke
zés szerint a felnőtt ~at és 22 évesnél idő
sebb fiaikat örökös —»jobbágyi munkára 
kellett fogni. A falusi plébánosok számára 
meghagyta, hogy a at kötelezzék a temp
lomba járásra és az istentisztelet hallgatá
sára. II. Józsefnek a ~ „megrendszabályo- 
zására” irányuló, lényegében a korábbi si
kertelen módszerekhez kapcsolódó, ill. 
azokat megismétlő intézkedései nem ér
ték el céljukat. A ~nak csak egy jelenték
telen részét tudta a jobbágyi társadalomba 
illeszteni és az állandó, megtelepedett 
életmódra kényszeríteni. Halála után ezek 
többsége újfent visszatért egykori kóborló 
életformájához.

írod.: Enessey György, A ágán nemzet
nek igazi eredete, nyelve, történetei, most leg
először hosszas feledékenységbiil világosság
ra hozattak és rendbe szedettek, Komárom, 
1798; Déry Gyula, A cigányok Európában.

Monográfia három részben a cigányügy mai 
állásáról tekintettel múltjára és jövőjére, Bp., 
1908; A magyarországi cigánykérdés doku
mentumokban. 1422-1985, szerk. Mezey Bar
na, Pomogyi László, Tauber István, Bp., 
1986; Angus Fraser, A cigányok, Bp., 1996; 
Nagy Pál, A magyarországi cigányok történe
te a rendi társadalom korában, Kaposvár, 
1998; Pillanatképek a romák múltjából, szerk. 
Gémes Balázs, Bana József, Perger Gyula, 
Szekszárd-Győr, 1998.

Soós István

Cimbal, Johann Ignaz (Zimbal, 
Cymbal; Wagstadt, 1722- Bées, 1795. 
dec. 27.)

Sziléziai származású bécsi freskófes
tő, grafikus. Gyakran dolgozott Mo.-on. 
1742-től 1753-ig látogatta a bécsi Képző- 
művészeti Akadémiát. Itt Paul Troger és 
Michael Angelo Unterberger tanítványa, 
freskókompozícióit Daniel Gran, merész 
színkezelését Franz Anton —»Maulbertsch 
befolyásolta. Epikus, késő barokk stílusá
ban -  cseh hatásra -  neomanierista voná
sok is felfedezhetők, ám modora idővel

Szt. István király a Szentháromsággal. J. 1. Cimbal vázlata a székesfehérvári nagytemplom 
mennyezetképéhez, 1768. Egyházmegyei Gyűjtemény, Székesfehérvár
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Szent István megalapítja az első püspökségeket../. I. Cimbal vázlata a székesfehérvári nagytemplom 
mennyezetképéhez. Egyházmegyei Gyűjtemény, Székesfehérvár

önismétlővé válik. Pályáján elsősorban 
az irgalmas rendiek támogatták. 1760-ban 
Bécsben nősült, két fiából is festőt nevelt. 
Korai alsó-ausztriai és morvao.-i munkái 
után az 1760-as években cseh földön dol
gozott. 1768-tól folyamatosan Mo.-on 
jutott nagyszabású freskó- és oltárkép
megrendelésekhez, legfőbb megbízója 
Koller Ignác veszprémi püspök volt.

Fontosabb mo.-i művei: Székesfehér
vár, a későbbi székesegyház mennyezet- 
freskói (Szent István megdicsőülése, Szent 
István megalapítja az első püspökségeket, 
Szent István átadja Intelmeit fiának), mel
lékoltárképek, 1768; Zalaegerszeg, plébá
niatemplom, főoltár és mennyezetfreskók 
(Bűnbánó Magdolna; Mária mennybevé
tele, Az egyház diadala, A hit allegóriája), 
mellékoltárképek, 1769; Sümeg, a püs
pöki nyári palota nagytermének táj képes 
falfestménye, 1769-71; Veszprém, a püs
pöki palota homlokzati freskója (Aurora, 
elpusztult), a díszterem fal- és mennye
zetképei (Négy évszak, tájképek, töredé
kes), a kápolna mennyezetképe (A meg
váltás allegóriája), 1772; Páka, plébánia

templom, szentélymennyezet, főoltár és 
falfreskó (Szentháromság, Szent Péter és 
Pál, magyar szentek), 1773; Peremarton, 
plébániatemplom, szentélyfreskó (Szent
háromság, Szent László), 1773; Tomyi- 
szentmiklós, plébániatemplom, szentély
freskó (Szent Miklós), 1774; Alhó, róm. 
kát. templom főoltárképe; Zsolna, a je
zsuita rendház öt szentképe; Martonvá- 
sár, kastélykápolna (plébániatemplom), 
szentélyfreskó (A megváltás allegóriája, 
magyar szentek félalakjai), 1776; Nagy
várad, székesegyház, mellékoltárképek, 
1781. Két korai oltárképét (Szent Imre, 
Keresztelő Szent János, talán Nagyszom
batból) őrzi az esztergomi érseki szemi
nárium (az előbbi kölcsön: MNG), egy 
kisméretű Szentháromság-képét az esz
tergomi Keresztény Múzeum, a Szent Ist
ván-freskók két színvázlatát a székesfe
hérvári Egyházmegyei Gyűjtemény (köl
csön: MNG).

Fiai: Johann (17547-1808 u.) a fres
kóknál állandó segédje volt Mo.-on is; 
Jákobnak (1778-1834) egy 1797-ből 
szignált Kálvária-képe az MNG-be jutott.
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írod : Garas, 1955, 60-62, 211-212; Kos- 
tyál László, Johann Ignaz Cimbal Zala me
gyében, Zalai Múzeum, 1987; Jávor Anna, 
Leicher, Tabota és Cimbal Martonvásáron, 
MÉ, 39( 1990); Uő, Cimbal, in Saur Allgemei
nes Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler 
aller Zeiten und Völker, XIX, München- 
Leipzig, 1998, 228-229.

Jávor Anna

címer (< fr. cimier ’sisakdísz’)
A ~ a rendi társadalom művelődéstör

ténetének koherens intézménye, hiszen 
mind megjelenése, elterjedése, mind hasz
nálatának virágzása, majd hanyatlása a 
rendiség történetét követi. Viselőjének 
olyan állandósult, megkülönböztető, gra
fikus ábrával leírható, örökölhető jelvé
nye, amelynek mind formáját és tartal
mát, mind viselését bizonyos szabályok 
határozzák meg. A ~ek megjelenése a ke
resztes háborúk nehézfegyverzetű harc
modorához, ill. a —»lovagi tornákhoz kap
csolódott, hiszen a páncélzat olyannyira 
elfedte viselőjét, hogy szükség volt 
messziről is jól látható jelvényre, amely 
a -»»katonai viselet és fegyverzet bizo
nyos darabjaira helyezve azonosította és 
megkülönböztette a lovagot (ezért neve
zik a legtöbb európai nyelvben a ~t a la
tin arma ’fegyver’ szó származékával). A 
jelvényt a háborúkban általában —»zász
lóra, a lovagi tornákon pedig a —»pajzsra 
és a rostélyos —»sisakra helyezték. A 12. 
sz.-tól ezek állandósultak, egyedivé, sze
mélyhez kötődővé s ezáltal örökölhetővé 
váltak. Minthogy a ~t pajzsra vagy sisak
ra, legtöbbször pedig együttesen mindkét 
tárgyra helyezték, így ezek is a ~ részei
vé váltak. A ~ színeit és formáját a —»he
raldika által meghatározott, fokozatosan 
kialakuló s az idők folyamán módosuló 
szabályok szerint alkották meg.

A ~ nem sokkal nyugat-európai térhó
dítása után, a 12. sz. végén, a 13. sz. ele
jén Mo.-on is megjelent. A párviadalok és 
a lovagi tornák meghonosodása, nemkü
lönben a királyi udvarba érkezett idegen 
lovagok terjesztettek használatát. A meg
különböztető jelvényt a kialakuló írásbe
liség, elsősorban a királyi —»kancellária 
igényelte, hiszen az —»okleveleket felis

merhető ábrával ellátott —»pecséttel kel
lett hitelesíteni, hogy az írástudatlanok is 
azonosíthassák. A 13. sz.-ból pajzsba fog
lalt -eket csak pecsétekről ismerünk, s 
ezeken a -  fontos jellegzetessége, a szí
nezés rejtve marad. A -»pecsétcímer ko
rában ~t az uralkodó családján kívül az 
országos méltóságok viselői használtak, 
ezek között igen gyakori a nemzetségi -, 
mint pl. a Győr nemzetség lilioma, a Mis- 
kolcok sasos -pajzsa, a Rátold nemzet
ség hársfalevele. Az előkelők gyakran az 
uralkodó -é t vagy annak részletét vették 
át, hiszen hivataluk, méltóságuk is a kirá
lyi kegytől függött. A -  bizonyosan meg
jelent a -^király hadizászlaján is, István 
ifjabb király, stájer herceg 1261. évi lo
vaspecsétjének ábrája szerint mind zász
laján, mind pajzsán Stájero. párducát vi
seli (Kassa, Archiv mesta). A 14. sz. ele
jéről származó kígyóspusztai övveretre 
nehézfegyverzetű lovagokat véstek, ~es 
zászlóval, pajzzsal, zászlós kopjával 
(MNM). A —»banderiális hadszervezet
14. sz.-i kialakulásával az ország bárói, a 
zászlósurak saját ~es zászlajuk alatt ve
zették seregüket. A korai ~ek nem köthe
tők adományhoz, bárki önként viselhette 
őket; a felvett -eket csak a 14. sz.-ban 
váltották fel a királyi -adományok. A 
~ek elterjedéséért, kultuszáért a legtöb
bet az Anjou királyok tették. 1. Károly 
adományozza az első -eket, ekkor még 
sisakdísz formájában. Nagy Lajos udva
ra a -reprezentációban is nyugati mintá
kat terjeszt el, ugyanakkor az európai 
közvélemény is megismeri a magyar ki
rályi család -eit, amelyekből lassan ki
alakul az állam- vagy —»országcímer, a
14. sz. első felében már említik Mo. -ét. 
A -adományok száma Luxemburgi Zsig- 
mond korában ugrásszerűen megnő, a ki
rályt európai utazásaira elkísérő magyar 
előkelők személyes élményeik alapján 
győződnek meg a ~ek jelentőségéről, s 
egyre több nemesi család igényli a saját 
jelvényt. Ulrik Richenthal konstanzi pol
gár az 1420-as években szerkesztett kró
nikájába, amelyben a zsinaton részt vevő 
urak szállására kitűzött -eket is megfes
ti, a magyar király és több mo.-i főúr -é t 
is felveszi. Mátyás király politikai propa-
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A Szarvasdiak címere címeres levelükön, Nürnberg, 1431. Primási Levéltár, Esztergom

gandájának már fontos része a -repre
zentáció, s az udvari elit és a —»nemesek 
-használata mellett egyre inkább terjed a 
-^polgári címer is. A török korban a kirá
lyi Mo. uralkodói és az erdélyi fejedel
mek egymástól függetlenül adományoz
nak -eket. A kettészakadt ország mind
két államában igen magas a -adományok 
száma, s ezek egyben nemesítések is. A
16-17. sz.-ban a katonáskodó elemek 
társadalmi emelkedésének legbiztosabb 
útja a —»nemesi címer megszerzése.

Az egyházi személyek -használatának 
kezdete is oklevélkiadásukkal függ ösz- 
sze. A legkorábbi főpapi pecsétlenyoma
tokat a 12. sz. elejéről ismerjük. A 14. sz. 
közepéig papi ornátusba öltözött főpa
pot, ill. védőszentet vésettek rá, s csak a
14. sz.-tól alkalmazták rendszeresen tit
kos pecsétjeiken családi, ill. személyes 
-ükét. Kálmán győri püspök, I. Károly 
törvénytelen fia a győri püspökvár tor
nyán az Anjouk vágásos-liliomos -paj
zsát és struccos sisakdíszét helyezteti el
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épületdíszként, s pecsétjein is az uralko
dói család jelvényeit viseli. Az egyháziak 
~ei azonban a 14. sz.-tól különböztek a 
nemesi -tői, hiszen a hadviselésre utaló 
sisak és sisaktakaró helyett a pajzs fölé 
rangjelvény kerül: —»püspököknél a csú
csos püspöksüveg (mitra vagy infúla), ill. 
pásztorbot és kereszt, —»érsekeknél, bíbo
rosoknál a bíborosi kalap és a két oldalá
ról lefüggő zsinór meghatározott számú 
bojttal. -^Szécsi Dénes érsek (|1465) 
esztergomi —»síremlékén -pajzsára bíbo
rosi kalapot véstek rangjelző bojtokkal. 
—»Vitéz János (|1472) sírkövén a —»fő
papi jelvényeket megosztva ábrázolták, 
az érsek síremlékre vésett alakja viseli az 
infulát és a pásztorbotot, s a lábához he
lyezett -  mögé csak az érseki keresztet 
tették. A -pajzs mögé helyezett arany 
pásztorbot (pedum, pacificale) a 17. sz.- 
ban lesz elmaradhatatlan része a főpapi 
-eknek. —»Oláh Miklós esztergomi érsek 
-  aki 1548. évi -adományában (MOL) a

pajzs —»egyszarvúját a sisakdíszben is
métlő, -tartós (arany -^oroszlánok) ne
mesi ~t nyert -  főpapi -ében a kereszt he
lyett feszületet alkalmaz. Előfordul, hogy 
a főpapi adományosnak már a —»címeres 
levelén is szerepel a rangjelző mitra, mint 
Sánkfalvi Antal pozsonyi prépost (és ro
konai) 1489. évi -adományán („infula 
scuto imminens mitra est episcopalis”; 
MOL). Egyházi méltóságok pajzsukra is 
felvehettek egyházi szimbólumokat, mint 
Fráter György, aki nemcsak nevében 
őrizte a kolostori múlt emlékét, hanem az 
egyszarvú mellett a —»pálosok jelvényét, 
a szájában kenyeret tartó —»hollót is vi
selte püspöksüveggel fedett -ében, amint 
azt a szamosújvári várkastély falán fel
iratos kőfaragvány (1542) is megőrizte. 
Hasonlóan viselte a pálos hollót a haránt
pólyába helyezett egyszarvú fölött Bra- 
tulich Simon, aki szerzetesből lett szeré- 
mi, majd zágrábi püspök (11611). A ref. 
egyház tagjai is részesülhettek nemesi

Mátyás király cí
mere a Thuróczy- 
krónika 1488-i, 
augsburgi kiadá
sában. OSZK
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-adományban, különösen —»Erdélyben, 
ahol kollektív nemesítésükre is sor ke
rült. Bethlen Gábor 1629-ben Erdély és a 
—»Partium prot. lelkészeit és utódaikat ne
messé tette, és valódi nemesi ~t adomá
nyozott, hadipajzson és hadisisakkal.

Amo.-i —»rendiség testületéi, közössé
gei, kommunitásai, univerzitásai össze
tartozásukat és kiváltságaikat közös -ük
kel is kifejezték, így a szászok egyeteme 
(—»németek) 1365-ben az uralkodó -eit 
(lengyel sas és vágott pajzsú Anjou—) és 
Szeben koronás-leveles jelvényét egybe
foglaló pecséttel él, a —»székelyek pedig 
1436-ban Zsigmondtól nyerik a napot és 
holdat —ükbe. A rövid életű középkori 
mo.-i —»egyetemeknek is volt -ük. A há
romszögű pajzsban keresztet, ezen kul
csokat, a kereszt szárain Anjou-liliomo- 
kat ábrázoló címerkő, mely a 14. sz.-i 
—»pécsi egyetem magna auláját díszíthet
te, feltehetően a javadalmazó püspök és 
rektor, Vilmos -ével egyezik, az ^ ó b u 
dai egyetem jelvénye, a könyvet tartó kar 
már az egyetem lényegét jelképezi. A 
megyékben kezdetben csak tisztviselők
nek (—»alispán, -Aszolgabírák) volt sze
mélyes -ük, a 15. sz. végétől azonban 
egyre gyakrabban tűnnek fel a nemesi 
univerzitást reprezentáló megyei ~ek. 
Több megye -adományban is részesül, 
legelőször Somogy kap armálist 1498- 
ban, s a 17. sz.-ra általános lesz a megyék 
testületi —e (nemegyszer a —»főispán csa
ládi jelvényét veszi át). A óvárosok -v i
selését is a pecséthasználat indukálta, s 
legjelentősebb szabad királyi városaink 
már a 13. sz.-ban ~t vésetnek pecsétjeik
re, a 14. sz.-tól pedig a nemesek -adomá
nyához hasonlóan a városok is nyerhet
nek —t, ill. -bővítést. A -^városcímer sa
játos heraldikájával különbözik a nemesi 
—tői, hiszen a városok speciális —alako
kat használnak: egyrészt a királyi ~ek 
részletét nyerik el adományként, más
részt gyakran a —»városfal és a —»torony 
jelképezi a polgárok kiváltságait. Közös
ségek speciális -használata a kora újkor
ban kollektív nemesítésen is alapulhatott, 
ilyenre a 17. sz.-i erdélyi fejedelmek gya
korlatában több példa is van. 1605-ben 
így kapott 9254 hajdú Bocskay Istvántól

adományt a hajdűvárosokra és —viselésre, 
majd 1606-ban a szoboszlai lovas —»haj
dúk Szoboszlóra nyertek nemesi kivált
ságot, valamint közös ~t, kardot tartó tig
ris és lovas vitéz -képével (HBML). Bá
thory Gábor az 1610-es években sorra 
nemesítette vitézeit közös -  alatt, néha 
több százat is.

A —ek még -adomány esetén sem vol
tak állandók. Mind az uralkodók, mind a 
személyek, családok és testületek változ
tathatták -ükét, sőt egy időben több ~t is 
viselhettek. A ~t mint a családi presztízs 
megjelenítőjét a rang és a családi viszo
nyok változása is módosíthatta. II. Lajos 
1519-ben Budán kelt -adományában Ka
nizsai Dorottya, előbb Geréb Péter, majd 
Perényi Imre nádor felesége kérésére csa
ládjának ősi -é t a Geréb—rel egészítette 
ki (MOL). A -eket díszíthette a család va
lamely tagja által elnyert rendjelvény is, 
így a Perényiekét a -»Sárkány-rend és az 
aragóniai Kanna-rend, a Telegdi család 
-é t a Szt. Mihály-lovagrend, a Habsburg 
uralkodók és az Esterházy család hercegi 
ágának -é t az —»Aranygyapjas rend jel
vénye és lánca. A -  bővítéssel is módo
sulhatott: az uralkodó rangemelkedés, 
előmenetel esetén új -adományban része
síthette híveit, de sok más okból is meg
változhatott a korábbi ~. A kassai polgári 
ősöktől származó —»Szatmári György, a 
későbbi esztergomi érsek ( t i 524) a kas
sai —»városháza falán elhelyezett rene
szánsz ízlésű, díszes ~e alatti származó 
feliraton (1492) maga mondja el Mátyás 
király általi -bővítésének történetét: 
előbb négyeit pajzsban liliomokat és ró
zsákat viselt, majd Mátyás jobb harántpó
lyában arany oroszlánnal bővítette jelvé
nyét („Lilia bina rosis totidem coniuncta 
gerebam, / Rex dedit auratum Corvinus et 
ipse leonem”). Érsekként már rangjelvé
nyével, a mitrával festeti meg bővített -ét 
breviáriumában (Párizs, Bibliothèque Na
tionale, Lat. 8879). A Frangepán család a
14-16. sz.-ban felváltva, majd együtt is 
használta -ében az oroszlánt és a csillago
kat. Az uralkodók hatalmi viszonyok, 
-^reprezentáció, alkalom függvényében 
számos -változatot használtak, így az 
állam-nek is több variánsa ismert nem-
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csak különböző korszakokból, hanem 
egymás mellett is. Mo.-on soha nem sza
bályozták törvények a -eket, sem a 
-viselést, mivel a -eknek nem volt olyan 
kultuszuk, mint a nyugati hűbéri társa
dalmakban, s az európai heraldika állan
dó hatása ellenére sem alakult ki a 
-jognak a német birodalmi heraldikában 
meghonosodott merev szabályozása. A 
magyar ~ek ezért sajátos formai és tartal
mi jegyeket vettek fel, jellemző rájuk az 
egyszerűség, a természetből vett motívu
mok gyakorisága, a heraldikai szabályok 
feloldása.

írod.: Nyáry Albert, A heraldika vezérfo
nala, Bp., 1886; Boldisár Kálmán, A szo- 
boszlai lovas hajdúk czimeres nemeslevele

1606-ból, Turul, 24(1906); Sándor Imre, 
Czímerlevelek, I. füzet (1551-1629), Kolozs
vár, 1910; C soma József, A magyar heraldika 
korszakai, Bp., 1913; ÁLDÁSY Antal, Címer- 
tan, in A magyar tudomány kézikönyve, szerk. 
Hóman Bálint, II. kötet, 6. füzet, Bp., 1923; 
Zsinka Ferenc, Bethlen Gábor címeres levele 
a papok részére, in Nagyenyedi Album, szerk. 
Lukinich Imre, Bp., 1926; V égh Gyula, 
Jegyzetek a magyarországi püspökök címerei
hez, Turul, 49(1935); Rainer Pál, A Frange- 
pán család címerváltozatai a 14-16. század
ban, VMMK, 18(1986); Nyulásziné Straub 
Éva, Öt évszázad címerei, Bp., 1987; Ber- 
tényi Iván, Címerváltozatok a középkori Ma
gyarországon, LK, 59(1988); K urcz Ágnes, 
Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14.
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században, Bp., 1988; B ertényi Iván, Új ma
gyar címertan, Bp., 1993; Kumorovitz L. 
Bernât, A magyar pecséthasználat története a 
középkorban. Bp., 1993 (BHI1).

Gyulai Éva

címeres levél (lat. litterae annales 
< arma ’fegyver, címer’; armális)

A ~ egyes városoknak, családoknak, 
intézményeknek a —»heraldika szabályai 
segítségével kialakított állandó, vizuális 
azonosítást és megkülönböztetést segítő 
jelvényét, a —»címert tartalmazza, ame
lyet birtokosa előbb szokás, később ural
kodói adomány alapján viselt.

A címeradományt az uralkodó egyéb 
adományaihoz hasonlóan a —»kancellári
án —»oklevélbe foglalták, így jogbiztosító 
iratnak számított. Az első címeradomá
nyok a 14. sz.-ban még nem tartalmazták

az ábrát, a címert az oklevél heraldikai le
írása alapján állapították meg. Ezeket az 
okleveleket pátens formában, rányomott 
pecséttel adták ki, s csak ha nem volt el
lentmondás, állította ki a királyi kancellá
ria a végleges, ünnepélyes formájú privi- 
legiális oklevelet. Az első ismert, festett 
címerrel ellátott valódi ~ Zsigmond ado
mánya a Tétényi-Haraszti családnak 
(1405. ápr. 15. Buda, MÓL) —»privilégi
um formájában. A címerábrás armáliso- 
kat ettől kezdve kiváltságlevélként -  hár
tyán, függőpecséttel -  állították ki.

A címerminiatúrák, bár a kancelláriák 
címerfestőinek képességeit tükrözve elté
rő minőségben, de mindig a kor uralkodó 
művészeti stílusát képviselik. A 15. sz.- 
ban főleg a német gótikus miniatúrafesté- 
szet hatása számottevő, s a mo.-i armáli- 
sok sem heraldikai, sem művészi igényes-
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ségben nem maradnak el más országok 
gyakorlatától. A magyar címerek azonban 
a címerkép vonatkozásában sajátos ma
gyar heraldikát teremtettek: osztatlan cí
merpajzs, egyszerűség, természethez kö
zeli ábrák és naturalisztikus ábrázolási 
mód jellemzi őket. A 15. sz. végétől az 
itáliai reneszánsz egyre mélyebben hatolt 
be a mo.-i művészetbe, s a királyi kancel
lária mellett működő címerfestő műhely
ben a korszak kódexművészetével egyen
rangú címerek készültek, ugyanakkor az 
olasz heraldika liberálisabb, díszítő jelle
gű áramlata is érvényesülni kezdett.

A 16. sz.-tól egyre ritkábbá vált az 
önálló címeradomány, amelyet —»neme
sek nyertek társadalmi kiváltságuk mellé. 
Ekkortól a címer és a nemesség adomá
nyozása rangemelésként együtt szerepelt 
a -ben, így az armális egyben a nemesség

bizonyítékává is vált. A Habsburg uralko
dók címerművészetükben is szakítottak 
az itáliai hagyományokkal, s a német bi
rodalmi heraldikát és a német reneszánsz 
címerfestészet vívmányait honosították 
meg a -eken, a címerképek jellege azon
ban változatlan maradt, az életből vett 
motívumok, helyzetek nem tűntek el a 
magyar címerekről. A tömeges címerado
mányozási gyakorlat az adminisztráció
ban is változást hozott. 1526 u. a címer
adomány iránti kérelmet felségfolyamod
ványban kellett az uralkodó elé terjeszteni 
mind Erdélyben, mind a királyi Mo.-on, 
s a kérvénynek tartalmaznia kellett a kért 
címer festett rajzát is. A címeradományo
zásnál a kancelláriai eljárásnak szabott ára 
volt az oklevél kiállításától a címer meg
festéséig. A bécsi kancellárián a 17. sz.- 
tól könyv formájú -eket is kiadtak, Er-
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dély azonban megmaradt a középkori dip
lomatikai hagyományoknál. Az armalista 
nemesség szinte kultusztárgyként őrizte 
ládájában armálisát, hiszen legtöbbször 
csak ezzel igazolhatta nemességét. Az 
oklevél értékét mutatja, hogy a 17. sz.-ban 
megjelent a speciális, fémből készült tok 
a nagy függőpecsét és az armális tárolásá
ra. 1607-ben Tatay István hagyatékában 
már szerepel ilyen („egy pléhben az Tha- 
tay István címeres levele”).

A 16. sz. közepétől az erdélyi fejedel
mek kancelláriáján is állítottak ki armáli- 
sokat, ezek azonban nem követték a 
Habsburgok szigorú és pontos heraldikai 
gyakorlatát, sokszor születtek a címertan 
szabályait figyelmen kívül hagyó címe
rek. Az erdélyi ~ek speciális fonnái a kol
lektív nemesítésre vonatkozó privilégiu
mok. Ilyet adományozott Bocskay István 
a városaikba letelepített —»hajdúknak 
1605. dec. 12-én Korponán kelt -ében 
(HBML). Ez az armális egyben a korabe
li címerszimbolika egyik beszédes kép
viselője, hiszen a címer a hajdú vitézség 
dokumentuma. Az ovális damaszkolt kék 
pajzs körül vörös keresztet viselő arany 
sárkányt Bocskay a saját címeréből adta, 
a többi motívum pedig a hadakozásra utal. 
A pajzs alsó részén fél kar tart véres 
szablyát, fölötte lebegő lángot csapó rö
vid csövű puska van, a kardlap két olda
lára tett füstös tűzláng gyakran megfé
lemlítette az ellenséget, és így győzelem
re vitte a hajdúkat, az aranyszínű felkelő 
nap pedig az 1604. évi álmosdi győztes 
csata hajnalára emlékeztet. A pajzs fölöt
ti nyílt sisak leveles koronájából vörös ru
hás növekvő hajdú alakja tűnik elő, mind
két karja kardot tart. Az erdélyi fejedel
mek kollektív címeradományai között 
olyat is találunk, amelynek címerképe a 
címemyerő katonákat ábrázolja. Bethlen 
Gábor 1619. aug. 25-én Gyulafehérvárt 
kiadott oklevelében 335 testőrgyalogos
nak adományozott közös címert, amely
nek pajzsán az egész gyalogos sereg meg
jelenik két lovas kapitány vezénylete 
alatt, három zászlóval („exercitum ex pe
dibus pixidariis coeruleis vestibus indu
tis constitutum, tria vexilla duos ductores 
clavis humeris appositis equis praecede

re”; 1975-ig az újtordai ref. egyház levél
tárában, azóta lappang).

írod.: Fejérpataky László, Monumenta 
Hungáriáé Heraldica. Magyar czimeres em
lékek, I—II, Bp., 1901-02; Horváth Sándor, A 
hajdúk közös czimeres nemeslevele 1605-ből, 
Turul, 23(1905); Sándor Imre, Czímerleve- 
lek, I. füzet (1551-1629), Kolozsvár, 1910; 
C soma József, A magyar heraldika korszakai, 
Bp., 1913; Radocsay Dénes, Gótikus magyar 
címereslevelek, MÉ, 6(1957); Uő, Gotische 
Wappenbilder auf ungarischen Adelsbriefen, 
AHA, 10( 1964); UŐ, Renaissance Letters Pa
tent Granting Armorial Bearings in Hungary, 
AHA, 11(1965), 12(1966); Uő, Az utolsó bu
dai miniátorok, in Magyarországi reneszánsz 
és barokk, szerk. G alavics Géza, Bp., 1975; 
Bertényi Iván, Kis magyar címertan, Bp., 
1983; Nyulásziné Straub Éva, Öt évszázad 
címerei a Magyar Országos Levéltár címeres
levelein, Bp., é. n. [1987],

Gyulai Éva

címerhasználat
A -  a feudalizmus tárgyi és szellemi 

kultúrájának egyik legszembetűnőbb je
lensége, hiszen a -^címerekkel sajátos, a 
képi jeleknek nagy jelentőséget tulajdo
nító, a társadalom nagyobb, írástudatlan 
része számára is érthető jelrendszer jött 
létre. A -ban Mo.-on is jól elkülönül az 
élő és a hanyatló -^heraldika kora. A lo
vagkorban és a középkor késői századai
ban a címerek fontos szerepet játszottak 
a társadalom kommunikációjában, míg a
16. sz. végétől inkább dekoratív jellegük 
kerül előtérbe. A keresztes háborúk es a 
lovagi kultúra korában a címert a fegy
verzet darabjaira---- »pajzs és —»sisak -
erősítve a páncélos vitéz megkülönbözte
tésére használták. Erre az eredeti azonosí
tó funkcióra utal Garai Miklós nádornak 
(f 1386) a siklósi egykori ágostonos temp
lomban talált, 1380 k. készíttetett —»sír
emléke is (Pécs, Janus Pannonius Múze
um), amelyen a páncélos főúr jobb válla 
alá külön helyezték el pajzsát, rajta a 
Garai-címer változatával (szájában —»or
szágalmát tartó, egymásra tekerődző ko
ronás —»kígyópár), bal vállához pedig a 
korabeli —»lovagi tornákról ismert sisak- 
takarós csöbörsisakját tették, sasszámyak
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Címerrel díszített sátor a Képes Krónikáé««, 
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között kígyós sisakdísszel. A Garaiak bi
zonyosan részt vettek a 14. sz.-i udvari 
tornákon, Bertrandon de la Brocquiére 
francia utazó 1433-i mo.-i utazásán maga 
is látta Garai Miklós nádor fiát a lovagi 
játékokon megküzdeni. Ugyancsak kü
lön ábrázolják a címerpajzsot és a sisakot 
Telegdi Istvánnak 1510 k. a mezőtelegdi 
templomban felállított sírkövén.

Míg a 13. sz.-ban még szűk körű a az 
Anjou királyok uralkodása idején, amikor 
a címeradomány királyi joggá vált, roha
mosan terjedt, főként Nagy Lajos alatt, 
aki családjával együtt általánossá tette a 
~ot. Az Anjouk nemcsak —»pecsétjeiken, 
—»pénzeiken, halotti reprezentációjukban 
(fennmaradt Nagy Lajos székesfehérvári 
síremlékének töredéke, amely a struccos 
sisakot ábrázolja), az udvari tárgykultúra 
megannyi darabján -  köztük a —» Képes 
Krónika lapjain -  tüntették fel címereiket,

Címerrel díszített zászlók a Képes Krónikáé««, 
f. 35r. OSZK

hanem szakrális emlékeken, fogadalmi 
adományokon is. A mariazelli székesegy
háznak és az aacheni dóm magyar kápol
nájának adományozott Mária-kegyképek 
ötvösművű keretét az uralkodói címer 
változatai díszítik, akárcsak az —»aacheni 
kincs palástkapcsait vagy ereklyeadomá
nyaikat. A címerek egyre gyakrabban je
lennek meg a királyi épületeken is, Zsig- 
mond király budai palotájának egyik 
részét, melyen feltehetően a király külön
féle kőbe vésett uralkodói jelvényeit he
lyezték el, Címertoronynak nevezték, de 
címerreprezentációjának részét alkották a 
—»királyi palotát díszítő szobrok is. Hu
nyadi Mátyás udvari kultúrájának és pro
pagandájának is szerves tartozéka volt a 
heraldikai program, az uralkodói címe
rekkel együtt a legszélesebb körben hasz
nálta és tette ismertté az apjától örökölt 
családi armális (MÓL) ábráit: a gyűrűs
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—»hollót és a besztercei —»oroszlánt is. 
~ának legtudatosabb területén, a —»Corvi
na könyvtárban a possessor-címerekkel 
tulajdonjogát és humanista elkötelezett
ségét hangsúlyozta, monumentális címer- 
reprezentációjának legékesebb példája 
pedig a visegrádi királyi palota címeres 
zárt erkélye. Ezen egyszerre érvényesült 
a címer díszítő és jelentést hordozó, rep
rezentáló funkciója: az erkélyen elhelye
zett családi és tartományi, valamint főúri 
címerek az uralkodói pár, valamint az or
szág arisztokráciájának szövetségét köz
vetítették, akárcsak a korabeli címeres pe
csétekkel ellátott —»oklevelek.

A címerek a királyi udvaron kívül a 
nemesi elit, sőt a városi -^polgárok köré
ben is általánossá válnak. A címeradomá
nyok a ~ról is rendelkeznek: a -^nemesi 
cimert csatában, párviadalban, lándzsa
vetésben, tornákon és más hadi gyakorla
ton, valamint edényeken, -^kárpitokon, 
—»gyűrűkön, —»zászlókon, pajzsokon, 
sátrakon, házakon és temetkezéseknél vi
selheti az adományozott. A címereknek 
az élő heraldika korára jellemző haszná
latát jól mutatja a Képes Krónika, mely a

magyar királyok és előkelők címerét paj
zson. sisakon, ruhán, zászlón, sátoron áb
rázolja. A 15. sz.-tól a címerábrázolások 
egyre magasabb művészi színvonalúak, s 
mind gyakrabban tűnnek fel nemcsak a 
—»címeres leveleken és síremlékeken, ha
nem egyéb címerhordozó tárgyakon is. 
Akinek címere volt, a legkülönfélébb 
használati, dísz- és kultusztárgyakon, épü
leteken jelenítette meg mint az egyéni és 
testületi reprezentációnak a rendi korszak
ban széles körben gyakorolt és igényelt 
formáját. A ~ összefüggött tulajdonosa 
társadalmi állásával, hivatali rangjával, 
presztízsével, s mindenütt használták, 
ahol a tulajdont, a kegyúri és birtokjogot, 
a családi vonatkozást, a nemesi, hivatali 
és egyéb feudális kiváltságot akarták 
hangsúlyozni. A pecséthasználat mellett a 
legelső címerek a -^halottkultusz emléke
in tűnnek fel, s a halotti reprezentáció vé
gig megőrzi kitüntetett helyét a -ban. A 
feliratos sírköveken kezdetben jobbára a 
sisakdíszes címerpajzsok reprezentálják 
azt, aki a sírkő alatt nyugszik, mint a Pe
rcnyiek nyárádi (1418, HÓM), rudabá- 
nyai (1437) és terebesi (1458) sírkövén.

Szent László király a Thu- 
róczy-krónika 1488-i, augs- 
burgi kiadásában. OSZK
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A Thurzó-házbeli Mátyás- és Beatrix-címer (15. sz. vége)

de már a 14. sz.-ban megjelennek, majd 
általánossá válnak a vitézi síremlékek, 
amelyeken a páncélos alak mellé címeres 
pajzsát is kifaragják, sokszor -  utalva a 
családi és familiáris kapcsolatokra -  töb
bet is, mint Perényi Imre nádor terebesi 
sírkövén (1519), amelyre két oldalról 
mind az atyai, mind az anyai (Újlaki) csa
lád címerét rátették. A címerek rangsorát 
mutatja, hogy hadizászlaján a zászlósúr a 
Perényi-címert hordozza. A Szapolyaiak
15. sz. végi szepeshelyi sírkövein a csalá
di címerképek változatai -  a farkas és az 
egyszarvú -  jelennek meg külön és né
gyeit pajzson. Újlaki Miklós bosnyák ki
rály (j-1477) és Lőrinc herceg ( t i 524) 
síremlékén az újlaki ferences templom
ban négy-négy címerpajzs közvetíti a 
családra, a méltóságra, a birtokra vonat
kozó jelvényeket. A címeres síremlékek 
egyébként nemcsak a halott rangját, ha
nem kegyuraságát (—»kegyúri jog) is je
lölték a templomokban, ill. a várkápol
nákban és a plébániatemplomokhoz épí
tett magánkápolnákban, ahol a patronátus 
és a donáció jogán a család címerei fres
kókon, -^oltárokon stb. is megjelentek 
(—»donátorábrázolás). A csíkszentléleki 
templom 16. sz. elején készült főoltárá
nak predelláján a Czakó család feliratsza
laggal (INSIGNIA FAMILIARUM CZAKÓ

1510) magyarázott címere mellett az ural
kodó, II. Ulászló címerét is felfestették. 
A gótikus templomok elképzelhetetlenek 
a kaputimpanonra, gyám- és zárókövek
re, konzolokra tett kőcímerek nélkül. A 
kegyúr, -^donátor családjának jelvényei 
mellett az —»országcímer, ill. az uralkodó 
és az országos méltóságok címerei is 
megjelenhetnek, hasonlóan a királyi ok
levelek méltóságsorához. A főúri címer
reprezentáció másik helyszíne a —»vár és 
az —»udvarház, ahol az udvari kultúrához 
hasonlóan a tezaurálást is szolgáló drága 
ötvösmunkák, textiliák szintén hordoz
hatták tulajdonosuk címerét. -AVárosi 
palotáikat is jelölhették, ill. díszíthették 
címerekkel a főurak, pl. a —»besztercebá
nyai Thurzó-ház falképein (15. sz. vége) 
Beatrix királyné címerét is ábrázolták.

A mo.-i főpapság a címerek alkalma
zásában sem maradt el a nemesség mö
gött. Épületeken, főként templomokon, 
kápolnákon, a legkülönfélébb paramentu- 
mokon és liturgikus felszerelési tárgya
kon (kereszt, monstrancia, kehely, pate
na, liturgikus öltözék, főként kazula), ol
tárokon, ezek antependiumán, liturgikus 
könyveken, breviáriumokon, síremlékei
ken, emléktábláikon használták címerei
ket a főpapok. A címerreprezentáció 
egyik monumentális emléke —»Lászai
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(Lázói) János erdélyi kanonoknak és fő
esperesnek (11523) a —»gyulafehérvári 
székesegyházhoz épített reneszánsz ká
polnája, melynek bejáratát a humanista 
főpap családjának lófejpajzsra helyezett 
címere díszíti, belsejében pedig latin disz
tichonokkal kísérve az alapító patrónusai- 
nak és barátainak szobrait, ill. címereinek 
sorozatát helyezték el (—»gyulafehérvári 
Lázói-kápolna). Lászai Jánosnak a római 
Sto Stefano Rotondóban található sírem
lékén is feltűnik az 1489-ben Mátyástól 
nyert címeradomány (MÓL) -  kék mező
ben arany ruhás kar három ezüst nyílvesz- 
szőt tail, a pajzson infula -  variánsa.

A kora újkor a -ban is változást ho
zott, hiszen a címerek eredeti funkcióju
kat elveszítették, ugyanakkor a címeres 
nemesség gyakorivá váló adományozá
sával felduzzadt a reprezentációra képte
len armalisták száma. Bár a címeres le
velekben még szerepeltek a lovagi tor
nákra, hadi cselekményekre vonatkozó 
középkori formulák, a 16-17. sz.-ban a ~ 
nagyobbrészt a hadviselésen kívülre ke
rült. Az alsóbb nemesség körében is 
megmaradt a magánjog és a hivatali ügy
intézés terén a címeres pecsét, főként a 
pecsétgyűrű, „címerköves gyűrű” általá
nos használata, olyannyira, hogy a drága
köveket címerkőnek is nevezték. A főúri 
vitézi síremlékeket kiegészítve a 16. sz. 
második felétől megjelenik a templomok 
falára kifüggesztett címeres, feliratos ha
lotti zászló és az —»epitáfiumcímer, s a 
temetéseken néha több száz papírra és 
textilre festett, nyomott -^halotti címer 
idézi fel az elhunyt társadalmi rangját. 
Az ev. német ajkú polgárság sajátos, nyu
gati mintákat követő sírjelein, az oltárt 
formázó, legtöbbször fából, ritkábban kő
ből készült —»epitáfíumokon is szerepel
teti a címert vagy családjelet. A templo
mok falára helyezett feliratos epitáfiu- 
mokon néha a halottat és családját is 
ábrázolják, amint térdelve imádkoznak. 
Ez a forma a felvidéki nemesség gyakor
latából is ismert, s egyben a családi, há
zassági címerreprezentáció egyik alkalma 
is. A vágbesztercei templom kőből fara
gott, 16. sz. végi epitáfiumán a feszület 
két oldalán térdel egy család, a páncélos

családfő felett a Balassák bölényfős cí
merpajzsa, feleségét a pelikános Mérey- 
címer azonosítja. Gr. Erdődy Anna 
( t i 577) pozsonyi epitáfiumán a páncélt 
viselő gyászoló férj, gr. Illésházy István 
és felesége szintén a feszület két oldalán 
térdel, mindkettejük mellett ott van sisa
kos címerpajzsuk.

A főúri vagyonban az —»ősgalériák 
portréin, —»ravatalképein kívül a legna
gyobb értékű, a tezaurálást is szolgáló 
ezüstneműn és a fegyvereken szerepel 
legtöbbször a családi címer. Ha az ötvös 
rendelésre készítette a használati vagy 
díszedényt, címerrel együtt szállította, ha 
a kereskedelemben hozta forgalomba, a 
címer helyét szabadon hagyta, hogy a le
endő tulajdonos belevésethesse a sajátját. 
A legendás gazdagságú Thurzó család 
1603-ban Thurzó Borbálának hozomány
ba adott nagyobb és kisebb ezüsttálaira a 
Thurzók, aranyozott kanalaikra a Zrínyi
ek címere volt rávésve. -^Thurzó György 
kincstárában 1612-ben a nagyszámú ezüst 
asztalnemű egy részén a férj és a feleség 
közös címere jelölte a tulajdont, bizo
nyos darabokon pedig csak egyikük cí
mere. Zrínyi Ilona ingóságainak 1688. 
évi leltárába két bársonypaplant vettek 
fel, mindkettőn a Rákóczi-címer volt ki- 
varrva (—»ágyi ruhák).

A 16-17. sz.-i ~ speciális területe a 
nyomdatermékeké. A könyvekben és 
gyűjteményekben, valamint önállóan 
megjelenő metszett -^portrék elmarad
hatatlan kísérője az ábrázolt személy cí
mere, nemegyszer kiegészítve rövid ver
ses jellemzésével. Az udvari műhelyek
ben dolgozó művészek által készített 
metszetekből ismerhették meg a kortár
sak —»Oláh Miklós, -^Verancsics Antal, 
Pálffy Miklós, —»Pázmány Péter és a töb
bi kiemelkedő közéleti személyiség cí
meres portréját. A könyvekben megjelent 
dinerek különböztek a középkori kóde
xek possessorcímereitől, hiszen a szerzőt, 
ill. patrónusát reprezentálták, akiknek a 
legtöbb részük volt a könyv létrejöttében. 
A zágrábi egyházmegye papságának ké
szült velencei imádságos könyv (Diurnale 
Zagrabiense, Venezia, 1525) címlapjára 
az egyházmegye püspökének, Erdődy Ta-
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másnak mitrás címerét (fél kerékből kinö
vőjobbra néző szarvas) nyomták, névbe
tűivel. —»Sylvester János Új testamentum
fordításában (Sárvár-Újsziget, 1541) a 
mecénás főúr, —»Nádasdy Tamás és fele
sége, Kanizsai Orsolya személyes, ill. 
egyesített címerének fametszetes képe is 
megjelent, az országcímer kíséretében.

A városok polgársága okleveleinek pe
csétjein túl számos, a város funkcióival 
összefüggő helyen és módon alkalmazta 
kollektív címerét. A óvároscímert gyak
ran használták a gazdasági, hivatali tevé
kenységben, sőt védjegyként is. A brassói 
posztóra óHunyadi János kormányzó a 
város koronás címerét nyomatta, s a 16-
17. sz.-i városi óötvösjegyeket is leg
többször a városok címeréből vett részlet 
alkotta. Brassó Báthory Zsigmond nevére 
(1602), Szeben(1605) Rudolf császár ne
vére vert pénzein az uralkodói címer mel
lett megjelenítette pajzs nélküli címerét is, 
a gyökeres koronát, ill. a keresztbe tett 
kardokat és a leveles királyi koronát. 
Eperjes szabad királyi város 1510-ben ar
ra a zászlóra, amelyet a vásárok alkalmá
val tűztek ki, ráfestette címerét. A —»vá
rosházák bejáratát, külső-belső építészeti 
elemeit is kőbe faragott címerek jelölték. 
A város feladata volt az űnnértékek hite
lesítése is, a —»bártfai városháza oldalá
ban két kőből vájt, üst alakú űrmércét is 
elhelyeztek, rajtuk évszám (1519 és 
1620) és a város címere: a kettős bárd és 
a nyolcpólyás, koronás, liliomos címer
pajzs. A lőcsei nyomdában készült 17. 
sz.-i nyomtatványok (—»kalendárium, 
egyházi énekeskönyv, agenda, katekiz
mus) címlapjára a város kettős keresztes 
címerét is rányomták. A berkői templom 
sekrestyéjének 15. sz.-i ajtajára az ország
címer mellett Kassa liliomos-vágásos cí
merét is ráfaragták, mivel Kassa gyako
rolta a falu felett a földesúri jogokat. A 
város ünnepélyes alkalmakkor -  pl. főúri 
esküvőkön, temetéseken -  is címerével 
képviseltette magát. 1576-ban Beszterce 
városa Radvánszky Györgynek második 
házassága alkalmából ezüst díszpoharat 
ajándékozott, melyre a latin nyelvű jókí
vánság mellé a város vágásos címerpaj
zsát vésték, pajzstartó angyallal.

írod.: Myskovszky Viktor, A szalánczi vár 
donjonjában lévő czímerekről, AÉ, 12 (1878); 
Radvánszky, MII [1879-96], 21986; Nyáry 
Albert, A heraldika vezérfonala, Bp., 1886; 
Myskovszky Viktor, Régi városi űrmérczék, 
AÉ, ú. f. 8(1888); Thallóczy Lajos, Az 
Ujlakyak síremlékei, AÉ, ú. f. 9(1889); R. 
Kiss István, A rudóbányai ev. ref. templom 
czimeres emlékei, Turul, 23(1905); M ihalik 
József, A bártfai epitáfiumok, Múzeumi és 
Könyvtári Értesítő, 1(1907); D ivald Koméi, 
A bártfai Szent Egyed templom (Ötödik közle
mény), AÉ, ú. f. 36(1916), 65-92, III VI. táb
la; Dercsényi Dezső, Nagy Lajos kora, Bp., é. 
n. [1938]; Gervers-Molnár Vera, Sárospata
ki síremlékek, Bp., 1983 (MűvtörtFüz, 14); 
MMűv 1300-1470, 1987; Lívia Varga, Pál 
Lővei, Funerary Art in Medieval Hungary, 
AHA, 35(1990-92); Pannonia regia, 1994.

Gyulai Éva

címerkép —»heraldika 

címlap
A nyomtatványnak az a lapja, amely a 

műre vonatkozó leglényegesebb adato
kat: a szerzőt, a címet és az —»impresz- 
szum adatait közli. Az idők során az a 
szokás alakult ki, hogy az impresszum a 
~ alján helyezkedik el. A ~ használata az 
1500-as években vált általánossá, az 
—»ősnyomtatványok még ~ nélkül jelen
tek meg.

V. Ecsedy Judit

cinadoff —»textil 2. 

cincárok
A Dél-Balkánon élő —»románok. Tkp. 

az ún. makedorománok (macedoromá- 
nok), aromunok elnevezése a szomszé
dos szlávok nyelvében, amelyet a ma
gyar is átvett. A 18. sz. közepétől az osz
mán-török elől menekülve, főként mint 
kereskedők Mo.-on is nagy számban él
tek. Mivel nagyobb városainkban (Pest, 
Buda, Eger, Miskolc, Kecskemét, Szen
tes stb.) ortodox vallásuk miatt a —»szer- 
bekkel és ógörögökkel közös kolóniák
ban éltek, őket is a rác, ill. görög népcso
porthoz sorolták. Mo.-on a 19. sz. végére 
asszimilálódtak.
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írod.: Berényi Mária, A pesti macedoro- 
mán kolónia. Almanach ( Budapesti Románok 
Kulturális Társasága, Bp.), 1995; Uő, Adatok 
a miskolci és kecskeméti görögök, illetve ma- 
cedorománok történetéből, Almanach, 1997.

Epcrjessy Ernő

cingulum —»papi öltözet 2. 

cinterem —»temetkezés 2. 

cipő -Afőpapi jelvények; —»lábbeli 

ciprusfa
Növényszimbólumként az ókortól az 

örök élet jelképe. A —»Szent Koronán 
mind az alsó, mind a felső rész Pantokra- 
tórt ábrázoló zománcképén a trónoló 
Krisztust ~k fogják közre. A görög mito
lógia alapján a gyász szimbóluma is. 
-^Gyöngyösi István Porábul megéledett 
Főnixében (II/VI/19 skk.) Kemény János 
baljóslatú álmának helyszíne egy „cup- 
ressus-erdő”. —»Balassi Bálintnál a ~ 
mindig pozitív jelentésű.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde -A szerk.

Ciprusfák veszik körül a Pantokratórt a Szent 
Korona alsó részén.. Parlament, Bp.

g M f l B i j W i
V *  í t f - r i  i r í r w  r j . i t  ko  Jfc )  c  tjÜ H , :J, 

I } 4)íío aí ásfaíMi, • ÁífdAwiita 
C KÍ IC Á M  * ÍC A R k  I .A t l s X  ÏÀ K K 1K I •  

ÜKCVEk HÁCíS ioifA* U1» 4>;<tL)ÍH ÁIh • 
i'oifAd kíck'6 4>á;tCk utii'jdpa tama 
fH • cfdjtci H&CKl ifitW • 63fW Hrit
ckX i f i m  • i fdm  iugkÍ ímúhaaaca • 
m m é i m t  l iicK Ï «ACOHE • i id c c o j i i
NÂCKS C it À KOHL • C4ÀM0HL HZCKÜ EOÁ

3A J,IA fá^ASd • E0 Â31 HtCKÏ ÍUtliAA
J t t i t i  fC V T<t ♦ K i t t e l  I tÁ C k Ü  Î 6 C C H  .  l g  
Cím MÁckK itn ïfA T i • 41414  n i

A négy evangélium román nyelven, liturgikus hasz
nálatra, Brassó, Coresi, 1561

cipszerek —»németek

cirill betűs nyomtatványok
Az első mo.-i ~at a latin betűs 

—»nyomdáktól teljesen független erdélyi 
műhelyek (Coresi, Philip Moldavcnin) 
adták ki —»románok számára 1544-től 
kezdve részben egyházi szláv, részben 
román nyelven. Az első román nyelvű 
könyv is Erdélyben jelent meg (Szeben, 
1544), ugyanígy az első román Újtesta- 
mentum-fordítás (Gyulafehérvár, 1648) 
is. 1648-56 között a gyulafehérvári feje
delmi nyomdában egy műhelyen belül 
nyomtattak latin és cirill betűkkel. Ettől 
független nyomdaalapítás az erdélyi or
todox érseki nyomda, mely 1683-1702 
között előbb Szászsebesen, majd Gyula- 
fehérvárait, ill. egy esztendőben Szeben- 
ben működött. Ezután legközelebb 1747- 
ben Balázsfalván indult meg cirill betűk
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kel is felszerelt műhely, amely az ottani 
gör. kát. érsekség tulajdonában volt, és a 
—»görög katolikus románságot látta el ro
mán nyelvű, cirill betűs könyvvel. A 18. 
sz. másik, ~at is kiadó officinája a budai 
—»egyetemi nyomda.

írod.: V eress Endre, Erdély- és magyar- 
országi régi oláh könyvek és nyomtatványok, 
Kolozsvár, 1910; Ferenc H ervay, L'imprime
rie cyrillique de Transylvanie au 16e siècle, 
MKsz, 1965; V. Ecsedy Judit, Cirillbetüs 
könyvnyomtatás a 17. századi Erdélyben, 
MKsz, 1994.

V. Ecsedy Judit

ciszterciek (Ordo Cisterciensis, OCist)
Monasztikus szerzetesrend. 1098-ban 

Szt. Robert, Molesmes apátja alapította 
első —»monostorukat, Cisterciumot (Cí- 
teaux) Szt. Benedek —»regulájának pon
tos megtartására. 1112-től, amikor Szt. 
Bemát és közel 30 társa felvételét kérte, 
életcszményük sok követőre talált, és a 
latin kereszténység egész területén roha
mosan elterjedt. Bemát az 1115-ben ala
pított Clairvaux első apátja lett. Halála
kor (1153) a rend monostorainak száma 
343, 1263-ban 669 volt. Ezután mind az 
új alapítások, mind a szerzetesek, főként A herei ciszterci kolostor

A bélapátfalvi ciszterci apátsági templom
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a konverzusok (munkás testvérek) száma 
gyorsan fogyatkozott, mivel a kolduló 
rendek nagyobb vonzerőt tudtak gyako
rolni. A rend alapokmánya az 1119-65 
között megfogalmazott Charta Caritatis. 
A regula egységes megtartása, az új ala
pítások határozott feltételei, az atyaapát 
évenkénti vizitációja és mindenekelőtt a 
Cíteaux-ban évente tartott generális káp
talan biztosították a rend belső fegyel
mét. Kezdetben minden feudális szolgál
tatást és jövedelmet (tized, jobbágyok, 
járadékok) kizártak életükből, és saját 
kezük munkájából éltek. Ajótevők azon
ban mindenféle adománnyal ostromolták 
őket, s ennek hosszabb ideig nem tudtak 
ellenállni. A 13. sz. közepéig saját kezelé
sű birtokaik -  amelyeken a konverzusok 
százai dolgoztak -  jelentették megélheté
sük fő forrását. Intenzív gazdálkodásuk 
serkentőleg hatott környezetükre. Számos 
technikai újítással gazdagították Európát. 
A konverzusok számának fogytával birto
kaikat bérbe adták. A monachusok (kórus
szerzetesek) napjait a közösen végzett is
tendicséret, —>nvse és —»zsolozsma, olva
sás és contemplatio, valamint a kétkezi 
munka töltötte ki. Templomaik építésé
ben, berendezésében, monostoraik felsze
relésében szigorú egyszerűségre töreked
tek. Apátságaik védőszentje mindenütt a 
Boldogságos Szűz Mária.

Az első ~ Heiligenkreuzból jöttek Mo.- 
ra, Cikádorra (a mai Bátaszék helyén) 
1142-ben. Néhány évtized múltán III. Bé
la, akinek mindkét felesége francia szár
mazású volt, lett Mo.-on a ~ nagy jótevő
je. Egres (1179), Zirc (1182), Pilis és 
Szentgotthárd (1184) apátsága az ő alapí
tása. A pásztói, már fennálló monostort is 
ő adományozta a ~nek. Zircre egyenesen 
Clairvaux-ból, Pilis és Szentgotthárd mo
nostorába Clairvaux filiáiból, Egresre 
Pontigny főapátságból érkeztek a szerze
tesek. 1183-ban Péter citeaux-i apát Mo.- 
on találkozott III. Bélával, aki ekkor or
szágában ugyanazokat a kiváltságokat 
adta a ~nek, amelyeket Franciao.-ban él
veztek. Imre király Kercen (1202), II. 
András Toplicán, IV. Béla Péterváradon 
alapított számukra monostort. A rend al
kotmánya nem tűrte a kegyurak beleszó

lását az apátságok életébe, ezzel magya
rázható a királyi alapítások túlsúlya. A 
főúri alapítások között az első Borsmo
nostora volt 1197-ben Vas m.-ben, később 
következett a Csák nemzetség vérteske
resztúri monostorának átvétele a —»ben
césektől, majd a szepesi apátság (Savnik) 
és Pornó alapítása. Ugrin kalocsai érsek 
alapította Zircből a gotói apátságot 
(Honesta Vallis, 1232), Kilit egri püspök 
Bélháromkutat (Tres Fontes de Beel, 
Bélapátfalva, 1232; —»bélapátfalvi cisz
terci apátsági templom). Egyháznagyok 
nevéhez fűződik Ercsi és Zágráb ciszterci 
apátsága is. Ábrahám alapításával 1270- 
ben befejeződött a ~ mo.-i terjeszkedése. 
A három női monostor közül csak a 
veszprémvölgyi volt jelentős, ennek be
fogadását 1240-ben IV. Béla kérte a rend 
generális káptalanjától. A királyi alapítá
sú monostorok mérete és építészete tanú
sítja, hogy királyaink milyen hatalmas fel
adatot szántak a ~nek. A tatárjárás pusztí
tása legalább hat apátságot érintett, de 
mindegyikben helyreállt az élet. A mo.-i 
apátok rendszeresen látogatták a generá
lis káptalant. A nagy távolság miatt csak 
háromévenként -  a kercinek ötévenként 
-  kellett ott megjelenniük. A Nyugatról 
magukkal hozott tapasztalatok visz. jelen
tősen gazdagították a magyar szellemi és 
gazdasági életet. Seyfried von Waldstein 
reini apát I. Lajos király kérésére végzett 
vizitációjakor 1357-ben azonban már a 
mo.-i ciszterci apátságok hanyatlását ta
pasztalta. 1480-ban Mátyás király kezde
ményezésére a generális káptalan közve
títésével német apátok hét teljes konven- 
tet küldtek Mo.-ra, hogy hét apátság életét 
fellendítsék. Az eredmény nem volt tartós.

A 16. sz. közepére a török előrenyomu
lása és a reformáció hatására hosszú időre 
kialudt a ciszterci élet az országban. A hó
doltság idején az uralkodók az apátságok 
jogait világiakra ruházták. Hat apátságot 
már 1526 e. elveszített a rend, további hat
nak a javait a 16-17. sz.-ban jezsuita kol
légiumok, papnevelő intézetek vagy püs
pökségek szerezték meg. Borsmonostor 
és Ábrahám birtokai szerződés alapján az 
Esterházyak tulajdonába kerültek. A 18 
középkori apátság közül a ~ csupán négy-
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nek -  Zirc, Pilis, Pásztó és Szentgotthárd 
-  a birtokjogát tudták visszaszerezni.

A zirci apátság jogait 1659-ben az 
ausztriai Lilienfeld, 1700-ban a sziléziai 
Heinrichau apátja szerezte meg. Pásztóét
1702-ben, Pilisét 1712-ben a morvao.-i 
Velehrad apátja, Szentgotthárdét 1734- 
ben Heiligenkreuz apátja kapta meg. Egy 
teljes apátság feltételeit azonban egyedül 
Zircen tudták megvalósítani. Pásztó bir
tokok híján nem tudott talpra állni. A pili
si apátságnak a helyszínét sem sikerült 
visszaszerezni. Szentgotthárdon a heili- 
genkreuziak 1740-79 között szép barokk 
templomot és monostort építettek, de a 
szerzetesek száma egyszer sem érte el a 
hagyományos 12 főt. Zircen 1732-ben el
készült az új monostor, 1752-ben pedig 
az új, pompás barokk templom, és a kon- 
vent létszáma 1750-ben elérte a 12, 1799- 
ben pedig a 28 főt. A zirci apátság bako
nyi birtokain, Olaszfaluban, Tósokberén- 
den, Magyarpolányban, Nagytevelen és 
Bakonykoppányban ékes templomokat, 
plébániaházakat és iskolákat emelt. 1763- 
tól kezdve egyre intenzívebben művelte 
kiterjedt mezőfoldi birtokát Előszállás 
körül. A zirci ~ a 18. sz.-ban az apátság 
plébániáján lelkipásztori munkát végez
tek. A pásztóiak 1779-ben Egerbe költöz
tek, és a korábbi jezsuita gimnáziumban 
kezdtek tanítani.

írod .: Ferenc L. H ervay, Repertorium 
historicum Ordinis Cisterciensis in Hungária, 
Roma, 1984; Lékai Lajos, Ciszterciek, esz
mény és valóság, Bp., 1991; Hervay F. Le
vente, Legeza László, Szacsvay Péter, Cisz
terciek, Bp., 1997 (Szerzetesrendek a Kárpát
medencében).

Hervay Ferenc Levente

ciszterci könyvtárak
A —»ciszterciek 1142-1270 között ala

pított 18 mo.-i monostorában a könyvtár 
(armarium) alapítását rendi előírások 
szorgalmazták. A gyűjtemények szoros 
kapcsolatban álltak az európai rendhá
zakkal: Egresen a franciao.-i Montpellier 
monostorának könyveit forgatták, egy 
Münchenben őrzött kódex scriptora 1505- 
ben a pilisi bibliotékát látogatta meg. A re
formáció és a török hódítás idején a ~ is

elenyésztek: Bélapátfalván 1509-ben 85 
kötet, Borsmonostoron 1567-ben, az utol
só apát halálakor 2 misekönyv, I graduále 
és 2 „régi könyv” volt, a toplicai monos
tor gyűjteményéből pedig egyetlen kódex 
maradt fenn.

A rendházak a török időkben jórészt 
elpusztultak, csak a nyugat-mo.-i perem- 
területeken maradt meg néhány. Könyv
táraikról alig van információnk, csupán 
Borsmonostor 1700. évi összeírásában 
említenek néhány liturgikus könyvet (te
hát nem a könyvtár állományát regisztrál
ták). A ma is látogatható műemlékkönyv
tár, Zirc, a 18. sz.-ban vált jelentőssé. 
1814-ig sziléziai apátjai voltak, s csak ak
kor lett önálló, amikor a porosz állam fel
oszlatta az ottani ciszterci közösségeket. 
Az épületegyüttes (rendház, templom és 
könyvtár) teljes felépítése több mint 100 
évig tartott. Az első nagyobb építési sza
kaszban (1739-52) a templom és a rend
ház épült fel, a könyvtár berendezését 
csak az 1850-es években fejezték be. A 
szerzetesek Sziléziából magukkal hozott 
könyveiket eredetileg a sekrestye melletti 
helyiségben tartották. 1815-ben már 3800 
könyvük volt. Ferdinand Villax apát 
( 1826-57) személyesen is sokat tett az ál
lomány gyarapításáért. Az egyik legfon
tosabb, vásárlás útján ide került magán- 
könyvtár Fejér György (1766-1851) tör
ténészé, a pesti —»egyetemi könyvtár 
igazgatójáé volt. A könyvtár berendezé
sének terveit Leopold Preiss készítette. 
Gyors fejlődését a rendház részben an
nak köszönhette, hogy átvette a —»jezsui
ták egykori egri, pécsi és székesfehérvá
ri gimnáziumait.

Írod.: Ferenc L. Hervay, Repertorium hi
storicum Ordinis Cisterciensis in Hungária, 
Roma, 1984; Adattár XV1-XV1II/18, II, 
1996; Adattár XVl-XVIIi/19, I, 2001.

Monok István-Varga András

Civitates orbis terrarum (’A földke
rekség városai’)

Az 1572 és 1617 között Kölnben meg
jelent monumentális kiadvány Georg 
Braun kanonok és Franz Hogenberg réz
metsző nevéhez kapcsolódik. Városis
mertetéseket és 363 rézkarc technikájú
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G yőr  lá tképe  a Civitates orbis terrarum V. kötetében

városképet tartalmaz hat kötetben, erede
tileg latinul. Számos kiadást ért meg, ha
marosan németre és franciára is lefordítot
ták. Bár a —»veduták művészi színvonala 
nem egyenletes, mégis egyike a legszebb 
európai városképes könyveknek.

A ~ címen ismert kiadvány megőrizte 
húsz magyar város török hódoltság kora
beli látképét. Ezek keletkezésében fontos 
szerepe volt a németalföldi Georg (Joris) 
Hoefnagelnek (Antwerpen, 1542-Bécs, 
1600), aki kereskedőként, műkedvelő raj
zolóként és gyűjtőként Prágában műkö
dött, s élete végén 11. Rudolf császár ud
vari festője volt. A szignatűrákon a neve 
mellett olvasható „communicavit” (’köz
zétette’) kifejezés arra utal, hogy a má
sok által készített rajzokat a kiadó szá
mára egységes stílusban átdolgozta. Ko
márom, Érsekújvár, Visegrád, Esztergom 
és Kismarton látképét fia, Jakob Hoef- 
nagel rajzolta, Győrét Niccoló Angielini 
itáliai hadmérnök, Pápáét Philippus Fer- 
nandeus, Kassáét és Kolozsvárét Egidius 
van der Rye, Ferdinánd főhg. udvari fes
tője. Buda és Pest közös látképe Leun- 
clavius Neue Chronicája (Frankfurt, 
1595) fametszetének átvétele, a jobb és a 
bal oldal felcserélésével, tehát a valósá

gos helyzetnek megfelelő állásban. Bu
da, Pozsony, Eger, Szolnok, Tata, Török- 
szentmiklós, az Eperjes közelében fekvő 
Sáros, Drégelypalánk és Nagyvárad leraj- 
zolóját nem ismerjük. A Mo.-on folyó tö
rökellenes harcok iránt Európa-szerte 
megnyilvánuló érdeklődés indokolhatta a 
kiadvány nagy népszerűségét és azt, hogy 
Braun és Flogenberg halála után Jan Jan- 
szoon amszterdami kiadó megszerezte a 
veduták rézlemezeit, s Hatvan, Nyitra, 
Tokaj és Nagyszombat látképével kiegé
szítve 1657-től új sorozatban bocsátotta 
ki őket.

írod.: Friedrich Bachmann, Die alten 
Städtebilder, Leipzig, 1939; Rózsa György, 
Régi várképek. Bp., 1955 és 1959; Soltész 
Erzsébet, Régi magyar várak. Alte ungarische 
Burgen, Bp., 1993 (a 20 mo.-i városkép rep
rodukciójával).

Rózsa György

cizellálás —»díszítő technikák (a fém
művességben)

Clitophon és Leucippe históriája
Ismeretlen szerző által a 16-17. sz. for

dulóján írt verses szerelmi történet. Ki
adásainak (Kassa, 1620 k., Lőcse, 1631
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k.) csak töredéke maradt fent, ezek a tör
ténet elejét őrizték meg. Achilleusz Tati- 
osz 3. sz.-i alexandriai görög író Leukip- 
péről és Kleitophonról szóló, nyolc 
könyvből álló szerelmi kalandregényé
nek latin fordítása alapján készült, az 
epikus történésbe ágyazott levélváltások 
révén bőven tartalmaz lírai részeket is. 
Tatiosz írása latin fordításban először 
1554-ben Bázelban jelent meg, görögül 
csak 1601-ben adták ki. Hasonlójellegű, 
mint Héliodorosz románca, a magyarra 
szintén ekkortájt lefordított —>Theagenés 
és Charidia-történet. E két helleniszti
kus regény ismertségét bizonyítja, hogy 
-^Balassi Bálint a szerelmi kínokat tag
laló XXX. énekében Tatiosz hősnőjét 
Héliodorosz regényének főszereplőjével 
együtt említi. A história teljes címe 
-»Batthyány (I.) Ádám 1651-es könyv- 
jegyzékében maradt fenn: Igen szép his
tória az görög Clitophonnak és Leucip- 
pének egymáshoz való hívséges szerel- 
mekrül.

Kiad.: Leucippe és Clitophon széphistó
riája, kiad. DÉzsi Lajos, 1906; Sándor Ist
ván, Töredék Leucippe és Clitophon széphis
tóriájának egy ismeretlen kiadásából, MKsz, 
1964; Csanda Sándor, Ismeretlen régi kassai 
magyar nyelvű nyomtatványok, MKsz, 1970; 
Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, II, 
A 16. század magyar nyelvű világi irodalma, 
szerk. Jankovics József, Kőszeghy Péter, 
Szentmártoni Szabó Géza, Bp., 2000, 
477M84; RMKT XVI/12.

írod.: Fraknói Vilmos, Könyvtáblákban 
fölfedezett 16. és 18. századbeli ősnyomtat
ványok, MKsz, 1878; Ludányi Mária, Leu
cippe és Clitophon széphistória keletkezésé
ről, ItK, 1981.

Szentmártoni Szabó Géza

Clusius, Carolus (Charles de Lécluse, 
Jules-Charles Lécluse; Arras, 1526. febr.
19.-Leiden, 1609. ápr. 4.)

Francia botanikus, természettudós, 
farmakológus, a 16. sz.-i botanika legna
gyobb alakja. Gazdag grófi családból 
származott. Széles körű humanista mű
veltségére jellemző, hogy érdeklődött a 
térképészet, a régészet, a geográfia, a nu
mizmatika iránt is. Leuvenben, majd
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A Rariorum plantarum historia (Antwerpen, 1601) 
egy oldala

1548-ban Marburgban jogot tanult, 1549- 
ben Melanchthont hallgatta Wittenberg- 
ben (nézetei ettől kezdve közeledtek a 
protestantizmushoz), 1551-től orvosi és 
botanikai tanulmányokat folytatott Mont- 
pellier-ben. A —»botanika iránt ottani pro
fesszora, Guillaume Rondelet keltette fel 
érdeklődését. 1554-ben letette a licenciá- 
tusi vizsgát, de doktorrá nem avatták, or
vosi gyakorlatot soha nem folytatott. 
1561-ben Antwerpenben orvosbotanikai 
munkát adott ki (Antidotarium florenti- 
num sive de exacta...). 1561-63-ban 
Wroclawban a Rediger családnál nevelő. 
1563-65 között a Fugger családnál inst
ruktor, együtt utazgat a Fugger fiúkkal 
Svájcban, Piemontban, Spanyolo.-ban és 
Portugáliában; ő az ibériai flóra első leíró
ja. 1566-67-ben Bruges-ben élt, 1567 
71-ben Malines-ben. 1571-72-ben Párizs
ba és Londonba utazott. Atyja halála után 
legidősebb fiúként örökölte a grófi címet, 
de lemondott róla öccse javára, s a továb
biakban teljesen függetlenedett családjá
tól. 1573-ban II. Miksa Bécsbe hívta, mint 
az egzotikus növények szakértője a csá
szári kertnek lett főbotanikusa. Konstan
tinápolyból tulipánokat hozatott és ter
mesztett, megalapozva ezzel az európai
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tulipánkultuszt. Az osztrák alpesi flórá
nak is szakértője lett. Protestantizmusa 
miatt zaklatták, fő pártfogója Jean Ai- 
choltz, az egyetem professzora volt. 
1578-ban Frankfurtba ment, művein dol
gozott. Életjáradékot kapott IV. (Hes- 
seni) Vilmostól. 1593-ban kinevezték a 
leideni egyetem botanikatanárának, e 
tisztséget haláláig betöltötte; itt hozta lét
re a később világhírűvé vált botanikus 
kertet. Kora számos tudósával levelezett, 
többek közt Abraham Orteliusszal és 
Gerard Mercatorral.

Mo.-i ismeretségei szerteágazóak vol
tak. Kapcsolatban állt -^Radéczy István 
pozsonyi humanista körével (^R adé- 
czy-kör). Talán a bécsi egyetemen ismer
kedett meg a botanika iránt is érdeklődő 
-^Zsámboky Jánossal, s visz. az ő közve
títésével került kapcsolatba —»Purkircher 
Györggyel, aki növénynemesítő kísérle
teihez felhasználhatta ~ botanikai isme
reteit. 1573-93 között többször időzött 
tartósan Németújváron, a Batthyányak 
vendégszeretetét élvezve. -^Batthyány 
Boldizsár kérésére római pénzérméket
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C A R O L I C L V S II A T R E B A T IS , 
*siuU Ctefxrex quondam Fxtmùxm,

E X O T  IC O R V M
L I B R I  D E C E M :

Quibus Animalium, Plantarum,Aromatum, 
aliorumc^uc peregrinorum Fruituum 

h illor ii dcfcnbuntur :

I t e m

P e t r i  Be l l o n i i  O b s e r v a t io n e s , 
eodem Qrola Clufo interprete.

Series totius operis poft Prxfacioncia indicabitur-

Az Exoticorum libri decem (Leiden, 1605) címlapja és néhány e műben tárgyalt egzotikus
(mesés vagy valós) állat képe
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azonosított, ősmaradványokkal (—»föld
tan) foglalkozott. Mo.-on folytatott bota
nikai munkásságát jelzi, hogy a műveiben 
tárgyalt 1440 növényfaj között 480 mo.-i 
növény van. Növény- és gombagyűjtő 
kőrútjaira elkísérte —»Beythe István né
metújvári prédikátor és botanikus is. A 
mo.-i gombákról készített akvarellsoro- 
zatát, a híres Clusius-kódexet (amelyről 
maga ~ is azt hitte, hogy elvesztette) a 
lcidcni egyetem kézirattárában találták 
meg. Kutatásai során bejárta Nyugat- 
Mo.-ot, eredményeit 1583-ban a Plantin- 
nyomdánál jelentette meg, ismertetve a 
Mo.-on fellelhető növényeket (Rariorum 
aliquot stirpium [...] historia, Antwer
pen). A 766 kis nyolcadrét oldal terjedel
mű, 358 (két kivétellel) egészoldalas fa
metszettel díszített könyv külön cimlap- 
pal, 1584-es évszámmal tartalmazza a 
korábban Beythe Istvánnak tulajdonított 
szójegyzéket is (Stirpium nomenclator 
Pannonicus, első kiadása: Németújvár, 
1583), amely a 16. sz.-i magyar növény
nevek páratlan dokumentuma. Clusius 
gyűjtőútjai során néhány mondát is fel
jegyzett: a Gentiana cruciata után a Szt. 
László pénzének és füvének, a Pimpinel- 
la saxifraga után pedig a Csaba írének 
mondáját említi. A mo.-i mikológia meg
alapozása is ~ nevéhez fűződik: Fungo
rum in Pannoniis observatorum brevis hi
storia címmel 1601-ben, Antwerpenben 
tette közzé a mo.-i gombák 32 képpel dí
szített monográfiáját. Több növény, pl. a 
tulipán, a jácint, az orgona és a vadgeszte
nye európai meghonosítója.

Művei és kiad.: Nie. Clenardi epistolarum 
libri duo, ed. Carolus Clusius, Antwerpen, 
1566; Donota Acciajuoli, Les vies de Hanni
bal et Scipion l ’Africain, transi. Carolus Clu
sius, Paris, 1567; Galliae Narbonensis ora 
marittima, Antwerpen, 1570; Hispania nova 
descriptio, Antwerpen, 1571; Rariorum ali
quot stirpium per Hispanias observatarum hi
storia, libris duobus expressa, Antwerpen, 
1576; Aliquot notae in Garciae Aromatum hi
storiam, Antwerpen, 1582; Stirpium nomen
clator Pannonicus, Németújvár, 1583 (hason
más: Graz, 1973); Rariorum aliquot stirpium 
per Pannoniam [...] observatarum historia, 
Antwerpen, 1583 (hasonmás: Graz, 1965);

Aromatum, et simplicium aliquot medicamen
torum apud Indos nascentium historia..., Ant
werpen, 1593 (másokkal); Rariorum planta
rum historia, Antwerpen, 1601 ; Fungorum in 
Pannoniis observatorum brevis historia et Co
dex Clusii [1601], ed. Stephan A. Aumüller, 
József Jeanplong, Bp.-Graz, 1983; Exotico
rum libri decem: quibus animalium, planta
rum, aromatum, aliorumque peregrinorum 
fructuum historiae describuntur, Leiden, 1605.

írod.: Istvánffi Gyula, Fungorum in 
Pannoniis observatarum historia... („Clusi- 
us-kódex"), Bp., 1900; Gombocz Endre, A 
magyar botanika története, Bp., 1936; 
Carolus Clusius und seine Zeit, Hrsg. Ste
phan A. Aumüller, Kismarton, 1973; Ö. 
Szabolcs Barlay, Batthyány Boldizsár und 
sein Humanisten-Kreis, MKsz, 1977; Andrea 
U brizsy, Die Beziehungen des Lebenswerkes 
von Clusius Carolus zu Italien und Ungarn, 
Wien, 1977; Waczulik, 1984; Kádár Zoltán, 
Priszter Szaniszló, Az élővilág megismeré
sének kezdetei hazánkban, Bp., 1992; Szabó 
T. Attila, A pannon etnobotanika kezdetei, in 
Collecta Clusiana, szerk. Uő, Szombat- 
hely-Graz-Németújvár, 1992; Schulteisz 
Emil, Az orvoslás kultúrtörténetéből, Bp -  Pi- 
liscsaba, 1997.

Pál Albert

coccejanizmus
Teológiai irányzat a 17. sz.-ban. Nevét 

a német Johannes Coccejusról (Johann 
Koch, 1603-1669) kapta, aki azt hirdette, 
hogy nem szabad megbízni az egyre átte
kinthetetlenebbé váló teológiai és exegeti- 
kai irodalom tekintélyében, hitbeli isme
reteink egyedüli megbízható forrása a 
Biblia. E gondolat jegyében dolgozta ki 
racionalista szellemű bibliakritikáját. El
vetette a fordítások szentségét, a vitatható 
pontokat különféle bibliai helyek összeve
tésével próbálta magyarázni és értelmez
ni. Eszméi alapul szolgáltak a tekintély
elvvel szembeszálló magatartáshoz.

Coccejus Leidenben és Franekerben ta
nított teológiát, így a magyar diákok köz
vetlenül is megismerkedhettek nézeteivel; 
1663-ban Leidenben —»Bethlen Miklós is 
hallgatta előadásait. Nevezetesebb hazai 
követői közül Dési Márton és —»Csemáto- 
ni Pál a nagyenyedi kollégiumban, Pataki
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Johannes
Coccejus.
Rézmetszet,
1 6 6 4

COCCÙJl nunlt-rru Jvjiru

CemmciuLitr, in he. t

István Kolozsváron tanított. Újító törek
véseik miatt az 1673-as radnóti zsinaton 
mindhármójukat felelősségre vonták, de 
Apafi Mihály közbenjárására nem hoztak 
elmarasztaló ítéletet. A ~ hatása —»Tótfa
lusi Kis Miklós munkásságában is kimu
tatható.

írod .: Zoványi Jenő, A coccejanizmus tör
ténete, Bp„ 1890.

Bartók István

Codex Albensis (Graz, Universitäts
bibliothek, Mss No. 211)

A 12. sz. első harmadában készült 
antifonále, a legrégibb mo.-i hangjelzett 
zsolozsmakódex. A teljes —»egyházi év 
zsolozsmarendjét (—»zsolozsma) rögzíti, 
s tartalma megegyezik a későbbi források 
által dokumentált mo.-i liturgikus zenei 
tradícióval. Hangjegyírása vonalrendszer 
nélküli német (szentgalleni típusú) neu- 
maírás (—»notáció). Egy kötetben, párhu
zamos elrendezésben tartalmaz Tempora- 
lét és Sanctoralét. A kutatás sokáig felté
telezte, hogy a kódexet a székesfehérvári 
káptalan iskolájában diktálás útján je
gyezték le, majd valamelyik környéki 
plébánián használták tovább. A mo.-i li
turgikus központok repertoárbeli sajátsá
gainak aprólékos vizsgálata után azon
ban az a lehetőség sem zárható ki, hogy 
az antifonále provenienciája nem Szé
kesfehérvár, hanem a másik Álba, Gyula- 
fehérvár körzetében keresendő. Tartalma 
alapján valószínűsíthető, hogy nem az 
esztergomi egyházmegye, hanem a kö

zépkori Mo. délkeleti területén volt hasz
nálatban.

Kiad. és Írod.: Zoltán Falvy, László Me- 
zey, Codex Albensis. Ein Antiphonar aus dem 
12. Jahrhundert, Bp.-Graz, 1963; Szendrei, 
1981, C 39.

Czagány Zsuzsa

Collegium ßethlenianum —»gyulafe
hérvári akadémia

Collegium Christi
Az esztergomi káptalanhoz tartozó ok

tatási intézmény, melynek célja szegény 
diákok egyetemi tanulmányainak elősegí
tése volt. 1390 k. Budai János esztergomi 
kanonok, barsi főesperes alapította, s 
1543-ig, Esztergom török által való el
foglalásáig állt fenn. Egyrészt konkrét 
kollégium volt könyvtárral, másrészt ösz
töndíj, mely a kollégiumban felkészített 
tanulók külföldi egyetemi tanulmányait 
fedezte. Lipthay Péter barsi főesperes, a ~ 
elöljárója 1526-tól csak a bécsi egyete
men tanulók számára biztosított támoga
tást, a kollégium felügyeletét pedig átru
házta az esztergomi káptalanra. 1543 u. 
könyvtára szétszóródott (ma 8 kötet is
mert a legalább 50 kötetet kitevő egyko
ri állományból), s a ~ ösztöndíj-alapít
ványként funkcionált tovább a bécsi 
egyetemen. Tőkéjét 1569-ben egyesítet
ték —»Oláh Miklós alapítványával, így a 
~ önálló működése megszűnt. Teljes ne
ve: „Collegium Christi pauperum schola
rium studere volentium”, vagyis „a tanul
ni kívánó szegény iskolások Krisztus
kollégiuma” volt. Az alapító kikötötte az 
alapítólevélben, hogy azok a volt növen
dékek, akik egyetemi tanulmányaik után 
megfelelő javadalommal rendelkeznek, 
kötelesek visszafizetni kollégiumbeli ok- 
tatásuk-nevelésük költségeit.

írod .: Körmendy Kinga, Az esztergomi 
Collegium Christi és könyvtára a 14-16. szá
zadban, MKsz, 1983; Mészáros István, Az 
esztergomi középkori Collegium Christi, Sz, 
118(1984); Körmendy Kinga, A Budai II. 
Gyűjtemény esztergomi vonatkozású kódexei, 
MKsz, 2000.

Körmendy Kinga-Madas Edit— 
Mészáros István
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Collegium Hungarieo-Illyrieum
Szondy Pál esztergomi és zágrábi ka

nonok által 1537-ben alapított bolognai 
kollégium. Az alapítólevél szerint az in
tézetben 4-6 magyar és horvát nemesi 
származású klerikus kap helyet, akik ta
nulmányaikat a bolognai egyetem jogi 
karán végzik. Feltételek: a 15. életév be
töltése s legalább háromesztendős iskolai 
tanulmány latin grammatikából és logi
kából. A ~ szabályzata azonban csak
1552-ben készült el, s a kollégium 1557- 
ben nyitotta meg kapuit. A 18. sz. végéig 
működött jelentősen kibővült növendék
létszámmal, már nemcsak jogi, hanem 
teológiai egyetemi hallgatókat is fogadva.

Lásd még: —»papnevelés.
írod.: Molnár Vid, Az illyr-magyar colle

gium Bolognában (1537 1 781), Történelmi és 
Régészeti Értesítő, 1877; Giuseppe Forchiel- 
li, II collegio ungaro-illirico di Bologna, in 
Notter Antal Emlékkönyv, Bp., 1941; Maria 
Luisa Accorsi, Gian Paolo Brizzi, Annali del 
Collegio Ungarico-lllirico di Bologna 1553- 
1764, Bologna, 1988.

Mészáros István

Collegium Hungaricum —»Collegium 
pontificium Germanico-Hungaricum

collegium musicum
1. Zenebarátok egyesülete társasági 

zenélés céljából (-^muzsikális akadémia 
L). Tagjai polgári zenebarátok, egyete
misták, akik alkalmilag hivatásos zené
szek közreműködését is igénybe vették. 
Az első ~ 1660-ban Hamburgban jött lét
re. Az intézmény fontos szerepet játszott 
a nyilvános hangversenyélet előkészíté
sében, főleg a német hagyományú orszá
gokban, Mo.-on is a német orientációjú 
városi kultúrához kapcsolódott. A brassói 
~ (1767-85) tagjai között gimnáziumi ta
nulókon és városi polgárokon kívül szá
mos zeneszerző, toronyzenész, kántor, 
templomi zenész, orgonakészítő neve is 
szerepelt.

2. Zenés rendezvény, zártkörű vagy 
nyilvános koncert elnevezése. A korabeli 
beszámoló szerint Szebenben, Samuel 
—»Brukenthal br. otthonában 1774-ben 
„heti két ~ot tartottak” (—»házimuzsika).

(Az erdélyi arisztokraták közül Szilágyi 
Sámuel is rendezett ~ot: Medgyes, 1752).

írod.: Riemann-Musiklexikon, Mainz, 
1967; Bárdos Kornél kéziratos hagyatéka, 
MTAZTI.

Sas Ágnes

Collegium Pazmanianum (Pázmá- 
neum)

Papnevelő intézet Bécsben, növendé
kei a bécsi —»egyetemen végezték teoló
giai tanulmányaikat. Az intézet céljaira 
—»Pázmány Péter esztergomi érsek 1618- 
ban vásárolt házat, alapítólevelét 1619. 
jan. 10-én írta alá, felügyeletét az eszter
gomi káptalanra ruházva. Bethlen Gábor 
hadjárata miatt azonban a kollégium 
megnyitása elmaradt. 1623. szept. 20-án 
kelt a második alapítólevél, ez az intézet 
vezetését a —»jezsuitákra bízta. 1624. máj. 
10-én hagyta jóvá az alapítást VIII. Orbán 
pápa. 1624. máj. 25-én érkezett a kollégi
umba az első 13 növendék. A ház hamaro
san szűknek bizonyult, Pázmány ezért 
1625-ben megvette a Bursa Liliorumnak 
nevezett, korábban a württembergi diákok 
otthonául szolgáló épületet, s a Pázmány- 
kollégium növendékei oda költöztek. Ez a 
mai Postgasse 11. sz. bérház helyén volt, s 
-  időközben kibővítve -  egészen 1900-ig 
volt a ~ kispapjainak otthona.

Lásd még: —»papnevelés.
írod.: Carolus Rimely, Historia Collegii 

Pazmaniani, Bécs, 1865; Fraknói Vilmos, A 
bécsi Pázmány Intézet megalapítása, Bp., 
1923; Galla Ferenc, A Pázmáneum alapítása 
és a Szentszék, Vác, 1935; Mössmer József, A 
háromszáz éves Pázmáneum, Vigilia, 1936; 
Fazekas István, A Pázmáneum három évszá
zada, Limes, 11(1998); A bécsi Pázmáneum, 
szerk. Zombori István, Bp., 2002.

Mészáros István

Collegium pontificium Germanico- 
Hungaricum

Pápai német-magyar kollégium: intézet 
Rómában a város különböző —»egyete
mein tanuló magyar és német kát. papok 
számára. Loyolai Szt. Ignác ösztönzésére 
III. Gyula pápa létesítette 1552-ben a né
metek kollégiumát, a Collegium Germa- 
nicumot. 1578-ban Szántó (Arator) 1st-
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ván jezsuitának, a Szt. Péter-bazilika ma
gyar gyóntatójának szorgalmazására XIII. 
Gergely pápa megalapította a magyar kol
légiumot, a Collegium Hungaricumot. Az 
1579. márc. 1 -jen kelt alapitó bulla szerint 
a pápa a magyar kollégium megszervezé
sével a török háborúk és a protestantizmus 
által megpróbált magyar egyház segítsé
gére kíván sietni. 1580-ban azonban 
XIII. Gergely a két kollégiumot Collegi
um Germanico-Hungaricum elnevezés
sel egyesítette. Ezt elrendelő bullája ki
mondta, hogy az egyesített kollégiumban 
a jövőben mindig 12 olyan növendéknek 
kell helyet biztosítani, akik a Magyar Ki
rályság magyar, horvát és szlavón terüle
teiről származnak. A kollégium növendé
kei a római pápai Gergely Egyetem hall
gatói. Ma is működő intézmény.

Lásd még: —»papnevelés.
írod.: Andreas Steinhuber, Geschichte 

des Collegium Germanicum-Hungaricum in 
Rom, I—II, Freiburg, 1895; Peter Schmidt, 
Das Collegium Germanicum in Rom und die 
Germaniker, Tübingen, 1984; B itskey István, 
Hungáriából Rómába. A római Collegium 
Germanicum és a magyarországi barokk mű
velődés, Bp., 1996.

Mészáros István

collegium repetentium
A 17-18. sz.-ban a kát. —»gimnáziu

mok tanárainak kiképző intézménye, ahol 
a jelöltek magasabb szinten újra feldol
gozták, átismételték a gimnázium tan
anyagát, amelyet maguk is elvégeztek if
jabb korukban, s amelyet majd tanítani 
fognak. Ilyen intézmény első ízben 1599- 
től a —»jezsuiták tanrendszerében szere
pelt: az e célra kijelölt jezsuita kollégiu
mokban két magas képzettségű tanárnak 
kell felkészítenie a pedagóguspályára ké
szülő rendtagokat. Az osztrák-magyar je
zsuita rendtartományban 1632-ben állí
tották fel az első ~ot Leobenben, majd a 
17. sz. második felében magyar területen, 
Trencsénben, 1701-től Szakolcán, 1742- 
től Győrött is működött. A —̂ piaristák is 
hasonlóképpen szervezték meg tanárkép
zésüket. Az 1777-i királyi —»Ratio Edu
cationis ugyancsak a ~ névvel illette a ta
nárképzés intézményét.

írod.: Gyenis András, P. Csákány Imre S. 
J. tanárképző előadásai 1695-ből, Bp., 1942; 
Institutio ad literas humaniores, facili metho
do ad usum communem discendi, docendique 
accommodata. Dictata anno primo repetitio
nis in Hungária Szakolczae inchoatae, nempe 
1734, R. P. Antonio H(ellmayr) professore 
latino, EK F. 33; Mészáros István, Az iskola
ügy története Magyarországon 996-1777 kö
zött, Bp., 1981.

Mészáros István

Comenius, Johannes Amos (Jan Amos 
Komenskÿ; Nivnic vagy Magyarbród, 
1592. márc. 28.-Amszterdam, 1670. nov.
15.)

Cseh teológus és pedagógus, a Cseh 
Testvérek Szövetségének utolsó püspö
ke. Apja molnár volt; szüleit korán el
vesztette. 16 éves koráig a prerovi isko
lában tanult. 1611 -tői teológiát és filozó
fiát hallgatott Herbornban, ahol Johann 
Heinrich —»Alsted és Johann Piscator 
volt a tanára, majd rövid ideig Amszter
damban és Heidelbergben folytatott ta
nulmányokat, az utóbbi helyen David 
Paraeus irányításával. 1614-től a prerovi 
iskola tanára, majd rektora, 1616-tól lel
kész, 1618-21 között Fulnekben tanár és 
a presbiteriánus gyülekezet prédikátora. 
Jó viszonyt ápolt Karel Zerotinnal. Mi
után kitiltották Cseho.-ból a prot. prédi
kátorokat, helységről helységre vándo
rolt. 1623 k. írta cseh nyelven A világ la
birintusa és A szív paradicsoma (Lissa, 
1631) c. műveit. 1627-ben hittestvéreivel 
a lengyelo.-i Lissába ment, és ott folytat
ta pedagógiai és teológusi tevékenységét. 
1632-ben a Cseh Testvérek Szövetségé
nek jegyzője lett, 1636-ban senioruk, 
1648-ban püspökük. Sorra jelentek meg 
munkái: Janua (1631), Didactica magna 
(csehül 1632, latinul 1638), Pansophia 
(1637). Ekkorra pedagógiai tankönyvei és 
reformelképzelései Európa-szerte elter
jedtek, olyannyira, hogy 1641-ben Lon
donba hívták, az angol parlament is fo
gadta. 1642-48 között Elbingben a svéd 
kancellár, Axel Oxenstiem mellett dolgo
zott pedagógiai reformelképzelésein. 
1650-től négy évig Mo.-on és Erdélyben 
élt mint —»II. Rákóczi György és Lóránt-
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ffy Zsuzsanna pártfogoltja. A sárospata
ki ref. kollégiumban tanított, és pánszofi- 
kus iskolareformját próbálta megvalósí
tani. Mo.-on készült művei: De cultura 
ingeniorum oratio (1650), Orbis pictus 
(1653), Schola ludus (1654), Gentis feli
citas (1654, megj. 1659). A mo.-i viszo
nyokban csalódva visszatért Lissába, ott 
volt 1656-ban is, amikor kitört a svéd
lengyel háború. Elvesztette vagyonát, 
könyvtárát s azt a kéziratát, amely negy
venévi gyűjtőmunkával elkészített cseh 
nyelvű szótárát tartalmazta. Élete utolsó 
állomáshelyén, Amszterdamban végre 
nyugalmat talált. Az Unum necessarium- 
ban így foglalta össze 77 év tapasztalatát: 
„Egész életem vándorlás volt, soha nem 
találtam hazámat. Mindig más és más he
lyeken tartózkodtam, soha és sehol nem 
volt állandó otthonom. De most már lá
tom az égi hazámat.”

~ a magyar művelődésre a legnagyobb 
hatást pedagógiai munkásságával gyako
rolta: nyelvi tankönyvei száznál több ki
adást értek meg, ösztönözve a magyar 
grammatikai és szótárirodalom fejlődését. 
Világképét az enciklopédikus-pánszofi- 
kus gondolkodás határozta meg. A világot 
harmonikus egységnek látta; pedagógiai 
reformjaival ennek megismerését, az is
meretek összességének birtokbavételét 
kívánta megvalósitani. Újításának lénye
ge az, hogy a formális grammatikai okta
tással szemben összekapcsolta a nyelvi és 
a tárgyi ismeretek elsajátítását. Didakti
kai elképzelései szerint a diákoknak elő
ször anyanyelvükön kell pontosan megis
merniük az egyes témakörökhöz tartozó 
szavakat, fogalmakat és azok jelentését. 
Ha ezzel tisztában vannak, sokkal köny- 
nyebben magukévá tudják tenni az idegen 
nyelvet. Nyelvi tankönyveinek alapja, a 
Janua linguarum reserata aurea három fő 
részből áll: az egyes témakörökhöz kap
csolódó nyelvi és tárgyi ismeretanyag fo
lyamatos szövegben előadva, szójegyzék 
és grammatika. Később elkészítette a 
Janua egy egyszerűbb és egy igényesebb 
változatát, de mindkettő lényegében az 
1631-es mű felépítését követi: a Januae 
[...] vestibulum (1635) mintegy bevezető 
(„tornác”), az Atrium (1652) pedig a ma

gasabb szintű oktatás követelményeit ve
szi figyelembe. Mo.-on mindhárom tan
könyvét alkalmazták a hazai viszonyok
hoz. Sokszor napvilágot látott a Janua 
német-latin változata is. Magyar fordí
tással kiegészített redakciója, a Janua 
[...] in Hungaricam linguam translata, 
mely először a váradi iskola használatára 
jelent meg (Várad, 1643), az akkori vá
radi, később sárospataki rektornak, Szi
lágyi Benjámin Istvánnak a munkája. 
Anyaga részben a szótári hagyományból, 
részben a korabeli iskolákban használa
tos magyar szókészletből származik. 
1647-től külön kötetben többször is meg

jelent a Janua szómutatója, a latin sza
vak párhuzamos magyar megfelelőivel, 
Index vocabulorum januae linguarum J. 
A. Comenii... címmel. Ezt két gyulafe
hérvári tanár, Tsaholci János és Bihari 
Ferenc állította össze. ~ művének hason
ló mutatója különböző nyelvű fordítá
sokkal már létezett. A szerkesztők úgy 
ítélték, hogy valamennyi közül az angol 
és a holland munkák a legpontosabbak, 
ezért ezeknek az értelmezéseit próbálták 
magyarra átültetni. Ehhez nem a korábbi 
szótárak magyar anyagát használták fel, 
hanem a korabeli élő erdélyi szókincset. 
A Vestibulumnak is készültek magyar
latin változatai, legkorábban a gyulafe
hérvári iskola használatára (Gyulafehér
vár, 1641). Szerkesztettek többnyelvű ki
adásokat. Az ismertek közül a magyar ki
egészítés görög, német, cseh és szlovén 
társaságban szerepel. A Vestibulum, a Ja
nua és az Atrium egymáshoz kapcsolódó 
sorozata először ~ sárospataki tanársága 
idején (1650-54) jelent meg (Eruditionis 
scholasticae pars príma, vestibulum..., 
pars II, janua..., pars III. atrium, Patak, 
1652). '

A feldolgozott témakörök még két vál
tozatban ismétlődnek. A Schola ludus (Pa
tak, 1656) az ismeretanyag dialógusokba 
foglalt előadása, játékos formában, teátrá- 
lis keretek között. Az Orbis sensualium 
pictus (Nürnberg, 1658) az anyag illuszt
rált kifejtése. Képeinek egy része már a 
sárospataki Jű/;M«-kiadásokban napvilá
got látott. Magyarországon két-, három- 
és négynyelvű változatait is kiadták.
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~ pedagógiai elveivel különösen a pu- 
ritánusok rokonszenveztek, erősen hatott 
^Tolnai Dali János és —»Apácai Csere 
János munkásságára. A ~i pánszofia, a 
megismerés három ~i alapelve (érzékelés, 
ész, kinyilatkoztatás) hatással volt a mo.-i 
—»fizika fejlődésére, az eperjesi iskolára, 
Bacon első mo.-i követőjére, Johannes 
—»Bayerra és —»Pósaházi Jánosra. Filo
zófiai nézetei a kor legtöbb magyar gon
dolkodójánál kimutathatók. Habsburg- 
ellenessége és a társadalom átalakításá
ról vallott nézetei —»Zrínyi Miklóst is 
befolyásolhatták.

Kiad.: Johannes Amos Comenius Nagy 
oktatástana, ford., kiad. Geréb György, Bp., 
1953; A látható világ, ford., kiad. Uő, Bp., 
1959; Comenius Magyarországon. Comenius 
Sárospatakon írt müveiből, Bp., 1962; Orbis 
sensualium pictus, hasonmás, Bp., 1970; 
Comenius Válogatott írásai, Bp., 1971.

Bibliográfiák: Kurt Pilz, Johann Amos 
Comenius. Die Ausgaben des Orbis Sensuali
um Pictus. Eine Bibliographie, Nürnberg, 
1967; Berlász Piroska, itj. Horánszky Nán
dor, Comenius Magyarországon kiadott mü
veinek lelőhelybibliográfiája, Bp., 1970; Da
niel S. LarangÉ, Bibliographie sélective de 
coméniologie, http://bohemica.free.fr/come- 
nius/biblio_menu.htm

írod.: Bakos József, Comenius nyelvi tan
könyvei a magyar iskolákban I. A Vestibulum, 
Pedagógiai Szemle, 1965; Uő, Comenius 
nyelvi tankönyvei a magyar iskolákban II. A 
Janua, Az Egri Tanárképző Főiskola Tudo
mányos Közleményei, 2(1964); Uő, Come
nius tankönyvei a magyar iskolákban 111 IV.

A szerk. Bartók István

Comico-tragoedia
Ezen a címen, amely valójában műfaj

megjelölés, két régi magyar dráma maradt 
fenn. 1646-ban keletkezett az az ismeret
len szerzőjű, verses formájú, énekelhető 
moralitás, amelynek legsikeresebb, legel
terjedtebb része, 2. felvonása a bűnös 
gazdag és a szegény Lázár bibliai törté
netének dramatizálása. Változata még a
20. sz. végén is élt a moldvai -^csángók 
körében. Nehéz eldönteni, hogy a műben 
csupán középkorias allegorizálást lás- 
sunk-e, avagy egy manierista-kora barokk

oratóriumfélét, az opera előképét. Ha va
lóban énekelték, elképzelhető az utóbbi.

A másik darab az unit. erdélyi —»Fel- 
vinczi György műve: mitológiai appará
tust felvonultató, talán az olasz operát 
utánzó daljáték (átdolgozva megjelent 
Kolozsváron 1693-ban, de példány csak 
a 18. sz.-ból ismeretes).

Kiad.: RMDE, II, 1960. 
írod.: Binder Jenő, Egy magyar Lázár

dráma és rokonai, EPhK, 1898; Dömötör 
Tekla, A magyar Lázár-dráma nagyszebeni 
előadásához, FK, 1955; A pokolban kénlódó 
dúsgazdag históriája. Comico-tragoedia egy 
felvonásban. A moldvai csángó folklór kin
cseiből, kiad. Seres András, Szabó Csaba, 
Életünk, 1990.

Magyar Árpád

Comoedia Erdély siralmas állapotjá-
ról (Pasquillus de miserrima patria no
stra Transylvania, 1668)

Ismeretlen szerzőjű, dramatizált, két- 
felvonásos, allegorikus gúnyirat a kora
beli erdélyi állapotokról. Csak a 20. sz.- 
ban jelent meg nyomtatásban. A kéziraton 
feltüntetett szerző (Joannes Vilhelmus je
zsuita) neve és jezsuita voltának említése 
a félrevezetést szolgálta. Az erdélyi köz
állapotok romlásának okai között a szo
kásos toposzokon (az urak önzése, kap
zsisága, költekező életmódja) kívül konk
rétumokat is megjelöl, mint pl. a görög 
kereskedők befolyása, az asszonyuralom 
(Apafiné). A szerző vélhetőleg érdeksé
relmet szenvedett erdélyi magyar keres
kedő, talán kát. vallású.

Kiad.: RMDE, II, 1960. 
írod.: G yárfás Tihamér, Comoedia Er

dély siralmas állapotjárói, Gyoma, 1909.
Turu Pál

computus —»kronológia

Concilium decem-virorum Hungáriáé
(Tíz magyar politikus tanácskozása; 
Nagyszombat, 1722)

Szónoki példatár, a filozófiai kurzus 
záróvizsgáit köszöntő latin nyelvű jezsui
ta kiadvány. Szerzője visz. a retorikai év
folyam tanára, —»Kazy Ferenc. A 12 ké
ső barokk stílusú fiktív szónoklat a török
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háborúk utáni Mo. felvirágoztatásához a 
kát. vallás és a Mária-tisztelet terjesztését, 
az ifjúság szigorú nevelését, a kereskedés, 
az ipar és a műveltség gyarapítását, a ka
tonai fegyelem megszilárdítását, a népte- 
len területek betelepítését stb. ajánlja.

írod .: Tárnái Andor, A consultatio Ma
gyarországon. A politikai nevelés irodalmi 
formáinak és stílusának történetéhez, ItK, 
1986.

Kecskeméti Gábor

conditionarius —»jobbágy

congregatio generalis (lat. ’általános
gyűlés’)

Egy vagy több —»megye számára az 
uralkodó parancsára (vagy anélkül) ösz- 
szehívott, a megyésispán, ill. valamelyik 
báró által tartott bírói közgyűlés, a 13. sz. 
második felétől a vidéki —»törvénykezés 
legfőbb intézménye. A király által tartott 
~ok tekinthetők az —»országgyűlések 
egyik előzményének. Királyi felhatalma
zással a nádor (—»nádori közgyűlés), a 
14. sz. elején pedig a megyésispánok 
(^megyegyűlés) is hívtak össze ~t. így 
nevezték az erdélyi és a horvát-szlavóniai 
tartománygyűléseket, valamint a székely 
nemzetgyűléseket is. Az előbbieken az 
-^erdélyi vajda, ill. a -Abán. az utóbbin a 
—»székelyispán elnökölt. A ~ intézményét 
az 1486. évi törvények szüntették meg.

írod .: ÍSTVÁNYI Géza, Congregatio gene
ralis, LK, 17(1939), 18(1940-41); Tringli 
István, Két szokásjogi norma a közgyűlések 
működéséről, TSz, 39(1997).

József Zoltán

Conrad, Michael, von Heidendorf
(Medgyes, 1730. nov. 26,-Medgyes, 
1821. nov. 9.)

Szász önéletíró. Városának főtisztvi
selője, 1789-ben polgármestere volt. A 
maga korában kéziratban maradt, latinul 
és németül irt munkái a szászok (—»né
metek) történetével, történelmi jogaival 
foglalkoznak.

K iad.: Eine Selbstbiographie, Hrsg. Ru
dolf T heil, Archiv des Vereins für siebenbür- 
gische Landeskunde (Hermannstadt), n. F., 
13—16, 18, 1876-83; Erdély öröksége. Erdé

lyi emlékírók Erdélyről, VIII, bev. Jancsó 
Elemér, ford. O pfermann Ernő, Bp., 1942.

A szerk.

Conrad! Ignác Norbert (Pest, 1718. 
jún. 20.-Nyitra, 1785. aug. 28.)

Piarista tanár, rendtartományi főnök, 
költő, fdológus. Szülővárosában tanult, 
1733-ban Kecskeméten a piarista rendbe 
lépett, és ott, Máramarosszigeten, majd 
Nagykárolyban folytatta tanulmányait. 
1742 43-ban Kecskeméten és Pesten ta
nított. Rómában 1744-ben teológiát ta
nult, 1745-ben ott szentelték pappá. Haza
térve a rend gimnáziumaiban tanít poéti
kát, retorikát, később logikát, metafizikát, 
etikát, teológiát, és főrangúak gyermekei 
mellett nevelősködik. Főbb állomáshe
lyei: 1748-ban Pest, 1749-ben Nyitra. 
Közben 1747-ben Brassóban Stentz tá
bornok fiainak nevelője. 1750-51-ben 
Bécsben a Lichtenstein-akadémián, 1752- 
ben ismét Nyitrán, 1753-54-ben Pesten 
tanít. 1755-56 között Forgách László és 
János grófok tanára Nyitrán és Nagyvá
radon; 1757-ben igazgatóhelyettes és ta
nár Debrecenben; 1758-61 között Vácon 
a gimnázium igazgatója. 1762-ben Pes
ten az iskolák igazgatója és német hitszó
nok; 1763-ban Veszprémben igazgatóhe
lyettes és tanár; 1764-69-ben ugyanott 
házfőnök és rendtartományi kormányta
nácsos; 1770-72-bcn consultor provin
cialis; 1773-75-ben Pesten, 1776-82- 
ben Nyitrán igazgató; 1782. októbertől 
rendtartományi főnök. Jól tudott olaszul, 
németül, latinul, görögül. Saját versei 
(főleg epigrammák) összegyűjtve, ki
adásra előkészítve kéziratban maradtak, 
ma a rend könyvtára őrzi őket. Kortársai 
kiváló latin költőnek tartották. Sajtó alá 
rendezte —»Janus Pannonius verseit (Libri 
III. poematum, elegiarum et epigramma- 
tum, Buda, 1754), húszat közülük ő jelen
tetett meg először nyomtatásban. Mivel 
kiadása kifejezetten iskolai, oktatási-ne
velési célra készült, a pajzán és az anti- 
klerikálisnak tekinthető verseket kihagy
ta. Előszava a kor tudományos színvona
lán álló Janus-életrajz. Több más művet is 
kiadott (Eduardo Corsini, Dissertationes 
agonisticae, Bécs, 1754; Paolino Che-
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lucci. Orationum in Romanae sapientiae 
archigymnasio recitatorum, I—II, Buda, 
1754). Latin alkalmi versei, —»Padányi 
Bíró Márton halálára írt latin temetési 
beszéde és egy olaszból készült latin for
dítása (P. Vinccntius Talenti a S. Philippo 
Uerio, Vito et rerum gestarum compendi
um Josephi Calasanctii a Matre Dei, Po
zsony, 1769) jelentek meg nyomtatásban.

Írod.: Jeleníts István, A latin nyelvű epig
ramma tizennyolcadik századbeli piaristák 
költői gyakorlatában, ItK, 1969; Uő, Conradi 
Ignác Norbert: Sic est, conscripsi versus..., 
ItK, 1969; Varga Zoltán, Conradi Ignác Nor
bert Janus Pannonius-kiadása, in Dolgozatok 
a 17-19. századi magyar irodalomról, szerk. 
Hargittay Emil, Mándi Ildikó, Bp., 1977.

Lux Etelka

Constantinusnak és Victoriának egy
máshoz való igaz szerelmekről írott ko
média (17. sz. eleje, MTAK, K 53)

Udvari dráma. Kéziratát 1648-ban má
solták iíj. —»Draskovich János udvará
ban, maga a mű a 16-17. sz. fordulója tá
ján íródhatott, nagyjából egy időben a 
Theagenes és Chariclia fordításával. En
nek azért van jelentősége, mert a ~ fő mo

tívumai -  mint Ludányi Mária kimutatta 
-  Héliodórosz Aithiopika c. regényéből 
származnak, s a Theagenes és Chariclia e 
Héliodórosz-mű fordítása. A ~ feltehető
leg —»Thurzó György nádor környezeté
ben keletkezett; a Theagenés és Chariclia 
feltételezett szerzője, —»Czobor Mihály 
Thurzónak többszörösen rokona volt: 
egyrészt sógora, másrészt, második fele
sége révén, veje. A dráma ismeretlen, ám 
a mondottak miatt Czoborra nagyon 
hasonlító szerzője alaposan merített a Ba- 
lassi-hagyományból, nyelvezete kísérteti
esen emlékeztet a Szép magyar komédiáé
ra (—»Balassi Bálint). A szöveg Terentius 
és Plautus, valamint az olasz irodalom 
alapos ismeretére vall, mind Petrarca szo
nettjeiből, mind Leona Ebreo Dialoghi 
d ’amoryábóX találhatók benne átvételek. 
Balassi drámájával együtt a világi udvari 
színjátszás kivételes és színvonalas emlé
ke. Előadatása csak főúri (visz. esküvői) 
ünnepség alkalmával volt lehetséges, 
egyéb környezetben amorálisnak minő
síttetett volna.

Kiad.: RMDE, II, 1960.
Írod.: Mészöly Gedeon, Egy ismeretlen 
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Victoriának egymáshoz 
való igaz szerelmekrűl 
írott komédia kéziratának 
első oldala. MTAK
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tál, A magyar reneszánsz dráma poétája, ItK, 
1969; Csapodi Csaba, A „Magyar codexek” 
elnevezésű gyűjtemény, Bp., 1973, 34—35 (Az 
MTAK Kézirattárának katalógusai, 5); Ludá- 
NYl Mária, Petrarca szonettjei egy 17. század 
eleji magyar drámában, ItK, 1974; UŐ, Ba
lassi Szép magyar komédiájának közvetlen 
hatása a hazai udvari dráma fejlődésére, ItK, 
1976; Uő, A szerelemkép alakulása a 16. szá
zad végi és a 17. század eleji magyar iroda
lomban, ItK, 1979.

Kőszeghy Péter

consuetudines —»regula

Conti Lipót Antal (Leopold Antoni; 
Sopron, 1708. dec.-Pest, 1773.jan. 1.)

Kőfaragó, szobrász. Apjánál, a luganói 
származású stukkátor Pietro Antonio C.- 
nál, majd 1721-26 között a soproni Eisen- 
kölbl Ferenc kőfaragó-szobrásznál tanult. 
1733-ban nyert polgárjogot Pesten, ahol 
később városi tanácsos is volt. Kőfaragó
mesterként dolgozott haláláig. A —»pesti 
belvárosi plébániatemplomban temették 
el, amelynek gondnoka is volt.

~ vitatott alakja a 18. sz.-i magyar 
szobrászatnak. Hosszú, ötvenéves mun
kásságából kevés mű tekinthető egyértel
műen az ő alkotásának, miközben sze
mélye szinte minden pesti és Pest kör
nyéki templomépitkezésnél felbukkan. 
Pest város legjelentősebb kőfaragómes
tere volt, akinek rendszeres szobrászi te
vékenysége ellen a pesti szobrászmeste
rek 1745-ben tiltakoztak. Munkásságában 
nagy szerep jutott műhelyének, amelyben 
szobrászokkal, pl. -^Hebenstreit Józseffel 
dolgozott együtt, ami megnehezíti a mű
vek attribúcióját. Pest városi életében be
töltött kiemelkedő szerepét és jövedel
mének jelentőségét nemcsak városi taná
csosi tisztsége bizonyítja, hanem az a 
kápolna is, amelyet a pestisjárvány elmúl
tával, 1739-ben feleségével fogadalom
ból, a Segítő Szűz tiszteletére építtettek a 
pesti kőbányák közelében fekvő szőlő
birtokukon (X., Kápolna tér). A kápolna 
kőből faragott retablójú oltárán álló szen
tek kisméretű kőszobrai a legkorábbi al
kotások, amelyek ~ nevéhez köthetők, 
jóllehet Johann Thenny bécsi szobrász

A pesti Egyetemi templom szószéke. Conti műhe
lyének alkotása

mellett már 1736-ban részt vett a pesti In
validus-palota (ma: Városháza) kápolná
ja plasztikai díszeinek készítésében (ma 
már nem léteznek), és a pesti Grassalko- 
vich-palota kőfaragómunkáin is ekkor 
dolgozott (ma már nem léteznek). ~ mű
vének tekinthető és szerződéssel bizo
nyítható az 1742-ben felállított kecske
méti Szentháromság-oszlop szobrainak 
többsége (többszöri restaurálás után már 
nem mindegyik eredeti), amelyek a kő
bányai kápolna szobraival -  elsősorban 
az arcok és kezek megformálásában -  
mutatnak stíluskapcsolatot. Az 1725-től 
épült pesti pálos templom (ma: Egyetemi 
templom, V., Egyetem tér) mellékoltárai, 
főoltára, szószéke és egyéb gazdagon fa
ragott berendezései 1740—48 között ké
szültek. A mo.-i barokk szobrászat e ki
emelkedő kvalitású együttese mesterének
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kérdésén a szakirodalom 70 éve vitatko
zik. Noha ~val együtt itt szerepel először 
az Ausztriából származó Hebenstreit Jó
zsef szobrász is, a hatalmas munkát csak 
nagy műhely végezhette. 1745-ben Pest 
másik jelentős templomépítkezésén, a 
szervita templomban (V., Szervita tér) is 
végzett kőfaragómunkákat: a szentély 
két márvány mellékoltára származhat tő
le. A vácrátóti plébániatemplom főoltárá
nak elkészítésére 1745-ben pesti asztalos
fafaragó mesterrel kötött, újabban előke
rült szerződés nem zárja ki ~ műhelyének 
a szakirodalom által korábban felvetett 
közreműködését a szobrok megalkotásá
ban. 1748-ban a kecskeméti piarista temp
lom kőkapuzatának kialakításában vett 
részt. Az 1750-54 között Vácon felállí
tott Szentháromság-emlék és ugyanott a 
piarista templom kapuzata feletti Kala- 
zanci Szt. József-szobor feltehetően ~nak 
vagy műhelyének alkotása. 1761-ben a 
j ászberényi Nagyboldogasszony-plébá- 
niatemplom tornyának felépítésekor kő
faragómunkákra kötött szerződést, ezek 
korábbi feltételezések szerint talán azo
nosak lehetnek Szt. István és Szt. László 
magyar királyok, valamint Szt. Péter és 
Pál homlokzati fülkékben álló szobrával. 
1764-65-ben a péceli Ráday-kastély, 
1767-ben a budai tabáni Szt. Katalin- 
templom számára végzett kőfaragómun
kákat (nem meghatározhatók). 1770-72 
között az egykori esztergomi várbeli Szt. 
István-templomhoz Hebenstreit szobrai 
számára követ szállított.

~ kőfaragómesterként vállalt szobrászi 
munkái az 1740-es évek elejéig feltehető
en saját kezű tervvázlat és modell alapján 
megmintázott művei, amelyeket segédei 
is ki faraghattak. Megnövekedett „vállal
kozási” feladatai következtében egyre na
gyobb szerep jutott a műhelyben dolgozó 
szobrászmestemek. ~ stílusát a kecske
méti Szentháromság-emlék szobrai érzé
keltetik a legjobban. A kontraposztos ala
kok nyugodt testtartásúak, a redőkezelés 
erőteljes, a kemény, párhuzamos redőket 
vízszintes ráncok vágják át, az átlós, len
dületes köpenykötés kemény törésekből 
áll, az arcok oválisak, a szemek nagyok, 
a szemhéjak erősen aláfúrtak, a szájak

teltek. Ezek a stílusjegyek a pálos temp
lom egyes szobrain, a vácrátóti fő- és 
mellékoltárok, valamint a váci Szenthá
romság-emlék szobrain is felfedezhetők.

írod.: Aggházy, 1959,1; Jernyei K iss Já
nos, Néhány adalék Conti Lipót Antal tevé
kenységének megítéléséhez, AH, 25(1997); 
G ranasztÓinÉ Györffy Katalin, „Magister 
Pestiensis arcularius... ad Ecclesiam Ráto- 
tensem magnam aram... ”, in Koppány Tibor 
hetvenedik születésnapjára, szerk. Bardoly 
István, László Csaba, Bp., 1998 (Művészet
történet-Műemlékvédelem); Uő, Conti, in 
Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bil
denden Künstler aller Zeiten und Völker, 
XXI, München-Leipzig, 1999, 12; KomArik 
Dénes, A 18. századi Pest szobrászairól, kő
faragóiról, in Détshy Mihály nyolcvanadik 
születésnapjára, szerk. Bardoly István, Ha
ris Andrea, Bp., 2002 (Művészettörténet- 
Műemlékvédelem).

Granasztóiné Györffy Katalin

Cordatus Konrád (Leombach bei 
Wels, 1480- Spandau, 1546. márc. 25.)

Prédikátor, író. Huszita parasztszülők 
gyermeke, a protestantizmus legkorábbi 
mo.-i képviselői közé tartozik. Bécsben, 
Ferrarában, Rómában tanult, a teológiai 
doktori címet Ferrarában kapta meg. 
1517-ben Körmöcbányán luth, lelkész. 
1523-ban Mária királyné udvari papja; 
állását prot. dörgedelmei miatt 1524-ben 
elvesztette. 1528-ban Wittenbergbe, Lu
therhez menekült, majd Körmöcbányán, 
Besztercebányán és Zólyomban tűnt fel. 
1525 tavaszán börtönbe került; 1526 feb
ruárjában szabadult. Újra Luther és 
Melanchthon oltalma alá húzódott. 1527 
áprilisában Mo.-on járt, de nem jutott ál
láshoz, így visszatért Wittenbergbe. 1532 
tájt Wittenbergtől nem messze, Niemeck- 
ben volt lelkész, majd 1537-39-ben Eis- 
lebenben, azután 1539 őszétől Branden
burgban lett a luth.-ok vezetője, 1540-től 
Stendalban első szuperintendens. Legér
dekesebb írása a Luther asztalánál folyta
tott beszélgetések lejegyzése, egy sajátos 
jegyzőkönyv-napló. Sajnálatos, hogy az 
állítólag riporteri pontossággal rögzített 
szövegeket később alaposan átstilizálta.

Művei: Ursach, warum Ungarn verstöret
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ist und jetzt Oesterreich bekrieget wirt, 
Zwickau, 1529; Außlegung der Evv., an 
Sonntagen u. Jürnembsten Festen, Hrsg. Phi
lipp Melanchthon, Nürnberg, 1556; Tage
buch über Dr. Martin Luther gefiihrt von Dr. 
Conrad Cordatus (1537), Hrsg. Hermann 
W rampelmeyer, Halle, 1885.

írod.: Pokoly József, Cordatus Konrád- 
ról, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1892; 
Gerhard Breuninger, Quellenkritische Un
tersuchungen von Luthers Tischreden in der 
Sammlung des Konrad Cordatus, Diss., Tü
bingen, 1926; Payr Sándor, Cordatus Konrád 
budai pap, Luther jóbarátja, Ösvény, 1928; 
UŐ, Cordatus Konrád könyvecskéje Magyar- 
ország és Ausztria romlásáról, Ösvény, 1929; 
Dezső W iczián, Beiträge zu Leben und Tä
tigkeit des Cordatus Conrad, Archiv für Re
formationsgeschichte, 1964; Gustav Hamann, 
Conradus Cordatus Leombachensis, Jahrbuch 
des Oberösterreichischen Musealvereins, Linz, 
1964.

Lux Etelka

Cornides Daniel (Liptószentmiklós, 
1732. júl. 1 -Pest, 1787. okt. 4.)

Történész, egyetemi tanár, könyvtáros. 
Körmöcbányán, majd Losoncon és Po
zsonyban (itt —»Bél Mátyás irányításá
val) tanult. Az erlangeni egyetemen sze
rezte diplomáját. Mintegy 15 évig Wes
selényi István br. özvegyének, —»Daniel 
Polyxenának alkalmazásában gyermekei 
nevelője, a kolozsvári ref. kollégium né
mettanára. Ezután —»Teleki József gr. tit
kára s egyben barátja lett. Beutazta Olasz-
o.-ot és Franciao.-ot. 1784-től a pesti 
egyetemen a diplomatika és a heraldika 
professzora, valamint könyvtáros. Teleki 
József fiait Göttingenbe kísérte; az otta
ni akadémia 1785-ben a magyarok ős
vallásáról előadott értekezéséért levele
ző tagjává választotta. —»Pray György és 
—»Kaprinai István köréhez tartozott, szá
mos magyar tudóssal levelezett. Érteke
zéseinek egy részét Johann Christian 
—»Engel adta ki. Műveinek többsége 
kéziratban maradt. Fejér György ezeket 
Codex diplomaticusában használta fel. 
Gazdag oklevél-, fölirat- és éremgyűjte
ményét Teleki József vette meg. A nevét 
őrző —» Go mides-kó dex egykor az ő tu

lajdona volt. Bibliotheca HungarIcáTyán, 
amely csak halála után jelent meg (Pest, 
1792), alapszik Szinnyei és más bibliog
ráfusok munkássága.

Művei: De motibus lunae ac phaenomenis 
independentibus, Erlangen, 1757; Theses phi
losophicae inaug. Hunnio atque Bolingbrokio 
Deistarum recentissimorum coryphaeis oppo
sitae, Erlangen, 1758; Koporsóban égő szö- 
vétnek, Kolozsvár, 1764 (halotti versek); 
Regum Hungáriáé, qui saeculo XI. regnavere, 
genealogiam illustrat, Pozsony-Kassa, 1778; 
Epistolae exegeticae Georgii Pray, Stephani 
Katona et Danielis Cornides in dispunctionem 
Antonii Gánóczi, Pest, 1784; Commentatio de 
religione veterum Hungarorum, Bées, 1791; 
Vindiciae anonymi Belae regis notarii, Buda, 
1802; Rezső Gálos, Die Reise des Daniel 
Cornides nach Göttingen. Cornides und 
Pray, Ungarn-Jahrbuch, 1932 (levelek); Soós 
István, Hajnóczy József és Cornides Dániel 
levelezése, LK, 1985.

írod.: F. Csanak Dóra, Cornides Dániel a 
titkár és barát, in UŐ, Két korszak határán, 
Bp., 1983.

Magyar Árpád

Cornides-kódex (EK, Cod. Hung. 4)
215 levél terjedelmű, magyar nyelvű 

prédikáció- és legendagyűjtemény. 1514- 
19 között másolta a —»domonkosok Nyu- 
lak szigeti apácakolostorában —»Ráskai 
Lea. A kódex 26 alkalomra, az —»egyházi 
év nagy ünnepköreire és a legfontosabb 
női szentek ünnepeire kínál tartalmas ol
vasmányt. A prédikációk forrásai —»Te
mesvári Pelbárt, Johannes Herolt (Disci
pulus) és Paratus prédikációgyűjtemé
nyei, a legendákéi a -4Legenda aurea. A 
~et a pozsonyi —»klarisszák a 17. sz.-ban 
a -^Példák Könyvével, a -—>KönyvecséveI. 
a -^Bod-kódexszel és a -xSándor-kódex- 
szel egybeköttették. A kolligátum a 19. sz. 
elején az EK-ba került, Toldy Ferenc itt az 
egyes részeket szétválasztatta és egyen
ként elnevezte. A ----»Cornides Dániel ne
vét őrzi.

Kiad.: Cornides Codex, kiad. Volf 
György, Bp., 1878 (Nyelvemléktár, 7); Corni
des-kódex, hasonmás, betűhű átirat és latin 
megfelelő, kiad. Bognár András, Levárdy 
Ferenc, Bp., 1967 (Codices Hungarici, 6).
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írod.: T ím ár  Kálmán, Adalékok kódexeink 
forrásaihoz, ItK, 1926; LÁzs Sándor, A Cor- 
nides-kódex körül, ItK, 1981; Uö, A Corni- 
des-kódex eredeti rendje, ItK, 1983.

Madas Edit

Corpus juris Hungarici
Mo.-on az első nyomtatott törvény- 

gyűjtemény kiadása —»Zsámboky János 
nevéhez fűződik. Bonfini második kiadá
sának (Frankfurt, 1581) függelékében

egyéb oklevelek mellett a régi országgyű
lési végzemények gyűjteményét is közre
adta, amelyet Mossóczy Zakariás váci, 
majd nyitrai püspök bocsátott rendelke
zésére (Dea-etorum seu articulorum ali
quot priscorum Ungariae regum...). Ez 
az összeállítás tartalmazta az 1486 e. ki
adott törvények nagy részét.

E gyűjteményt az 1584-ig terjedő idő
szak törvényeivel kiegészítve 1584-ben 
Ilosvai István gyűjtése alapján Mossóczy

A Cornides-kódex első lapja. EK
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Zakariás Telegdi Miklós pécsi püspökkel 
társulva nyomatta ki Nagyszombatban, 
Decreta constitutiones et articuli regum 
inclyti regni Hungáriáé címmel. Bár az 
általuk közreadott szövegek késői, hibás 
másolatokon alapultak, e törvénytár szol
gált alapul a későbbi kiadók számára is. 
Az első kiadást 1628-ban követte a máso
dik, ún. bécsi kiadás, amely három részből 
állt: a —»Werbőczy István-féle —»Triparti- 
tűmből, a Mossóczy-Telegdi-féle gyűjte
ményből és az 1584-1604 között hozott 
törvényekből. A következő, 1653. évi, sá
rospataki kiadás kiegészült az 1649-ig ter
jedő törvényekkel, valamint tartalmazta 
az 1606-i bécsi és zsitvatoroki békekötés 
cikkelyeit. A sárospataki kiadásnak az 
1655. és 1659. évi törvényekkel kibővített 
utánnyomása volt az 1668-i pottendorfi 
kiadás.

—»Szentiványi Márton jezsuita, a nagy- 
szombati —»egyetemi nyomda prefektusa 
adta ki először a törvénygyűjteményt Cor
pus juris Hungarici seu decretum gene
rale elnevezés alatt 1696-ban Nagyszom
batban. 1743-ban a nyomda Mária Teré
ziától megszerezte a kiadás kizárólagos 
jogát. Ezután az újabb edíció 1751-ben 
Szegedi János jezsuita tanár gondozásá
ban jelent meg, aki az egyes dekrétumo
kat cikkelyekre, szakaszokra és paragra
fusokra osztotta fel.

íro d .: Corpus Juris Hungarici, szerk. 
Márkus Dezső, Bp„ 1896-1901; V écsey Ta
más, Adalék a Magyar Corpus Juris történe
téhez, Bp., 1902; Iványi Béla, Mossóczy Za
kariás és a mag)>ar Corpus Juris keletkezése, 
Bp., 1926; Eckhart Ferenc, Magyar alkot
mány- és jogtörténet [1946], Bp., 2000.

Bódiné Beliznai Kinga

Corvina könyvtár (Bibliotheca Cor
vina)

Az Alpoktól északra az első s egyúttal 
a legjelentősebb humanista fejedelmi 
könyvtár Mátyás király ~a volt, mely az 
utókortól kapta a Bibliotheca Corvina 
(másképpen: Bibliotheca Corviniana) ne
vet. Magában foglalta elődeinek királyi 
könyvtárát és —»Vitéz János Budán lefog
lalt gyűjteményét is. Vitéz János váradi 
és —»Janus Pannonius pécsi könyvtára

(—»könyvkultúra és írásbeliség II.4.) szol
gált közvetlen mintaképül Mátyás számá
ra, akinek ízlését Vitéz mint nevelője sze
mélyesen is formálta. A ~ alapítása nem 
köthető dátumhoz. 1467 k. már több adat 
utal Mátyásnak a könyvek iránti növekvő 
érdeklődésére, ekkor ajánlotta neki a fe
jedelmi erényekről írott munkáját a Fer- 
rarában élő magyar kartauzi, —»Andreas 
Pannonius. A neves humanista, Galeotto 
-^Marzio ez időben már Budán élt, talán 
ő volt a ~ első könyvtárosa. A Vitéz-féle 
Mátyás-ellenes összeesküvés leleplezése 
(1472) után a könyvtár fejlődése átmene
tileg megakadt, majd az 1480-as évektől 
bontakozott ki igazi arculata páratlan 
gyarapodás kíséretében.

Aragóniái Beatrixszal kötött házassága 
(1476) után Mátyás udvara teljesen átala
kult. Olasz reneszánsz mintára a könyvtár 
is az udvari élet és a fejedelmi —»repre
zentáció fontos színtere lett. A ~ nagyon 
sokat köszönhetett új könyvtárosának, a 
firenzei humanista Taddeo Ugoletónak, 
aki fáradhatatlanul kutatott új szövegek 
után, szervezte, felügyeltette a —»könyv
másolást, gondja volt a különleges köté
sekre, káprázatos új berendezést készítte
tett, s a velencei Naldo Naldival megírat
ta a könyvtár versbe foglalt ismertetését
-  De laudibus Bibliothecae Augustae (A 
fenséges könyvtár dicsérete) - ,  amely a 
budai bibliotékában az ideális könyvtárat 
ünnepelte. A tudós könyvtáros buzgalmát 
persze a gyűjteményéért minden anyagi 
áldozatra kész király ambíciója táplálta. 
Mátyás mecénásként az olasz fejedelmek
-  mindenekelőtt Lorenzo de’ Medici -  
versenytársának számított.

A —»kódexek ragyogó szépsége, tartal
mi gazdagsága és a könyvtártermek pom
pája harmonikusan egészítette ki egymást. 
Az eredeti állomány mintegy 2000-2500 
kötetre (korvinára) becsülhető, ezek nagy 
része pergamenkódex volt, de akadt kö
zöttük néhány —»ősnyomtatvány is.

Az igényes —»könyvdíszítés kezdettől 
fogva jellemezte a korvinákat. Eleinte az 
egyszerűbb fehér indafonatos lapszéldí- 
szek voltak túlsúlyban, az 1480-as évek
től viszont a legkiválóbb itáliai, főként fi
renzei könyvmásolók és -festők dolgoztak
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Hieronymus, Commentarii in epistolas S. Pauli, Firenze, 1488 k . , f  Ív. OSZK
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Felix Petancius, Genealogia Tureorum imperatorum, Buda, 1502-12 között. OSZK
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Mátyás kódexein. Közülük az első helyen 
Attavante degli Attavanti állt. A ~ fenn
maradt állományában több mint 20 kötet 
tulajdonítható neki, ill. műhelyének. A 
legértékesebb liturgikus kódexek készül
tek nála: legkorábbi műve egy monumen
tális missale, amelyet névfelirata szerint 
1485-ben kezdett kifesteni (Brüsszel, Bi
bliothèque Royale, Ms 9008). Mindvégig 
dolgozott Mátyás számára; egy hasonló 
terjedelmű breviárium nem is készült el a 
király haláláig; még 1492-ben is dolgo
zott rajta a festő (Róma, Biblioteca Apo- 
stolica Vaticana, Cod. Urb. Lat. 112). Sze
rényebb, csupán egy-két díszlapot tartal
mazó kötetek is kerültek ki a keze alól, 
így pl. a Naldi panegyricusát tartalmazó 
díszkódex (Torutí, Ksiqznica Miejska Ko- 
pernika, Cod. Lat. R. Föl. 21.107) vagy 
Leon Battista Alberti építészeti munkája 
(De re aedificatoria; Zemskÿ archív Opa- 
va, pobocka Olomouc, CO 330). A másik 
jelentős művészi teljesítmény a Corviná
ban a Gherardo és Monte di Giovanni 
testvérpáré. Jóval kevesebbet dolgoztak 
Mátyás számára, mindöszsze néhány kó
dexet kapcsolnak a nevükhöz. A legjelen
tősebb közülük a Didymus-kódex (New 
York, Pierpont Morgan Library, MS 496) 
és a bécsi Hieronymus-kódex (ÖNB, Cod. 
930). Ők is dolgoztak olyan kéziraton, 
amely soha nem jutott el Budára: 1490- 
ben még a műhelyükben volt a ma is Fi
renzében őrzött monumentális Biblia 
(Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.
15. Cod. 15-17). Dolgozott Mátyás szá
mára a fiatal Boccardino il Vecchio is, 
neki tulajdonítják a bp.-i —»Philostratus- 
korvinái, amely eredetileg is a legki
emelkedőbb, programatikus kötetek közé 
tartozhatott a könyvtárban. A Firenzében 
megrendelt kódexek díszlapjainak ke
retein három fontos értelmező motívum 
ismétlődik: a Mátyás-portrék (ezek több
nyire antik érmeket utánoznak), a címer
sorok (tényleges címerek és igénycíme
rek, közöttük a friss hódításoké: Szilé
ziáé, Ausztriáé és Bécs városáé) és az ún. 
—»emblémák (hordó, gyémántköves gyű
rű, méhkas, homokóra, acél és kova, ke
rekes kút, sárkány). Ezek az elemek a 
művészeti reprezentáció fontos értelme

zői voltak valamennyi művészeti műfaj
ban.

A Budán működő -  zömmel észak-itá
liai tanultságú -  miniátorok is dolgoztak 
a királyi könyvtár számára az 1480-as 
évek végén. A legjelentősebb festő, az 
ún. Cassianus-mester valamennyi ma is
mert kódexét II. Ulászló számára fejezte 
be, így a névadó Cassianus-korvinát (Pá
rizs, Bibliothèque National, Cod. Lat. 
2129), a müncheni Beda-korvinát (Baye
rische Staatsbibliothek, elm. 175), a Hol- 
kham Hall-i Evangelistariumot (Library 
of the Earl of Leicester, MS 18). Ezekben 
is vannak emblémák, de fontosabb a cí
mersorok és a névbetűk szerepe (részben 
át is festették őket II. Ulászló számára). 
Néhány olyan Budán készült kódexet is
merünk még, amelyben az észak-itáliai 
miniatúrák északi (németalföldi) stílusú- 
akkal vegyülnek. Ilyen a Vatikánban őr
zött missale (Róma, Biblioteca Apostoli- 
ca Vaticana, Cod. Urb. Lat. 110), ahol 
egyetlen képmezőn belül is találkozni ez
zel a jelenséggel, s ide sorolható a Má- 
tyás-graduále (OSZK, Clmae 424), 
amelyben viszont csupán egyetlen nagy 
miniatúra készült felső-itáliai stílusban.

Ha a könyvtár gyarapodását időrend
ben kíséreljük meg nyomon követni, azt 
találjuk, hogy a legjelentősebb firenzei 
miniátorok az 1480-as éveknek a máso
dik felében dolgoztak a király megrende
lésére, s a budai miniátorműhely hason
lóképp. Jól kivehetők a korábban ide ke
rült kódexek egységesítésének nyomai is: 
két miniátor -  az ún. első és második cí
merfestő -  egyencímerekkel látta el a ké
szen szerzett könyveket. Ezek között vol
tak a század közepe után könyvárusi for
galomra készült, már említett, fehér 
indafonatos munkák és korábbi tulajdono
sok -  közöttük IV. Vencel cseh király -  dí
szesen illuminált könyvei is. Sok kódex 
megőrizte régi borítását, mások reprezen
tatív, diszes kötést (—»korvinakötés) kap
tak ekkor: színes bársonykötést zománco
zott csatokkal vagy aranyozott bőrkötést. 
A bársonykötések aranyozott metszését 
színes virágindákkal borították, a bőrköté
seket pedig poncolt aranymetszéssel dí
szítették. Úgy tetszik, a bőrkötések is az
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1485-90 közötti évekre datálhatok. (Az 
egyetlen „évszámos” kötésről, a bécsi 
Lucretius-kódexrőI kiderült, hogy 1451-es 
évszáma utólagos hamisítvány.) Rejtély, 
hová tűnt el 1490-ben az aranyozott bőr
kötéseket készítő (olasz) mester; az a né
hány kötéstábla ugyanis, amely II. Ulász
ló számára készült, csak utánzata a Má
tyás-koriaknak.

A pazar külső nem öncél volt, hanem a 
tartalom méltó foglalata: Mátyás igyeke
zett az ókori szerzők és a kortárs huma
nisták minden fontos művét összegyűjte
ni könyvtárában. A görög auktorokat ere
detiben és fordításban egyaránt gyűjtötte. 
A művek által képviselt tudományszakok 
jól kifejezik a humanista érdeklődés sok
színűségét: filozófia (görög, római, kö
zépkori), teológia (liturgia, egyházatyák, 
skolasztikus szerzők), történelem (ókori 
görög, latin, bizánci, humanista történet
írók), filológia, szépirodalom (görög, 
klasszikus latin, humanista szerzők), föld
rajz, csillagászat, orvostudomány, építé
szet és hadtudomány. A szövegek iránti 
igényességet jelzi, hogy némelyiket 
utóbb emendálták. Az egyik jeles korrek
tor maga Vitéz János volt. Mátyás nem
csak könyvvásárlásra és -másolásra, ha
nem görög és olasz művek fordítására s 
eredeti művek írására (Antonio —»Bonfi- 
ni), összeállítására (Janus Pannonius epig
rammáinak összegyűjtése) is adott megbí
zást.

A ~ a budai királyi palota keleti szár
nyában, a kápolna mellett nyert igen elő
kelő elhelyezést. Két boltozott termet 
foglalt el, melyek közül az egyiket a gö
rög, a másikat a latin szerzők számára 
rendezték be. A kötetek a falak mentén 
futó faragott, aranyozott polcokon voltak 
elhelyezve, a por ellen színes leplekkel 
letakarva. Címük általában a hátsó kötés
táblán volt olvasható, mivel a kódexek a 
polcokon elülső táblájukon feküdtek. A 
Dunára néző színes üvegablakok között 
állt a királyi kerevet, Mátyás itt olvasott 
vagy társalgód kedves humanistáival. A 
teljesen légből kapott szakirodalmi ha
gyomány szerint a ~t díszítette az az osz
lopfő (MNM), mely a következő feliratot 
viseli: MATHIAS PRINC[EPS I]NVICTUS

INGEN[II V]OLUPTATI OPUS HOC CON
DIDIT GENEROSUM (A győzhetetlen 
Mátyás király a szellem gyönyörűségére 
emeltette ezt a nemes alkotást). A meny- 
nyezeteket Mátyásra, majd utódjára, II. 
Ulászlóra is vonatkozó ábrázolásokkal és 
epigrammákkal díszítették. Úgy tetszik, a 
király a könyvtárnak fontos politikai sze
repet is szánt; társtulajdonossá tette Cor
vin Jánost, természetes fiát, akit 1485 u. 
lényegében utódjának tekintett. A királyfi 
nevelője is a könyvtáros, Taddeo Ugoleto 
lett, miként a hellenisztikus Egyiptomban 
is az alexandriai könyvtár vezetője volt a 
trónörökös nevelője.

A ~ páratlan gyarapodását a király hir
telen halála szakította félbe. Ekkor csu
pán Firenzében 150 kódexen dolgoztak a 
~ számára, ám ezek már sosem jutottak el 
Budára. (Nemrég azonosította újabb cso
portjukat Angela Dillon Bussi a Bibliote- 
ca Medicea Laurenzianában.) Mátyás ha
lála után a könyvtár lassú sorvadásnak in
dult. Uralkodása elején II. Ulászló ugyan 
folytatni látszott a könyvtár gyarapítását, 
a lendület azonban nem tartott sokáig. A 
Jagellók alad a ~ reprezentációs szerepe 
is jelentéktelenné vált, és megkezdődött a 
kódexek széthurcolása. A Budán megfor
duló és a könyvtárba bejutó humanisták 
minél többet igyekeztek megszerezni kö
zülük. A könyvek elszivárgásának előnye 
is volt: ezek a kötetek többnyire elkerül
ték a pusztulást, s termékenyítőén hatot
tak új környezetük könyvkultúrájára is. A 
~ mint intézmény azonban az állomány 
nagy részével együtt elpusztult. Visz. II. 
Szulejmán vitte magával Konstantiná- 
polyba, amikor 1526-ban kifosztotta Bu
dát. A könyvtár Isztambulban fellelt töre
dékét, mintegy 20 kódexet Abdulaziz 
1868-ban, ill. II. Abdulhamid szultán 
1877-ben visszaadta Mo.-nak.

A 16-17. sz.-ban élt az a meggyőző
dés. hogy a kódexek még Budán vannak. 
1686-ban, Buda felszabadítása után épp 
ezért a romok között talált könyveket 
Bécsbe szállították. Ezt az állományt 
Csapodi Csabának sikerült azonosítania 
s kimutatnia, hogy nem a ~, hanem a ki
rályi kápolna könyveiről van szó. A hite
les korvinák száma ma mintegy 200-ra
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becsülhető. A kötetek a világ 16 országá
nak 49 könyvtárában vannak szétszórva. 
Mo.-on nagyobb gyűjteménnyel az 
OSZK (35) és az EK (14) rendelkezik.

írod.: André de Hevesy, La bibliothèque 
du roi Matthias Corvin, Paris, 1923; Hoff
mann Edith, Régi magyar bibliofilek [1929], 
kiad. Wehli Tünde, Bp., 1992; Klára Zolnai, 
Bibliographia bibliothecae Matthiae Corvini, 
Bp., 1942; Csaba Csapodi, The Corvinian Lib
rary. History and Stock, Bp., 1973; Uő, A bu
dai királyi palotában 1686-ban talált kódexek 
és nyomtatott könyvek, Bp., 1984; Balogh Jo
lán, Mátyás király és a művészet, Bp., 1985, 
35-55; Csapodi Csaba, Újabban ismeretessé 
vált hiteles és ál-korvinák, MKsz, 1986; Bi
bliotheca Corviniana 1490-1990, kiáll, kát., 
OSZK, Bp., 1990; Csapodi Csaba, Csapodiné 
Gárdonyi Klára, Bibliotheca Corviniana, Bp., 
41990; Karsay Orsolya, A „fenséges könyvtár 
dicsérete", MKsz, 1991; Angela Dillon Bus- 
si, Ancora sulla Biblioteca Corviniana e Fi
renze / Még egyszer a Corvina Könyvtár és Fi
renze kapcsolatáról, in Primo incontro italo-  
ungherese de bibliotecari t  Első olasz-magyar 
könyvtáros találkozó (Budapest, 2000 novem
ber 9-10.), szerk. Mariarosaria Scigutano, 
Bp., 2001; Nel segno del corvo. Libri e minia
ture della biblioteca di Mattia Corvino re 
d ’Ungheria (1443-1490), Modena, 2002; 
Uralkodók és corvinák /  Potentates and Corvi
nas, kiáll, kát., OSZK, szerk. Karsay Orsolya, 
h. é. n. [Bp., 2002],

Madas Edit- Mikó Árpád- 
Vizkelety András

cotte —»szoknya

cour d’honneur —»kastély

Cörver Elek, br. (Torna, 1714. máj. 
19.-Nyitra, 1747. jún. 4.)

Filozófiatanár, tankönyvíró. -^Cörver 
János bátyja. 1731-ben belépett a piaris
ta rendbe, 1733-ban Nyitrán, 1734-ben 
Pesten gimnáziumi tanár, 1735-től filo
zófiát tanult Nagykárolyban, 1738-tól fi
lozófiát és teológiát Rómában. 1743-tól 
filozófiatanár Nyitrán. 1744-ben Pesten 
megszervezte a gimnáziumra épülő, vilá
gi növendékek számára filozófiai oktatást 
nyújtó líceumot. Itt a hagyományos filo

zófiai diszciplínákat Newton természettu
dományos, Wolff és Leibniz bölcseleti 
elvei nyomán, részletes geometriai tanul
mányokra alapozva adta elő („tapasztala
ti-mechanikus filozófia”). Geometria
tankönyve a földmérés gyakorlati isme
reteit is nyújtja. 1745-ben fizikakönyvet 
is kiadott. 1746-tól nyitrai teológiatanár 
és konviktusigazgató.

Művei: Philosophiae omnium recentissi- 
mae, quam experimentalem quidam vocant ac 
mechanicam, methodus, totaque ratio summa
rie exposita, Buda, 1744; Selectae physicae..., 
Buda, 1745; Compendium elementorum geo
metriae practicae, Buda, 1746.

Mészáros István

Cörver János, br. (Torna, 1715. szept.
16.-Bécs, 1773. aug. 12.)

Filozófiatanár, iskolareformer. —»Cör
ver Elek öccse. 1731 -ben belépett a piaris
ta rendbe, 1734-ben váci, 1735-ben pesti 
gimnáziumi tanár, 1736-tól filozófiát ta
nult Nagykárolyban, 1738-tól filozófiát, 
teológiát és egyházjogot Rómában. 1745- 
ben nyugat-európai tanulmányútra indult. 
1748-tól konviktusigazgató és egyházjog- 
tanár Nyitrán, 1751-től rendtartományi 
ügyvivő Bécsben, 1757-től a mo.-i pia
rista rendtartomány főnöke. 1757-ben kö
zépiskolai oktatási reformtervet készített 
(Methodus instruendae iuventutis apud 
scholas pias), amelyet életbe is léptetett a 
hazai piarista iskolákban. Elsőként ren
delte el a latin mellett a magyar nyelv ta
nítását a gimnázium összes osztályában. 
Felfogása szerint a történelem oktatásá
nak célja a műveltség fejlődésének, a tu
domány, a művészetek gyarapodásának, 
az erkölcs nemesedésének tanulmányozá
sa. 1761-től a pesti rendház főnöke volt, 
1769-től Bécsben élt.

Mészáros István

Croesusról, ívdiaiaknak királyáról 
való história (Keresztúr, 1599)

Az 1590-es években keletkezett, Hé
rodotosz alapján íródott, -^Manlius által 
kinyomtatott história. Csak könyvtáblá
ból kiáztatott három levélpárnyi, címla
pot is tartalmazó töredékét ismerjük. Nó
tajelzése —»Görcsöni Ambrus Mátyás
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históriája. A nyomtatványt Debreceni 
Borégető Miklós (1589-ben tolnai rek
tor) latin epigrammája zárja.

írod.: B orsa Gedeon, Nyomtatványok 
Manlius kötéstábláiban, OSZK Évk, 1972 (a 
fennmaradt 202 sornyi szöveg közlésével).

Szelp Erika

Croner, Dániel (Brassó, 1656-Höltö- 
vény, 1740. ápr.)

Erdélyi szász ev. lelkész és orgonista. 
A brassói Honterus-iskola után a lutheri 
reformáció fontos központjaiban, Bo
roszlóban és Wittenbergben végezte teo
lógiai és zenei tanulmányait (1680-83). 
Wittenbergi mestere a lipcsei születésű 
Johann Ulich (1634 -1712) muzsikus és 
zeneteoretikus volt, aki ~ Erdélybe való 
hazatértekor énekhangra, két hegedűre és 
basso continuóra írott ódával adott han
got fájdalmának. ~ 1684-91 között talán 
szülővárosában tanítóskodott, miközben 
kántorként vagy orgonistaként is tevé
kenykedhetett, habár mindez -  ugyanígy 
Fekete templombeli orgonálása -  doku
mentumokkal nem támasztható alá. 1691- 
ben meghívták a brassói Johanniskirche, 
majd 1693-ban a „nagy plébániatemp
lom” prédikátorának. Hivatali tisztséget 
is viselt a városi magisztrátusban. 1701- 
ben a közeli Höltövénybe került lelkész
nek. Ott hunyt el 1740-ben.

Zenei műveltségére és képességeire 
fennmaradt kéziratai engednek következ
tetni (vö. Müller, Mus. Ms. 808 és 948; 
ma: Brassó, Biserica Neagrä, I F 37 és 
37a), egyszersmind ezek jelzik pályája el
ső szakaszának fontosabb állomásait. Há
rom terjedelmes tabulatúráskönyvet ké
szített új német tabulatúraírással (—»bil
lentyűs tabulatúra). A bennük foglalt 
praktikus billentyűs tételek másolása mel
lett azonban tanulóévei alatt legalább öt
féle elméleti összefoglalást is készített, 
nyilván saját használatára.

1. Institutiones Musicae Samuel Mylii 
(Coronae 1674; 1 F 37a)

2. Regulae speciales Compositorum 
(Coronae 1675; 1 F 37a)

3. Annotationes Tabellaturae Germa
nicae (datálás nélkül; I F 37a)

4. Breve Compendium de Basso Ge

nerali seu Continuo Johannis Crügeri 
(Coronae 1675; 1 F 37a)

5. Tabulatura, Fugarum, Praeludio- 
rum, Canzonum, Tocatarum et Phanta
siarum (57 f., 70 tétel; Wratislaviae 
1681; 1 F 37)

[6. Benne: Kurtzer Unterricht der App
lication auff Instrumenten [...] (Breslau, 
1680)]

7. Tabulatura Num: 12. Praeambulo- 
rum und einem Capriccio von eben 12. 
Variationen; Durch alle Claves und To
nos auff Clavichordien und Spinetten zu 
gebrauchen, gezetzt Von Johann George 
Kittelen [...] (58-90. f., 14 kompozíció; 
1682; I F 37)

8. Tabulatura Fugarum et Prae ludio
rum (eredetileg 101 tétel; 1685, 1704; I F 
37a)

Tabulatúráinak többsége (5. és 7. sz.) 
egyszerű másolat több évtizeddel koráb
ban megjelent gyűjteményekből, jobbára 
középnémet szerzőktől, pl. a híres Jo
hann Jacob Frobergertől (1616-1667), 
Johann Erasmus Kindermanntól (1616— 
1655) vagy a drezdai udvari orgonista 
Johann Heinrich Kittéitől (1652-1682), 
valamint ~ tanárától, a wittenbergi J. 
Ulichtól. Némelyik műnek ma ~ kézirata 
az egyetlen fellelhető forrása. A kétszóla- 
mú északnémet korálfeldolgozás-stílus 
mellett a másolatokban jelen van a can- 
zona és a praeludium itáliai hagyománya 
is. Talán ezek szerkesztésmódja inspirál
ta ~t is önálló próbálkozásokra. Ma még 
nem mondható meg pontosan, hogy a ta- 
bulatúrákban mennyi lehet ~ zeneszerzői 
részesedése, és mennyi a csupán avatott 
kottaírással rögzített átvétel. Leginkább 
harmadik tabulatúráskönyvének (8. sz.) 
későbbi datálású, didaktikus elrendezésű 
és kissé kezdetleges invenciójú darabjai 
mögött sejthető a korának zenei fejlemé
nyeivel lépést tartó, jól képzett és meg
bízható tudású templomi orgonista kom- 
pozíciós készséget is megkívánó min
dennapi hangszeres gyakorlata.

Kiad.: Altsiebenbürgische Orgelmusik, 
I—III, Komponiert um 1680. Daniel Croner 
(1655-1740), Hrsg. Andreas Porfetye, Wies
baden, 1971-72; The Bra^ov Tablature. (Bra- 
$ov Music Manuscript 808): German Key-
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board Studies 1680-1684, ed. John H. Baron, 
Madison, 1982 (Recent Researches in the 
Music of the Baroque Era, 40); Daniel 
Croner, Tabulaturae, ed. András Pernye, 
Dániel Benkő, Katalin Fittler, Bp., 1987 
(Musica per la tastiera, 5).

írod.: Erich H. Müller, Die Musiksamm
lung der Bibliothek zu Kronstadt, Kronstadt, 
1930; John H. Baron, A 17th-century Key
board Tablature in Braçov, Journal of the 
American Musicological Society, 20(1967); 
Andreas Porfetye, Daniel Croner und die 
Orgelmusik in Siebenbürgen vom 15. bis zum 
18. Jahrhundert, in Musica Antiqua. Acta 
Scientifica, III, Bydgoszcz, 1972; Pernye 
András, Benkő Dániel, Daniel Croner [...] 
1681 [...], Wratislavia, StudMus, 19(1977); 
Magyarország zenetörténete, II, 1990; Astrid 
N iedermaier, Daniel Croner. Der Kronstäd- 
ter Organist und Komponist, in Beiträge zur 
Musikgeschichte der Siebenbürger Sachsen, 
II, Hrsg. Karl Teutsch, Kludenbach, 1999 
(Musikgeschichtliche Studien, 4b).

Papp Agnes

cukor —»fűszerhasználat

cvilig —>textil 2.

Cymon és Ifigenia históriája (16. sz.)
Mára elveszett, szerelmi tárgyú —»his- 

tóriás ének. Ismeretlen szerzője Boccac
cio Decameronjának Filippo Beroaldo 
által készített latin változatából dolgo
zott, az ötödik nap első novelláját, Ci
mone és Eftgenia történetét magyarította. 
A —»Lugossy-kódexben olvasható „nóta 
Cymonis” dallamutalás mellett a történet 
ismertségéről tanúskodik az 1587-ban 
szerzett —»Effectus amoris egyik strófája, 
s emlegeti a szerelmespárt egy 1624-ből 
való ének is. A történet legfőbb mondan
dója, hogy a szerelem okosabbá tesz; 
—»Balassi Bálint is ezt hirdeti Szép ma
gyar komédiája prológusában. (A Petrar
ca és Filippo Beroaldo által latinra fordí
tott négy Boccaccio-történet mindegyi
kéből készült magyar históriás ének a 16. 
sz. során.)

írod.: Dézsi Lajos, Egy elveszett magyar 
verses Boccaccio-novella, It, 1913.

Szentmártoni Szabó Géza

Czabán Izsák (Zabanius Isaacus; Bro- 
gyán, 1632. júl. 5.-Nagyszeben, 1707. 
márc. 18.)

Ev. Ielkészcsalád sarja. Először Sop
ronban tanult, majd -»Vitnyédi István tá
mogatásával Wittenbergbe került s ott 
magiszteri fokozatot szerzett. 1661-től az 
eperjesi kollégiumban tanított, azonban 
konzervatív, arisztoteliánus tanártársai
val való polemizálása és a —»jezsuitákkal 
való heves vitái miatt távoznia kellett. 
1676-tól Nagyszebenben a teológia és a 
bölcsészet tanára, 1692-től a város lelké
sze. Egyszülött, felségárulási perben el
ítélt fiát -  Johannes Zabanius Sachs von 
Hartenecket -  1703-ban maga kísérte a 
vesztőhelyre.

Existentia atomorum (Wittenberg, 
1667) c., a kor mo.-i fizikai irodalmában 
egyedülálló, monográfia jellegű műve az 
atomok létét bizonyítja 24 érv segítségé
vel. A skolasztikus tárgyalásmódra emlé
keztetőén kérdések-feleletek formájában 
felépített értekezésben ~ közvetitő meg
oldásra törekszik Arisztotelész és Galilei 
között. Arisztotelésztől abban is eltér, 
hogy felveti az atomok vákuumban való 
létezésének lehetőségét.

Bibliai tárgyú iskoladrámát is írt 
David [...] peste punitus (Kassa, 1663) 
címmel.

írod.: M. Zemplén Jolán, A felvidéki fizika 
története 1850-ig, kiad. Gazda István, 
Piliscsaba, 1998.

Pál Orsolya

Czahrowski, Adam (Czahrow?, 1565- 
1599 u.)

Lengyel (halicsi) költő, katona. 1588- 
96-ban volt Mo.-on, részt vett az észak- 
mo.-i harcokban és a 15 éves háború első 
szakaszában. Maga írja, hogy Ecseden 
kívül nem volt olyan magyar vár, ame
lyikben ne járt volna. Verseit részben itt 
szerezte, hatott rá —»Balassi Bálint, akit 
személyesen is ismerhetett. Jan Zamoyski 
kancellárnak szóló levelében írja, hogy 
küldene neki egy kéziratos verseskötetet, 
„ha lenne jó magyar tolmácsa”. Eszerint 
magyar nyelvű kötetet is összeállított, ez 
azonban elveszett. Egyik lengyel versé
ben magyar sorok is vannak („Kegyel-
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mednek, én uram, örömest szolgálok, / 
Veled szükséges helyen élek és megha
lok’). Treny i rzeczy rozmaite (Poznan, 
1597, 2Lwów, 1599) c. versgyűjteményé
ben nemcsak a közös lengyel-magyar 
sorsról, a végvári vitézekről emlékezik 
meg, hanem a közismert toposzt, —»a „ke
reszténység védőbástyája” eszmét is fel
használja szenvedélyesen magyarbarát 
mondandójában. Többek közt kifejti, 
hogy a magyarok már csak a lengyel vi
tézekben reménykedhetnek. Megénekli 
Eger várának (ahol maga is szolgált) 
elestét (1596), egy másik versében pedig 
elsiratja az egri vitézeket.

Kérvényei ellenére vitézségét, szolgá
latait sem a bécsi, sem a krakkói udvar 
nem méltányolta. Gazdag lányt nem si
került elvennie, a versek sem hoztak so
kat a konyhára. 1599-ben Kassára írt ma
gyar nyelvű levelet, amelyben kérte, 
hogy zálogban otthagyott tárgyait vissza
kaphassa. Ez az utolsó ismert híradás ró
la. Költészetén Jan Kochanowski és Mi- 
kolaj Rej hatása is érződik.

Kiad.: Pettkó Béla, Egy lengyel főúr ma
gyar levele elzálogosított kincsei ügyében, 
TT, 1883; Treny i rzeczy rozmaite, ed. Tade
usz M ikulski, Warszawa, 1937 (krit. kiad.).

írod.: Csorba Tibor, Adam Czahrowski, 
16. századi lengyel katonaköltő Magyaror
szágon, EPhK, 1942; Waldapfel József, A 
magyar végek lengyel költője, in Uő, Irodal
mi tanulmányok, Bp., 1957; Angyal Endre, 
Lengyel és magyar barokk, Bp., 1969; Bóta 
László, A Balassi-Rimay versek első kiadásá
nak keletkezéséhez, ItK, 1983.

Lux Etelka

Czaibert, Elias, fogarasi (Fogaras, ?- 
Nagyszeben, 1672 u.)

Nemesi származású szász naplóíró, 
versszerző. Az —»erdélyi szász egyetem 
prokurátora. Öntudatos szászként szem
ben állt mind II. Rákóczi Györggyel, 
mind Barcsai Ákossal. Latinul forrásér
tékű feljegyzéseket írt az erdélyi ország- 
gyűlésekről (1662-72), ezeket személyes 
jellegű apróságokkal, a kor mindennapi 
életének részleteivel színesítette. Szere
tett mocskolódni, mások goromba kifeje
zéseit többnyire magyarul idézte. Teleki

Mihályhoz (akit egyébként nem tartott 
sokra) 1667-ben tréfás magyar verses le
velet írt, némi borküldemény reményé
ben. Varga Imre szerint esetleg ő a Paskó 
Kristófról szóló paszkvillus szerzője.

Kiad.: RMKTXVII/IO, 1981.
Mrozek Béla

Czauck, Simon (Brassó, 1567-Bras- 
só, 1603)

Naplóíró. Báthory Zsigmond híve. 
Német nyelvű naplója a brassói és barca- 
sági eseményeket beszéli el. Tartalmazza 
a -^Detsi-kódexben olvasható Igön szép 
história (a Kendi-féle összeesküvés Bá
thory Gábor-párti elbeszélése) német for
dítását. ~ naplójának változata bővebb, s 
a történelmi eseményeket pontosabban 
adja vissza, mint a Detsi-kódex megőriz
te szöveg, azaz más, kevésbé romlott ma
gyar szövegből készülhetett.

Kiad.: Ephemeris Libellus [...], 1590- 
1603, Hrsg. Eugen Trauschenfels, in Deut
sche Fundgruben der Geschichte Siebenbür
gens, Kronstadt, 1860; RMKT XVII/1, 1959.

írod.: Thaly Kálmán, Ismeretlen históriás 
énekek a 16- és 17-ik századból, Sz,  1871; 
A sztalos Miklós, Szerdahelyi Mihály histó
riás éneknek vélt politikai éneke 1595-ből, 
Pécs, 1925; SZEKFŰ Gyula, Az erdélyi szász 
történetírás, Magyarságtudomány, 1943; Bar- 
toniek, 1975.

Lábady László

Czech-kódex (ejtsd: céh; MTAK, K 
42)

98 levél terjedelmű, magyar nyelvű 
imádságoskönyv. A —»pálosok nagyvá
zsonyi kolostorában 1513-ban másolta 
Fráter F. M. Kinizsi Pálné Magyar Benig
na számára. A gazdagon diszített kódex 
Szent Brigitta tizenöt imája és a szombati 
Mária-offícium vesperása (—»imaórák) 
mellett több Mária-imát és egy himnusz
fordítást tartalmaz. Nevét felfedezőjéről, 
Czech Jánosról kapta, aki 1833-ban az ér
sekújvári ferences kolostorban bukkant 
rá. 1851-ben a ferencesek az MTA-nak 
ajándékozták.

Kiad.: Czech Codex, kiad. Volf György, 
Bp., 1890 (Nyelvemléktár, 14); Czech-kódex,



Czeglédi 92

/1 Czech-kódex egy lapja. MTAK

kiad. N. A ba ffy  Csilla, Bp., 1990 (Régi Ma
gyar Kódexek, 4).

írod.: H orváth  Cyrill, Világiak régi ma
gyar imádságos könyvei, ItK, 1895; G o n d á n  
Felicián, A középkori magyar pálos-rend és 
nyelvemlékei, Pécs, 1916; Szabó Flóris, A 
hóráskönyvek hatása kódexirodalmunkra, 
ItK, 1967.

Madas Edit

Czeglédi István (Perény, 1619. nov. 
19.-Nagyszombat, 1671. jún. 5.)

Ref. lelkész, egyházi író és szónok. 
-^Czeglédi Pál apja. Váradon, Debre
cenben, 1631-től Sárospatakon tanult. 
1642-44 között Sátoraljaújhelyen taní
tott. 1644-ben Franekerben, Utrechtben, 
Leidenben, 1645-ben Deventerben járt 
egyetemre. Kitűnően megtanult héberül s 
görögül, alaposan elsajátította a polemi-

ca theologiát. 1647-ben Kassán iskola- 
igazgató, 1648-ban a tállyaiak lelkipász
tora. 1651 végén beregszászi, 1653 ele
jén kassai lelkész. 1670-től többször zak
latta az ellenreformáció, börtönbe került, 
hamis vádakkal illették, majd a Wesselé- 
nyi-összeesküvésben való részvétellel 
vádolták. 1671-ben Pozsonyba idézték, 
nagybetegen indult útnak, Nagyszombat 
határában útközben halt meg. Hitsorsosai 
egyházi szertartás nélkül voltak kényte
lenek eltemetni. Mint jó tollú író és szó
nok a jezsuiták (kivált Sámbár Mátyás, 
akit „Sandal barátomnak” titulált) ke
mény ellenfele volt. Több mint egy tucat 
magyar nyelvű műve jelent meg nyomta
tásban: halotti beszédek (többek közt II. 
Rákóczi Györgyről), vitairatok, egyházi 
tanítások. Mint hitének mártírja siralmas 
ének hősévé vált. Első életrajzát mosto-
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hafia, —»Köleséri Sámuel írta meg a Sión 
vára (Sárospatak-Kolozsvár, 1675) post
humus kiadásának előszavában.

Művei és kiad.: Az országok romlásárúi 
írott könyvnek első része, Kassa, 1659 (máso
dik része nem jelent meg); Siralmas szarándo- 
ki járásból csak nemrégen hazaérkezett Ma- 
lach doctornak néhai napkor elhagyott s ki
csinységében véle együtt oskoláztatott Melach 
tudós barátjával való pajtársi szóbeszéde, Sá
rospatak, 1659; Ama ritka példájú s a pogányt 
természet szerént gyűlölő keresztyének között 
dicsőséges emlékezetet érdemlett s érdemelhe
tő II. Rákóci Györgynek [...] testének földben 
tétele felett lőtt praedicatio, Kassa, 1661; Ba
rátsági dorgálás, Kassa, 1663; Idős Noé be- 
csületit oltalmazó Japhetke, Kassa, 1664; Egy 
veres tromfosdit jádszó Sandal barátomnak 
[...] megpiricskeltetése, h. n., 1666; Redivivus 
Japhetke, Kassa, 1669; Az új frigy szekrénye 
előtt. Dagon ledűlése, Kolozsvár, 1670; [...] 
Sión vára, Sárospatak-Kolozsvár, 1675; Apa
fi Mihály erdélyi fejedelem Érsekújvár alá me
netele 1663- ban Czeglédi Istvántól, kiad. 
Szilágyi Sándor, Új Magyar Múzeum, 1859, 
1860; RMKT XVII/10, 1981; Gyászbeszéd II. 
Rákóczi György felett, in Magyar nyelvű ha
lotti beszédek a 17. századból, szerk. Kecske
méti Gábor, Nováky Hajnalka, Bp., 1988.

írod.: M. Nagy István, Czeglédi István po
lemikus író a 17. században, Kolozsvár, 1899.

Nádor Zoltán

Czeglédi Pál (Kassa, 1659-Debrecen, 
1712)

Alkalmi versszerző, ref. teológus, 
—»Czeglédi István fia. Szülővárosában, 
majd Debrecenben tanult. 1680-ban —»Te
leki Mihály támogatásával Leidenben és 
Franekerben folytatta tanulmányait, az 
utóbbi helyen Exercitationes theologicae 
ad triplex [...] Christi officium címmel 
teológiai iratot adott ki. 1683-ban prédi
kátor Bihardiószegen, 1698-ban az ér- 
melléki egyházmegye esperese, 1710-től 
Debrecenben lelkész. Latin nyelvű üd
vözlő és gyászverseket írt. Egyetlen ma
gyar verse apjának -^Köleséri Sámuel 
által posthumus kiadott, Sión vára (Sá
rospatak-Kolozsvár, 1675) c. kötetében 
jelent meg, s apjának állít benne emléket.

Kiad.: RMKT XVII/11, 1986.
Nádor Zoltán

Czeglédi István históriája („Jaj néked 
Istennek...”, 1672 k.)

—»Czeglédi István ref. lelkész életét 
elmondó, ismeretlen szerzőjű líriko- 
epikus ének, amely -  mintegy pótolva az 
elmaradt egyházi beszédeket -  elbúcsúz
tatja hősét az eklézsiától, övéitől. Hatott 
a 17. sz. végi közköltészetre. Főként 
ponyvakiadásokban terjedt.

Kiad.: RMKT XVII/10, 1981.
Nádor Zoltán

Czerey János-énekeskönyv (ejtsd: 
cserei; OSZK, Oct. Hung. 1609)

Kat. jellegű, vegyes tartalmú kézirat; 
1634-85 között keletkezett, három kéz 
másolta. Tartalmaz többek közt liturgi
kus énekeket, latin bejegyzéseket, zene- 
elméleti traktátust, betlehemes játékot. 
Levelei bekötéskor összekeveredtek. Ne
vét első tulajdonosáról kapta.

Kiad.: Schram Ferenc, Három történeti 
betlehemes játék, ItK, 1964; RMKT XVI1/7, 
1974; RMKT XVII/9, 1977; RMKT XVII/11, 
1986.

írod.: S t o l l , 1 9 6 3 ,  22 0 0 2 ,  32 0 0 4 ,  5 5 .  s z .

Szelp Erika

C zetter Sámuel (Felpéc, 1765-?, 
1819 u.?)

Portrémetsző. Orosházán nőtt fel, majd 
1783-tól a bécsi akadémián tanult Jakob 
Schmutzer tanítványaként. Munkái első
sorban bécsi magyar folyóiratok illusztrá
cióiként jelentek meg. írók, tudósok, je
lentős közéleti személyiségek (pl. —»Ko- 
vachich Márton György, —»Széchényi 
Ferenc, —»Esterházy (II.) Miklós hg., Jó
zsef nádor, —»Dugonics András, Somsich 
Lázár) —»portréit metszette rézbe, ill. 
metszetmásolatokat készített Rubens, 
Franz Anton —»Maulbertsch, Dürer kom
pozíciói után. Fontos szerepe volt a port
ré műfajának megváltoztatásában. Noha 
különféle ismert festők és rajzolók előké
pei után dolgozott, melyeket a megren
delő bocsátott rendelkezésére, portréi 
mégis egységes stílusúak, magukon vise
lik ~ elegáns stílusának jegyeit. Portré
metszetei kiváló karakterábrázoló kész
ségről tanúskodnak, a személyiség kerül 
előtérbe rajtuk, a rangot jelképező kellé
kek elmaradnak, az ábrázolásmód köz-
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Krisztus a kereszten. Czetter Sámuel rézmetszete az 
O ffic iu m  R ákócz ianum /?a/?  (Buda, 1794)

vetlen és egyszerű. ~ dolgozott az —»egye
temi nyomda számára is, tíz metszetet ké
szített az Officium Rákóczianum kiadásá
hoz. Az itthoniak támogatása ellenére sem 
jutott azonban elegendő megrendeléshez, 
és a mo.-i nyomdák sem feleltek meg igen 
magas színvonalú, finom vonalrendszerű 
rézmetszeteinek sokszorosítására, ezért 
előbb Bécsben telepedett le, majd 1807- 
ben Oroszo.-ba távozott, s a szentpétervá
ri egyetem természettudományi múzeu
mánál kapott rézmetszői állást.

írod.: P a t a k y  Dénes, A magyar rézmet
szés története, Bp., 1951; R ó z s a  György, 
Czetter Sámuel. Egy magyar rézmetsző a 18- 
19. sz. fordulóján, in A Magyar Művészettör
téneti Munkaközösség évkönyve 1952, Bp., 
1953; Uő, Arcképfestészet, in Művészet Ma
gyarországon 1780-1830, kiáll, kát., MNG, 
szerk. S z a b o l c s i  Hedvig, G a l a v ic s  Géza, 
Bp., 1980.

Bubryák Orsolya 

Cziráky-eposz —»Völcsey Tóth István

Czirbesz Jónás András (Szepesvár- 
alja, 1732. szept.-Igló, 1813. jan. 11.?)

Ev. lelkész, természettudós, numizma- 
tikus, műkedvelő rézmetsző. Dobsinán, 
Lőcsén, 1749-től Pozsonyban, 1752-től 
Halléban és Göttingenben tanult. 1756- 
tól iglói lelkész. Latin és német nyelvű 
beszédei önállóan jelentek meg, numiz
matikai, természettudományos, történel
mi cikkei, könyvismertetései a bécsi 
Allergnädigst Privilegierte Anzeigenben 
(1771-76), a pozsonyi Ungrisches Ma
gazinban (1781-87), régi magyar pén
zekről készített rézmetszetei a Magyar 
Kurírban (1789). Híres volt ásvány-, ré
giség- és kéziratgyűjteménye.

Kiad.: Beschreibung einer karpatischen 
Bergreise auf dem sogenannten Krivan, 1772, 
Lőcse, 1901; Kurzgefasste Beschreibung des 
Karpatischen Gebirges, Késmárk, 1902.

Szelestei N. László

Czirjék Mihály (Szárazberek, 1753 
Cegléd, 1797. márc. 14.)

Ref. fordító, költő. A sárospataki kol
légiumban tanult, majd katona lett. 1775- 
től testőr, a —»bécsi magyar testőrség tag
ja. 1787-től részt vett a törökök, majd a 
franciák elleni háborúkban, 1788-ban fő
hadnagy; 1796-ban, már mint kapitány, a 
stolhoffeni és a steinbachi ütközetekben 
súlyos sebet kapott. Testőrként ismerke
dett meg —»Bessenyei Györggyel és 
—»Báróczi Sándorral, főleg az utóbbi biz
tatta írásra. Fő műve verses heroida- 
gyűjteménye, az Érzékeny levelek (Bécs, 
1785), a magyar érzelmesség-irodalom 
színvonalas alkotása. Versek Fábris ha
lálára (Nagyszeben, 1789) címmel alkal
mi verset is kiadott.

írod.: G á l o s  Rezső, Adatok Czirjék Mi
hály testőríró életrajzához, HK, 1937; B ír ó  

Ferenc, A legérzékenyebb nemzedék, ItK, 
1978.

Bán Mária

Czobor Adám —»Csáky-énekeskönyv

Czobor Mihály (Sassin, 1575. ápr. 
2.-Vámos, 1616. nov. 6.)

Költő, diplomata, katona. Apja Cz. 
Imre alnádor, anyja Perényi Borbála. Ap-



95 Czobor

ja halála (1581) után gyámja, Cz. Pál 
( t i  591) nevelte. Visz. Bécsben, a jezsui
táknál tanult. 1592-ben húgát, Cz. Erzsé
betet —»Thurzó György vette feleségül. 
1594-98 között ~ részt vett a törökelle
nes harcokban. 1596-ban házasságot kö
tött Melith Klárával. 1597-ben született 
fia, János. 1601-ben az országgyűlésen a 
királyi táblához „assessor maior”-nak 
nevezték ki. 1602-ben Itáliában és Spa
nyolodban járt, nevét beírta a sienai és a 
padovai egyetem anyakönyvébe. 1603- 
ban Prágában Rudolf császár komor
nyikjává akarta tenni, de ~ nem fogadta 
el a tisztséget. 1604-ben a Lengyelo. és 
Szilézia felől való határ helyreállítására 
kiküldött bizottság tagja; ez évtől halálá
ig betegeskedett. 1605 elején a királyi ta
nács tagjának javasolták. Az év második 
felében már Bocskay István morvái ha

dainak kapitánya. 1606-ban a kassai or
szággyűlés egyik főszereplője, Bocskay 
consiliariusa; májusban a törökkel foly
tatott béketárgyalásokon Bocskay köve
te; augusztustól novemberig részt vett a 
zsitvatoroki tárgyalásokon; a béke egyik 
aláírója. Bocskay végrendeletében meg
emlékezett szolgálatairól. ~ 1607-ben 
tett követjárásáról —»Bornemisza Váci 
Menyhért is ír Bocskayról szóló históriás 
énekében. 1608-ban —»Rimay János(?) 
elismerőleg említette paszkvillusában. 
Megözvegyülvén 1610-ben vagy 1611- 
ben feleségül vette Thurzó Zsuzsannát, 
Perényi István özvegyét, sógorának első 
házasságából született leányát. 1611-ben 
részt vett Forgách Zsigmond balul vég
ződő erdélyi hadjáratában. 1612-ben Jo
annes —»Bocatius verset írt róla. 1613(?)- 
ban született fia, Imre.

A Theagenes és Chariclia első strófái. Zrínyi-könyvtár, Zágráb, 
Nacionalna i sveucilisna knjiznica
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Egyetlen műve ismeretes, Héliodorosz 
Aithiopika c. regényének verses fordítása, 
a Theagenes és Chariclia. ~ szerzősége 
valószínű, de nem bizonyos. A magyar 
változat Johann Zschom német prózájá
ból készült, versformája a ritka 5xl2-es. 
A Zrínyi-könyvtárban fennmaradt szöveg 
(Zágráb, Nacionalna i sveucilisna knjiz- 
nica) az egyébként sem befejezett műnek 
csak töredéke. A 17. sz.-ból több kézira
tos példány ismert. A Chariclia címmel 
emlegetett mű összekötő kapocs ^ B a 
lassi Bálint és —»Zrínyi Miklós költésze
te között. Különösen lírai betétei sikerül
tek; költői szemlélete Rimayéval rokon. 
Sokat előlegez azokból a költői elvekből, 
amelyeket utóbb -^Gyöngyösi István 
népszerűsített. Gyöngyösi átdolgozta és 
befejezte ~ munkáját (Új életre hozatott 
Chariclia, Lőcse, 1700).

Kiad. és Írod.: Zsák. J. Adolf, Czobor Mi
hály, a Chariclia első magyar fordítója, ItK, 
1901; Rajka László, Heliodorus Aithiopiká- 

jának feldolgozásai a magyar irodalomban, 
Kolozsvár, 1917: RMKT XVI/10, 1996.

Kőszeghy Péter

Czombó Mózes énekeskönyve (1772 
1801; Székelykeresztúr, múzeum 56)

173 levél terjedelmű énekeskönyv. 
Unit. környezetben írták össze. A Czom- 
bó-féle, 1801-ben másolt, archaikus tar
talmú részben olvasható többek közt az 
Argirus históriájának csonka változata, a 
Noé bárkája („Jaj szegény Noénak...”), 
szerelmi énekek, közköltészeti alkotá
sok. Az ismeretlen által, 1772 k. másolt, 
jobbára szerelmi énekeket tartalmazó 
1-52. lapot utólag kötötték -liez.

Kiad.: Őszi harmat után, kiad. Koczián 
László, Bukarest, 1957.

írod.: Stoll, 1963, 22002, 32004, 558. sz.
A szerk.

Czvittinger Dávid (Selmecbánya, 
1675-Selmecbánya, 1743. márc. 18.)

Lexikonszerző, bibliográfus. Nemes
séget szerzett polgárcsalád fia. Selmec
bányán, 1696-tól Berlinben, Strassburg - 
ban, Tübingenben, 1701-től Altdorfban 
tanult. 1711-ben lexikonának költségei 
miatt az adósok börtönébe került. 1713

márciusában megszökött. Hazatérve Sel
mecbányán polgárként élt.

Művének, a Specimen Hungáriáé litera- 
tae-nak (Frankfurt-Lipcse, 1711) anyag- 
gyűjtését már diák korában megkezdte a 
hazai egyház- és irodalomtörténet-írói 
kísérletek és a német historia litteraria- 
irodalom nyomán. Kiadásának közvetlen 
indítéka a német irodalomtörténet-írás 
elmarasztaló véleménye a magyar tudo
mányosságról. Műve mintegy 270 író, 
tudós, műpártoló adatait, bibliográfiáját 
és a magyar hangjelölés táblázatát tartal
mazza. Előszava bizonyítani kívánja a 
magyar nemzeti irodalom meglétét, és 
felhívja olvasóit anyagának bővítésére. 
Szócikkeiben számos korszerű gondolat 
rejlik (pl. a finn-magyar nyelvrokonság, 
a magyar nyelv kiművelésének program
ja). ~ műve az első összegző magyar írói 
lexikon és bibliográfia. Nem tükrözi a ma
gyar irodalom valódi arányait, mert írása 
idején ~ a hazai forrásoktól el volt zárva. 
Tudományossága agitatív és ismeretközlő 
szándékkal párosul. ~ az európai irodalmi 
köztudat számára elsőként közvetítette és 
évtizedekig egyedül szolgáltatta a magyar 
irodalomra vonatkozó ismereteket.

írod.: MÁTÉ Y J a o \ y ,  Irodalomtörténet-írá
sunk kialakulása, Minerva, 1928; Kókay 
György, Czvittinger Dávid, Könyvtáros, 1960; 
TurÓCZI-Trostler József, Czvittinger Speci
menjének német visszhangja, in UŐ, Magyar 
irodalom -  világirodalom, Bp., 1961; S. Sárdi 
Margit, Czvittinger Dávid Bizonysága, It, 
1977; Tárnái Andor, Egy magyarországi tu
dós külföldön. Czvittinger és a Specimen, ItK, 
1993.

S. Sárdi Margit

cs
Csabai Mátyás (fKassa, 1562)
Latin tudósító ének szerzője. Bártfai 

tanulmányai után a Dobók szolgálatába 
állt, 1554-ben disztichonokban megver
selte Eger ostromát, Dobó István hősies
ségét (Encomium arcis Agriae, Kolozs
vár, 1555, bővített 2. kiadása: Wittenberg, 
1556). A Dobók támogatásával 1555-től
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Wittenbergben tanult; a magyar coetus 
alapító tagja, 1556-ban senior. Ugyanab
ban az évben Bártfán Leonhard -»Stöckel 
mellett segédtanár, 1557-től Kassán rek
tor, 1561-től magyar prédikátor.

Kiad. és Írod.: Bodola Gyula, Dobó Ist
ván a magyar költészetben, Kolozsvár, 1908; 
K emény Lajos, Csabai Mátyás, ItK, 1909; 
UŐ, Csabai Mátyás levelei, ItK, 1912.

Szabó András

csah o l  —»ing

c sák án y ,  c sá k á n y fo k o s  —»ütő- és súj
tófegyverek

C s á k á n y i  Imre (Szombathely, 1651. 
okt. 4.-Bécs, 1703. máj. 17.)

Jezsuita költő és teológus, tanár, ísko- 
ladráma-író. 1668-ban lépett a rendbe. 
1669-70-ben Trencsénben volt novicius. 
1671-től Nagyszombatban bölcseletet és 
teológiát, 1675-76-ban Kassán poétikát 
tanított. 1675-ben uo. előadatta Polixéna 
c. darabját. 1677-81-ben Grazban teológi
át tanult. 1681-től Gyöngyösön, Kassán, 
Sopronban gyóntató, majd tanár volt. 
1684-től Klagenfurtban tanított, 1686-89- 
ben a nagyszombati nemesi konviktus 
igazgatója, a teológia tanára. 1690-99- 
ben a trencséni kollégium rektora, 1700- 
től Becsben a tartományfőnök titkára és a 
rendtartomány tanácsosa volt. írt latinul 
hőskölteményt és (németre is lefordított) 
vallási iratot.

Művei: Heroa facinorum hebdomas, 
Nagyszombat, 1676; Praxis fructuose medi
tandi..., Bées, 1694.

írod.: Gyenis András, Csákányi Imre ta
nárképző oktatásai 1695-ből, Jezsuita Törté
neti Évkönyv, 1940; Staud Géza, A magyar- 
országi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, 
II, Bp., 1986; Ladislaus Lukács, Catalogus 
generalis seu nomenclator biographicus per
sonarum Provinciae Austriae Societatis Iesu 
(1551-1773), I, Romae 1987.

Szelp Erika

C s á k i  Móric —»Mauritius Hungarus 
legendája

c sák ó  —»fejviselet 1.

C s á k t o r n y á i  János (Czaktornyai; 
Csáktornya, ?-Debrecen, 1595. nov. 25.)

Nyomdász. Talán a korábban a Mura
közben is dolgozó Hoffhalter Rudolf 
(akinek a segédje volt) révén került Deb
recenbe. 1590-94-ben vezette a debrece
ni tipográfiát (^»Debrecen nyomdászata 
és könyvkiadása). 24 művet adott ki, a 
szokásos hitbuzgalmi iratokon, históriás 
énekeken és naptárokon kívül erazmista 
tankönyveket is. E programszerű tevé
kenysége részeként 1591-ben több, az er
kölcsi és viselkedési normákkal foglal
kozó tankönyvet jelentetett meg latin
magyar kétnyelvű kiadásban vagy lati
nul, magyar értelmezésekkel, többek 
közt Erasmusnak Reinhard Lorich (Ha- 
damarius) ev. lelkész átdolgozta Civilitas 
morumát (—»debreceni tankönyvprog
ram). Van olyan feltételezés, hogy ez 
utóbbinak a fordítója is ő volt. A városi 
nyomda élén Rheda Pál követte.

Lux Etelka

Csáktornyái János kiadványa: Cisio magyar nyel
ven, Debrecen, 1594
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Csáktornyái Mátyás (1540 k.7-1602 
tele)

Ref. versszerző. —>Verancsis Antal 
adata szerint (ha ugyan azonos személy
ről van szó) 1564-ben káplán Várallyán. 
1580-90 k. a Muraközből került Maros- 
vásárhelyre. Báthory Zsigmond párthíve. 
1598-ig a ref. kollégium másodtanára 
volt. Munkásságára hatással lehetett 
-^Baranyai Decsi János, aki ez időben az 
iskola rektora. Az Ovidius (Metamor
phoses XIII) nyomán készült Jeles szép 
história két görög hercegről, erős Ajax- 
ról és bölcs Ulissesről (Kolozsvár, 1592) 
c. munkájában a fordítói pontosság kény
szere olyan formai újdonságokra sarkall
ja, amelyekkel megújítja a magyar vers
nyelvet. Az asszonyi hiúságot gúnyolja 
ki antik tárgyú verses históriája, amely az 
asszonycsüfolók hangját idézi (Régenten 
az római főasszonyoknak [...] perlődé- 
sek..., Kolozsvár, 1599). A Gróbián- 
irodalomnak társtalan mo.-i hajtása a 
Gróbián verseinek magyar énekbe való 

fordítása (Kolozsvár, 1592?) c. verses 
anti-illemtana. ~ forrása olyan német

R É G E N T E N

AZ ROMAI FE O
A S Z S Z O N Y O K N A C

C I F R A S Á G  T I L A L M Á R Ó L  
való pcrlodéfec az Tanacz 

O  élőt. ‘tS
Authorc anagrammatiftno, Sto Athe

narum caftitas.
/  D  N O T A M :  (  „  , r í.- .

Moftan emUhzrn az el múltidihil,
t z  el múlt idík’ io Toldi MiUofróU

I 5 9 9'

C sáktornyá i  M átyás , Régenten az római főasszo
nyoknak..., K olozsvár , 1 5 9 9 , cím lap

vagy latin ponyvanyomtatvány lehetett, 
amely Friedrich Dedekind latin Grobia- 
nusának második, bővített változata nyo
mán készült. A magyar Gróbián inkább 
tartozik az alantasabb szórakoztató iro
dalomba, mintsem a humanista szatírák 
közé; inkább rokon a hegedűsénekekkel, 
mintsem a magasztalokkal, enkomiumok- 
kal, ám e vonásaival együtt is az erazmis- 
ta nevelési programot valósítja meg. A 
Gróbián-történetek világirodalmi vándor
újának első állomása -  a külföldi szakiro
dalom állításával ellentétben -  nem az 
1606-os angol fordítás, hanem ~ műve. 
Latinul is verselt.

Kiad.: DÉzsi Lajos, Csáktornyái „Erős 
Aiax és Bölcs Ulisses” c. műve, ItK, 1915; 
C s á k t o r n y á i  Mátyás, Gróbián, kiad. K ő s z e - 

g h y  Péter, Bp., 1999 (Régi Magyar Könyvtár. 
Források. 9).

írod.: Király György, A trójai háború ré
gi irodalmunkban, ItK, 1917; Thienemann 
Tivadar, 16. és 17. századi irodalmunk német 
eredetű művei, ItK, 1923; DományháZI Edit, 
Erasmus Kolozsvárt, in Adattár XVI- 
XVI11/35, 1997.

Kőszeghy Péter

Csáky István, gr. (Szendrő, 1635. ápr. 
15.-1699. dec. 4.)

Morálfilozófus. Szepesföld örökös ura, 
Bereg m. főispánja, szatmári, majd kas
sai főkapitány. 1687-től országbíró. 27 
gyermek (három nejtől) szerető atyja. Po
litica philosophiai okoskodás szerint va
ló rendes életnek példája (Lőcse, 1674) 
c. művében 50 fejezetben, emblémákban 
foglalta össze az erkölcsös életről való 
tudnivalókat. Legfőbb forrása Jacobus 
Masenus német jezsuita latin nyelvű 
munkája.

Kiad.: A lexander Bemát, Magyar filozó
fia Rodostóban, Kisfaludy Társaság Évköny
ve, 1907 (tévesen még Kiss Istvánt tartja a 
Politica philosophia kézirata szerzőjének); 
Csáky István, Politica philosophiai okosko- 
dás-szerint való rendes életnek példája, kiad. 
Hargittay Emil, Bp., 1992.

írod.: H argittay Emil, Csáky István 
„politica philosophiai okoskodás "-a, ItK. 
1986.

Magyar Árpád
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C s á k y  István, gr. (1741 Illésfalva, 
1810)

Könyvgyűjtő, építtető, gazdálkodó. 
1759-61 között a bécsi Theresianumban 
tanul, ott tesz szert kitűnő franciatudására 
s ismerkedik meg gr. —>Sztáray Mihály- 
lyal és -^Erdődy Lajossal. Mezőgazda
sági tanulmányokat folytat és sokat jár 
színházba. Nagy kiterjedésű birtokainak 
központja, Illésfalva Lőcse közelében fe
küdt, de övé volt a homonnai kastély is. 
Hazatérve többnyire Homonnán időzik. 
1764-ben feleségül veszi barátja rokonát, 
a visz. szintén Bécsben nevelkedett, ek
kor 17 éves Erdődy Júliát (1747-1809). 
A házaspár nagy építkezésekbe kezd: az 
Illésfalvához közeli Szmizsányban átépít
tetik a templomot, a plébániát és az isko
lát. A romos illésfalvi gótikus templomot 
barokk stílusban építtetik újra, s üj be
rendezést készíttetnek; a főoltár latin fel
irata szerint 1770-re készül el. Az illés
falvi „öreg kastélyt” is átalakíttatják, 
majd a falu melletti dombon 1773-76 
között felépül a ~ által Sans Souci 
(’Gondtalan’) névre keresztelt nyári lak. 
A kéj lak kertje mulatókért és egyben a 
sztoikus megnyugvás helye, ahol a leg
különfélébb szórakozásokra volt lehető
ség: kuglipálya, hinta, körhinta, céllövöl
de, galamblövészet, szerencsejáték mu
lattatta nemcsak a főúri vendégeket, 
hanem a birtok jobbágyait, sőt egyes leírá
sok szerint a környék minden rendű és 
rangú lakosságát is. A Sans Souciról ké
szült egyik korabeli leírás szerint ~ mind
ezt azért építtette, hogy parasztjai a fá
rasztó munka után felfrissülhessenek. A 
pórnép állítólag a palotában is mulatoz
hatott: ehettek, ihattak, táncolhattak. A 
kertben szentimentális remetelak volt, a 
visszavonultan élő, közéleti szerepet 
nem vállaló gróf ideális lakhelye, az érzé
keny magányosság szentélye, ahová elvo
nulva megvalósíthatta a rousseau-i életfi
lozófiát. Nemcsak a kunyhó készült fa
kéregből, vesszőfonadékból, hanem a 
berendezési és használati tárgyak is kivé
tel nélkül mind fából voltak. A falak 
mentén végig polcok, melyeken a vidéki 
élet szépségét dicsérő költők könyvei 
sorakoztak. Volt azonban a kertben klasz-

szicizáló, Apollónak szentelt, tízoszlopos 
templom is, valamint az angolkert egyéb 
kellékei: Daphne völgy, babérból készült 
szobor, fürdő és a kilátás élvezetét bizto
sító Hollandi ház. A Sans Souci nyári lak, 
melyben egy leltár tanúsága szerint zene
szóba is volt, megsemmisült, hogy pon
tosan mikor és hogyan, azt nem tudjuk.

A páratlan Sans Souciról több leírás is 
készült, s bár végső soron valamennyi gr. 
Sztáray Mihály rövid, francia nyelvű, pró
zai leírására megy vissza, visz. mind
egyik saját élményeken alapul. Sztáray 
eredetijéből nem maradt fönn példány, 
csak ~ magyar (Új Sans-Souci, avagy 
gond nélkül való helynek rövid leírása, 
mely francia nyelven G. Sz. M. által íra
tott, azt magyarra pedig G. C. I. fordítot
ta, 1776), ill. Szirmay Tamás Antal zemp
léni alispán latin fordításából ismerjük. 
1777-ben egy ismeretlen szerzőjű, német 
nyelvű átdolgozása is megjelent. Egy 
szepesi papnövendék, Joannes Nepomu- 
cemus Demko -  bár Sztáray leírásából 
kiindulva, mégis szabadon -  latinul örö
kítette meg a kastélyt s kertjét (Novum in 
Scepusio Sans-Souci [...] per J. N. 
Demko, Lőcse, 1777). Erdődy Lajos 113 
strófából álló magyar nyelvű verses vál
tozatot írt, amely nagyobbik részében 
Sztáray francia szövegének átdolgozása, 
ill. kibővítése, a kéjlaknak és kertjének 
mitológiai elemekkel bőségesen ellátott, 
részletező leírása (Új Sans Soucinak, 
avagy gond nélkül való helynek rövid 
leírásaf...], melyet utoljára együgyű ma
gyar versekben foglalt Diószeghi Erdődy 
Lajos, Lőcse, 1777). Ivánkay Vitéz Imre
1790-ben juttatta el Kazinczyhoz saját, a 
német változatból készített fordítását.

A házaspár több mint ötezer kötetes, a 
korban Mo.-on egyedülálló tematikájú 
könyvtárat gyűjtött, mely többségében 
francia nyelvű, a felvilágosodás eszméit 
és a 18. sz.-i francia regényirodaimat 
közvetítő könyvekből állt, de jelentős 
volt a 18. sz.-i francia költészet és a szín
művek aránya is. A homonnai könyvtár
ban, vélhetőleg Erdődy Júlia jóvoltából, 
az antiklerikális és a libertinus, sőt obsz- 
cén és pornográf irodalom is képviselve 
volt. Mind a gróf, mind a grófnő szenve
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délyes olvasók lehettek, érdeklődésük és 
ízlésük azonban nem esett egybe. ~ visz. a 
gazdálkodással kapcsolatos irodalmat, va
lamint költőket olvasott. Akadt a könyv
tárban több kerttervezéssel, elsősorban 
angolkerttel foglalkozó könyv is.

~ az 1790-es évek végétől visz. bete
geskedett, 1800 táján pedig már súlyos 
anyagi gondokkal is küszködött. 1801- 
től haláláig feleségétől különváltan, a 
Homonnához tartozó Vitézvágáson, sze
rény körülmények között élt. 1803-ban 
végleg elváltak útjaik, ingóságaikról ek
kor leltárt vesznek föl, mindketten kiköl
töznek a homonnat kastélyból, a Sans 
Souci-beli bútorokat elárverezik. ~ élete 
végén a vallásban vigasztalódott, a Sans 
Souci dombon állítólag keresztet is állít
tatott. 1803 u. feleségéről sem tudunk 
többet halála événél. Egy 1807-ben írott 
levél alapján feltételezhető, hogy vissza
költözött Pozsonyba. Önéletrajzi írásai
ban, ill. levelezésében Kazinczy több
ször említi megbotránkozva Erdődy Júlia 
ateista jellegű megnyilvánulásait és sza
bados viselkedését, azt, hogy a gróf (aki 
a parasztmenyecskékben talált örömöt) 
szabadságot adott feleségének, s az asz- 
szony élt is ezzel. A gyermektelen házas
párt mindazonáltal őszinte szeretet-meg- 
becsülés fűzhette össze, mint levelezé
sükből kiderül, a korban szokatlan módon 
tegeződtek, és egymást „drágáménak 
szólították. A 20. sz. elején még élt a fa
luban a szokás, hogy a gróf halálának év
fordulóján sírját kinyitották, és bebalzsa
mozott testére pénzt dobáltak, mert hitük 
szerint az szerencsét hozott. A század 
elején a sírt befalazták.

írod.: Eckhardt Sándor, Az aradi közmű
velődési palota francia könyvei, Arad, 1917; 
Uő, Les livres français d'une bibliothèque 
privée, Revue des études hongroises, 1923; 
Pajdussák Mátyás, Schmögen. Sperndorf 
und Sans Souci, Lőcse, 1926; Eckhardt 
Sándor, De Sicambria à Sans Souci, Bp.,
1943; Granasztói Olga, A franciás műveltsé
gű magyar arisztokrácia három különleges fi
gurájának portréja könyvgyűjtő tevékenysé
gük tükrében, MKsz, 116(2000).

Lux Etelka

C s á k y  Krisztina, gr. (Szepesvár, 1654. 
nov. 4.-Rodostó, 1723. ápr. 25.)

Versszerző, akitől nem maradt fent 
vers. 1669-től Bercsényi Miklós felesé
ge. Házasságukról —»Kőszeghy Pál írt 
epithalamiumot.

Kiad. és írod.: Koszeghy Pál, Bercsényi 
házassága, kiad. Thaly Kálmán, Bp., 1894; 
RMKT XVII/16, 2000.

A szerk.

Csáky-énekeskönyv (1690 k.; ÖStA, 
HHStA, Csáky cs. szepesmindszenti lt.-a, 
„Miscellanea”)

14 levélből áll, 8° formátumú. Visz. 
Czobor Ádám (f 1692) állította össze. 23 
különböző magyar, többségében szerel
mes verset tartalmaz, 1 verset kétszer is 
leírtak. 4 bizonyosan, 2 valószínűsíthető
en —»Balassi Bálint szerzeménye, -ARad- 
vánszky János, Czobor Ádám és Ebergé- 
nyi László gyanúsítható még 1-1 további 
vers szerzőségével, 14 ének szerzője is
meretlen, közülük 2-nek a szövege más 
énekeskönyvekből is ismeretes. Ugyan
ebben a kötegben található két különálló 
verskézirat is: egy 1704-1 gúnyversé és 
Az jó  vitézeknek tüköré címűé (szerzője 
Palothay Zsigmond).

Kiad. és irod.: Ötvös Péter, A Csáky- 
énekeskönyv, ItK, 1980; Stoll, 1963, 22002, 
32004, 1028. sz.

Balogh Barna

csa lád
Általános felfogás szerint az emberi

ség legősibb szerveződése. Az írásbeli
ség létrejötte előtti időből a ~ra vonatko
zó régészeti források értékelése mindenütt 
igen ellentmondásos. Bizonyos, hogy 
szerkezete és működési módja a kultúrkö
rök sajátságainak megfelelően, ill. törté
netileg eltérően alakult.

A magyar honfoglalók visz. az ősi mat- 
riarchátus nyomait hordozó apajogú 
nagy-okban éltek. A nagy-ok monogám 
házaspárok és gyermekeik együtteseire ta
golódtak vagy ilyenekből épültek fel. 
Ezek az értesülések temetők (—»temetke
zés) régészeti értékelésén és antropológiai 
analógiákon alapulnak. A honfoglalás ko
ri temetők általános felfogás szerint egy-
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egy nagy~ temetkezési helyei voltak, ahol 
a sírok elhelyezését nem az elhalálozás 
sorrendje, hanem az elhunytak hierarchiá
ja határozta meg, A -főket a temető szer
kezetével hangsúlyozott központi hely és 
a többiekénél gazdagabb sírmellékletek 
különböztetik meg. A kis~ok összetarto
zásának tényét, ill. tudatát az fejezi ki, 
hogy noha férj és feleség rendszerint 
nem egymás mellett nyugszik, mert a 
férfiakat és a nőket rendszerint a temető 
eltérő részeibe temették, sírmellékleteik 
jellegükben hasonlóak. Feltűnően kevés 
gyermeksirról vannak viszont ásatási be
számolók. Ez a tény talán a gyermekeket 
elhanyagoló kutatói szemlélettel vagy az 
azonositási módszerek elégtelenségével 
magyarázható, hiszen a gyermekcsontok 
nem tűnhettek el nyomtalanul. A gyer
meksírként meghatározott leletegyütte
sek mindenesetre azt mutatják, hogy a 
gyermekeket szüleik társadalmi helyze
tének megfelelő mellékletekkel temették 
el, vagyis a -ok lehetőségeikhez mérten 
törődtek a gyermekekkel.

A —fők a leletegyüttesek tanúsága sze
rint az esetek döntő többségében férfiak 
voltak. Vannak azonban olyan honfogla
lás kori temetők is, ahol a központi hely
re, a leggazdagabb mellékletekkel nőket 
temettek. Ezt a tényt a matriarchátus to
vábbélésének tüneteként értékelik. Az a 
magyarázat, miszerint egyes, személyük
ben vagy származásuk szerint kiváló nők 
talán a patriarchátus viszonyai között is 
megkaphatták a -fő szerepét, nem merült 
fel.

A honfoglalás kori nagy— összetéte
lének nincs általánosan elfogadott meg
határozása. Egyesek szerint vérségi köte
lékkel összefogott gazdagabb és szegé
nyebb rokonok együttese, mások úr és 
szolganép vagy katonai kíséret csoportjai
nak tekintik, ill. egyes jelek arra is utal
nak, hogy a kétféle szerveződés esetleg 
keveredett, vagyis vérrokonok és szolga
nép együttesen alkotott nagy-okat.

A honfoglalás utáni letelepedés törzsi 
szervezetben, nagy-onként történt. Ez 
mind az előkelőkre, mind a köznépre ér
vényes, bár a köznépről szólva korábbi 
időkből tanúsítják források, mint az elő

kelőkről. A köznép visz. vérség szerinti 
letelepedéséről közvetve már az első 
egyház- és társadalomszervező királyok, 
Szt. István, Szt. László, valamint Kálmán 
törvényei szólnak, míg az előkelőket ille
tőleg Anonymus jóval későbbi (12. sz. 
utolsó harmada) elbeszéléséből lehet kö
vetkeztetni a letelepedés mikéntjére.

A köznép valamilyen természetesnek 
tekintett, visz. vérségi kötelék szerinti le
telepedéséről legfeltűnőbben a keresz
tény egyház szervezésének körülményei 
vallanak. Ezek azt mutatják, hogy István 
király, ill. a törvényeit megfogalmazók, 
akik 10-10 falut köteleztek 1-1 templom 
építésére és fenntartására, ezeket a falva
kat vagy lakóikat közösen felelősségre 
vonható társadalmi egységeknek tekin
tették. Ugyanerre utal László törvénye, 
mely szerint a falvak lakói nevében egy 
személy is mehet templomba, azaz egy 
személy képviselheti az egész közössé
get. Végül nagyon beszédes az, hogy 
mind László, mind Kálmán egész falva
kat tiltanak a templom elhagyásától, 
vagyis a falvak testületileg, nyilván egy 
közösségként kívánták lakóhelyüket el
hagyni. Az ismételt tiltás arra utal, hogy 
még a 12. sz. során is költöztek falvak 
kötelékben, azaz valamilyen összetarto
zás tudatában.

Ugyancsak a falvak összetartozó kö
zösség jellegét tanúsítják egyes, a ma
gántulajdont védő korai törvények. így 
mind László, mind Kálmán korában szü
lettek olyanok, amelyek az egész falut 
rendelik büntetni bizonyos esetekben. 
Rendkívül sokatmondó az is, hogy Lász
ló egyik törvénye szerint a tolvajnak ki
áltott falu lakói tizenként jelölhettek egy- 
egy személyt, aki az egész csoport nevé
ben állta a tüzesvaspróbát (—̂ istenítélet).

Egyes történetírói vélemények szerint 
a honfoglalás során letelepedő falvak 
nagy-ok voltak, és ezt a jellegüket az or
szág bizonyos részein egészen a 20. sz. 
elejéig megőrizték. E vélemény mellett 
szól az a tény, hogy a falvak lakói sok he
lyen a 18. sz. végéig vagyonközösségben 
éltek, azaz nyilas osztással jelölték ki a 
kis~ok művelésébe adott földet. Ezt lát
szanak alátámasztani azok a modem nép-
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rajzi megfigyelések is, amelyek szerint 
egyes falvak szokásai a vérségi összetar
tozás tudatát tükrözik. A szokásoknak az 
államalapítástól a 20. sz. elejéig feltétele
zett folyamatosságát azonban nem lehet 
forrásokkal bizonyítani.

Nagyon valószínű, hogy a jobbágy
rendszer kialakulása, majd a jobbágyság 
léte átalakította a letelepedés eredeti 
rendjét. E feltevés mellett szól a jobbágy
költözés tömegessé válása a középkor vé
gére. A költözés kezdetben gyakorlatilag 
akadálytalan volt, majd az 15 14-i paraszt- 
felkelés után törvények hosszú sorával, 
ismételt tiltással vagy a feltételek szigorí
tásával igyekeztek útját állni. A falvak 
összetartozása szempontjából mindebben 
az a lényeges, hogy már nem közösségek, 
hanem egyes személyek költöztek vagy 
szöktek el lakóhelyükről. Egész falvak 
csak különösen veszélyes helyzetben, há
borúk idején menekültek együtt, ill. köl
töztek vissza a fenyegetettség elmúltával. 
Vagyis a falvak vérségi összetartozását 
nagyjából a 14. sz. végétől visz. inkább 
kivételesnek, semmint törvényszerűnek 
kell tekinteni.

Az összetartozást mint intézményt 
azonban a jobbágyrendszer nem szüntette 
meg a falvakban. Inkább a família formá
jába öltöztette. Az a gyakorlat ugyanis, 
amely szerint a földesúri szolgáltatások 
rendszerint, kivételes esetektől eltekint
ve, a -^jobbágyok önállóan gazdálkodó 
egységeit terhelték, mintegy ösztönzés 
volt arra, hogy sokan a ~fő háta mögé 
húzódva bújjanak ki a terhek alól. Ilyen 
módon a paraszti famíliák legkülönbö
zőbb formái jöttek létre.

Már a 15. sz. legelején kiderül, hogy a 
jobbágyportán, amelyet kúriának is ne
veznek, több ház állhat, vagyis több ~ la
kik rajta. A házakban pedig lehet több 
tűzhely, azaz a közvetlenül együtt élők 
sem feltétlenül alkotnak egy háztartást. A 
jobbágyi kúrián vagy portán részint kö
zös, részint önálló háztartásokban élők 
összetartozásának rendező elvét a közép
kori kedvezőtlen forrásadottságok miatt 
azonban nem ismerjük. Csak sejtjük, 
hogy azonos vagy legalábbis hasonló volt 
ahhoz, ami a későbbi, telken ülő jobbágyi 
famíliák összetartozását meghatározta.

Ajobbágytelek ugyanis egyelőre kide
rítetlen módon a jobbágyportából jött lét
re. Feltehetőleg az a földesúri törekvés 
állt mögötte, hogy a szolgáltatással ter
helhető személyek számát növeljék. Fel
tűnő mindenesetre, hogy a porta, amely
ről idővel a kúria név lekopott, a közép
kor végére fiktív adóegységgé vált, az 
országgyűlés vagy a megye által a jobbá
gyokra kivetett kötelezettségeket számí
tották porták szerint, míg a földesúri 
szolgáltatások egységei a telkek voltak. 
Ez utóbbiaknak a száma idővel egyre in
kább meghaladta a porták számát.

A telket kialakító folyamattal párhuza
mosan kellett a kúriákon elő famíliáknak 
átalakulniuk, ill. a jobbágytulajdon új 
formájához alkalmazkodniuk. A job
bágytelek kb. a 15-16. sz. fordulójától a 
jobbágyrendszer felszámolásáig volt a 
jobbágyok jellemző gazdasági egysége, a 
rajta élő közösség pedig jellegzetes job
bágytársadalmi egység.

A jobbágykúrián, később a jobbágytel
ken élők legfontosabb eleme a ~fő és
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közvetlen ~ja, felesége és gyermekei 
voltak. A földesurak rendszerint a —főt és 
munkaképes fiait -  rendkívül ritkán lá
nyait is, elvétve valamennyi gyermekét -  
tartották számon.

A feleség magától értetődően tartozott 
a -hoz, mert telektulajdonos csak nős 
jobbágy lehetett. Még a jobbágyság tör
ténetének mélypontján, 1514-ben is csak 
nős jobbágyférfiakra szabtak ki szolgál
tatásokat. A jobbágyok tehát csak nősen 
minősültek teljes értékű embernek, és fe
leségük halála után feltehetőleg azonnal 
újból megnősültek. A mo.-i kedvezőtlen 
forrásadottságok mellett nincsenek rend
szeres adatok a jobbágyok —»házasságai
ról, szórt értesülésekből azonban az derül 
ki, hogy 3-4 feleség nem számít szokat
lannak egy jobbágyember életében. A 
tartós özvegység visz. együtt járt a -fői 
szerep feladásával.

A feleség kiválasztásának szempontja
it nem ismerjük. A történelem folyamán, 
esetleg vidékenként alighanem változtak 
is. Az azonban bizonyos, hogy az asz- 
szony nem feltétlenül jött a férj közvet
len társadalmi vagy földrajzi környezeté
ből. A lányok férjhez menése saját társa
dalmi státusuk alatt nem lehetett ritka, 
mert már a 15. sz.-ban régi —»szokásjog 
szabályozta a nemeslány és jobbágyférfi 
házasságának birtokjogi következmé
nyeit. Ezek azt valószínűsítik, hogy a 
jobbágyok nemesfeleséggel rendszerint 
nem maradtak az apai telken, hanem az 
asszony örökségébe ültek be. A földrajzi 
értelemben távolról történő házasságokra 
a jobbágyok körében 15. sz.-i törvények 
utalnak legkorábban, de úgy tetszik, ezek 
is régi szokásjogot fogalmaztak meg, 
amikor kimondták, hogy a más falvakból 
feleséget hazavivő jobbágyoktól nem 
szabad vámokat szedni. Az, hogy tör
vényt is hoztak róla, bizonyítja, hogy 
nem kivételes ügyről lehetett szó.

Akárhonnan jött is azonban a meny
asszony, egy szempontnak bizonyosan 
érvényesülnie kellett a kiválasztásánál. 
Nem lehetett negyedik ízen belüli rokon, 
mert az vérfertőzés lett volna, amit előbb 
a szokás, később a kánonjog tilalmazott a 
társadalom minden rétegében, és nem

valószínű, hogy a köznép diszpenzáció- 
val házasodott volna. A 12. sz. legelejé
től, az egyházi házasság kötelezővé téte
létől pedig élt az az egyházi előírás is, 
miszerint csak mindkét fél egyetértésé
vel lehet házasságot kötni, vagyis a pár- 
választásnak elvben kölcsönösnek kellett 
lennie. Ezt az előírást azonban a társada
lom minden szintjén visz. rendszerint a 
nők kárára sértették meg, bár források 
nem szólnak a jobbágyi menyasszonyok 
érzelmeiről.

Eléggé késői, 17. sz.-i adatok vannak 
arról, hogy a feleségnek a férjnél fiata- 
labbnak kellett lennie, de túlságosan 
nagy -  egygenerációnyi -  nem lehetett a 
korkülönbség. A lányok viszonylag ko
rán kötött házasságai magyarázzák azt a 
feltűnő jelenséget, miszerint jobbágyasz- 
szonyok is éltek egymás után több házas
ságban. Náluk azonban az első férj halá
la után második vagy harmadik férjhez- 
menést nem kell mintegy természetesen 
feltételezni, mert a -fő  szerepet a 17. sz. 
előtt rendkívül ritkán, később is főként 
mint özvegyek kapták meg, bár vannak 
adatok hajadonnak maradt női -főkről is. 
Az ő arányuk azonban a férfi -főkéhez 
képest a középkorban elenyésző, a kora 
újkorban alacsony volt.

A nők általában nyilvánvalóan hátrá
nyos helyzete mellett is akadtak azonban 
olyan asszonyok, akik kivételes társadal
mi elismerést vívtak ki. Erről megint 
csak viszonylag késői adatok vannak. A
17. sz.-tól kezdődően, amikor a jobbágyi 
névhasználat már többé-kevésbé megszi
lárdult, lehet megfigyelni azt, hogy egyes 
asszonyok esetleg több házasság után is 
lánynevükön szerepelnek hivatalos fel
jegyzésekben. Nyilván valamilyen sze
mélyes kiválóságuk miatt tértek el náluk 
az asszonynév használatának általános 
gyakorlatától.

A —»gyermekek száma a történeti sta
tisztika szerint 2-3 volt; a kutatók 4-5 fős 
jobbágy-okkal szoktak számolni. A való
ság azonban óriási eltéréseket mutat. Igaz, 
a korai időkből egyáltalán nincsenek ada
tok a köznép, ill. később a jobbágyok 
gyermekeiről. A jobbágyok számontartá
sát szolgáló, urbáriumnak nevezett össze-
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írások a 17. sz.-tól engednek következtet
ni a gyermekek számára. A csecsemő- 
vagy gyermekkorban elhunytakról ezek 
nem adnak tájékoztatást, az azonban kide
rül belőlük, hogy sok jobbágyházaspár 
egyetlen gyermeket sem nevelt fel, míg 
mások 4-5 fiúval és bizonytalan számú 
lánnyal látták el a gazdaságot. Ugyancsak 
uradalmi iratok tanúskodnak a nagy ~ és a 
tehetősség szinte törvényszerű összefüg
géséről. Sok fiú elvétve élt szegény apa 
-jában, míg a gazdag jobbágyok szinte ki
vétel nélkül sok fiút tartottak el. A feltűnő 
jelenséget kétféle ok is magyarázhatja. Az 
egyik az lehet, miszerint sok munkáskéz 
több állatot tud gondozni, nagyobb földet 
művelhet meg, tehát többre viszi. A másik 
ok szerint a tehetős jobbágygazda magá
nál tartja fiait, mert sok munkaerőre van 
szüksége. A mindennapokban a két ok 
visz. felváltva érvényesült, vagy a kettő 
keveredett egymással.

Sok munkaképes fiú jelenléte egyes 
jobbágy gazdaságokban arra a nyilvánva
ló, más adatokkal is alátámasztott tényre 
utal, miszerint a jobbágyemberekből 
nem feltétlenül lettek -fők. Az apa halá
la után valakinek át kellett vennie a tel

ket, mert a jobbágytelek a szokás és a jog 
szerint öröklődött, de az —»öröklés tény
leges szempontjait nem ismerjük. Nem 
tudjuk, hogy több fiú, esetleg több vő kö
zül hogyan és ki választotta ki azt a sze
mélyt, aki a telekre ült, és a munka meg
szervezésének gondját magára vette. Az 
viszont bizonyos, hogy a telkeket rend
szerint nem osztották fel valamennyi fiú 
kielégítése céljából. Kivételesen kedvező 
forrásadottságok mellett egy-egy telek 
sorsát ugyanis akár évszázadokon át le
het kutatással követni, és ilyenkor szinte 
mindig az derül ki, hogy a szóban forgó 
jobbágytelek mérete, egész, fél vagy ne
gyed telek mivolta változatlan maradt.

A munkaképes fiúk egy része tehát az 
apa halála után elköltözött, más telket 
vett fel, szolgálatba vagy katonaságba 
állt, esetleg telek nélküli, zsellérnek neve
zett jobbágy lett. A kiskorúak, ill. házas
ság előtti korúak viszont bizonyosan az 
anyjukkal maradtak. Az anya és a gyer
mekek természetes összetartozását a szo
kásjog olyan mértékben elismerte, hogy 
az új házasságba máshová elköltöző anya 
a gyermekeit még a jobbágyság legszigo
rúbb kötöttsége idején, a legrosszabb föl
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desurak birtokairól is magával vihette. A 
fiúknak aztán házasodó korba kerülésük 
után kellett visszaköltözniük

A jobbágyi ~fő -ja  azonban általában 
nem egyszerű, apát, anyát és gyermekeket 
jelölő képlet volt. Az első körben tartoz
hattak hozzá törvényszerűen vagy véletle
nül különböző generációkból származó 
vérrokonok, a másodikban a gazdálkodás 
igényeinek megfelelő tagok. Törvénysze
rű volt a -fői szerepből kiszorult vagy ki
szorított apa jelenléte, aki a legritkább 
esetben költözött el a telekről, ahogyan 
törvényszerűen ott maradt az apa halála 
után az anya vagy a mostohaanya is, ha
csak nem kötött újabb házasságot. A 
-fővel egy generációból élhettek vele 
nemritkán házas fivérei is vagy nőtestvé
rei férjeikkel; a következő generációból 
saját házas fiai és leányai; végül tőle szá
mítva a harmadik generációt képviselhet
ték a saját vagy fivéreitől és nőtestvéreitől 
származó unokák. Vagyis elvben négy -  
gyakorlatilag néha csak két vagy három -  
generációból élhettek a telken olyan sze
mélyek, akik vér szerint kapcsolódtak a 
telektulajdonoshoz, ill. öröklés jogán ma
gához a telekhez, és akik valamilyen ok
ból nem költöztek el tőle, ill. a telekről. 
Élhettek a -fővel szegény rokonok vagy 
árvák is. Az utóbbiak jelenléte törvény- 
szerű véletlennek tekinthető, mert egyes 
gyermekek árvasága nyilván véletlenül 
következett be, de minden adat arra utal, 
hogy törvényszerűen törődtek velük, 
vagyis nem hagyták őket elkallódni, ha
nem valamelyik rokon -jába kerültek.

A gazdaság igényeinek megfelelően 
éltek a -fővel nála alacsonyabb státusú
nak tekintett személyek is, akik kisegítő 
vagy szolgai munkát végeztek. Közülük 
a jobbágy iparosok legényeire vagy ina
saira viszonylag könnyű a források ada
taiból következtetni, mások jelenlétéről a 
telken viszont csak elvétve kerülnek elő 
információk, mert az uradalmak nem tar
tották számon őket. Indokolt azonban le
szögezni, hogy a közhiedelemmel ellen
tétben többnyire nem ők a -  közhiedelem 
szerint koldusszegény -  zsellérek. A 
zsellér ugyanis valóban élhetett valamely 
-fő  telkén, ill. a telektulajdonos famíliá

jában, de csak akkor illették a zsellér 
vagy latinul inquilinus névvel, ha neki 
magának is volt valamilyen, a jobbágyi 
telekállományhoz nem tartozó tulajdona: 
szőleje, irtásföldje vagy rétje, esetleg er
deje. Az esetek többségében azonban a 
zsellérek nem más telkén laktak, hanem 
önálló egzisztenciát alakítottak ki ma
guknak, nemegyszer egyenest jómódban 
éltek, -juk természetesen volt, sőt lehet
tek velük együtt élő famíliák -fői is.

Az ország egyes vidékein, ill. különö
sen kedvező forrásadottságok mellett ki
derülhet, hogy egyes jobbágyi és zselléri 
famíliák között valamilyen, feltehetőleg 
vérségi összetartozás van. Ilyenkor a tel
kek, ill. a famíliák tulajdonai egymáshoz 
közel, de nem feltétlenül egymás mellett 
feküsznek, és visz. az egyik -főt tekintik 
az egész nagy—együttes fejének.

Az előkelőknél a honfoglalást követő 
letelepedés során éppúgy a férj, a feleség 
és gyermekeik alkották a legkisebb, ter
mészetesen összetartozó társadalmi egy
séget, mint a magyarság többségét adó 
köznépnél. Nagyon világosan mutatják 
ezt egyes korai törvények. István szerint 
pl. a tolvaj asszonyokat kétszer férjüknek 
kell a bűn következményei alól kiváltani
uk, csak harmadszor kerülnek szolgaság
ba. Szintén István így sorolja fel azokat, 
akikre javait hagyhatja a szabad ember: 
feleség, fiák, lányok, és csak utánuk kö
vetkezik a rokonság, valamint az egyház. 
Az akkori közfelfogás, ill. nyilván az ál
talános tapasztalat szerint a férj és apa 
halálával az özvegy és az árvák kiszol
gáltatott helyzetbe kerültek. Erre utal Ist
ván egyik első egyházszervezői intézke
dése, mely szerint a —»püspököknek, 
akiknek egyébként igen nagy hatalmat 
adott, joguk és kötelességük volt az öz
vegyek és az árvák védelme. Végül, mi
vel a törvény szavai szerint a király azt 
akarta, hogy törvényeiben az özvegyek 
és az árvák is részesüljenek, kimondta, 
hogy az elhunyt apa feleségét és gyerme
keit: sem fiait, sem leányait nem szabad 
az apai örökségből kikergetni. A javakat 
az özvegy még gyermektelenül is meg
tartotta életében vagy addig, míg új há
zasságra nem lépett.
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A ~i összetartozás hátrányos követ
kezményeit Szt. László és Kálmán korá
ban foglalták törvénybe. László uralkodá
sa idején kimondták, hogy szabad ember 
tolvaj sága miatt mindkét nemű törvényes 
korban lévő gyermekei essenek szolga
ságba, Kálmán alatt pedig azt, hogy az 
apa tolvajsága miatt ne csak a gyerme
kek, hanem a feleség is legyen szolga.

A házasság, ill. a -ban élés tehát már a 
legelső írott források tanúsága szerint 
természetes állapot volt a társadalom 
minden rétegében. Úgy tetszik azonban, 
a házasság jelentősége nem volt általáno
san egyforma. A köznép, ill. a jobbágy
ság körében a férfiaknál tekintették gya
korlatilag elengedhetetlennek, míg a ne
mesek vagy az arisztokraták között a nők 
teljes értékű létéhez tartozott hozzá, 
hogy férjhez menjenek.

A nemesférfiak jogállásán ugyanis a 
házasság nem változtatott. Ők életkoruk
nak megfelelően jutottak jogaik mind tel
jesebb birtokába. Idővel változó korban, 
10, 14, végül a 16. sz.-ban már 12 éves 
koruktól indíthattak pereket saját nevük
ben, 16 évesen adósságot vehettek a bir
tokaikra, 18 éves koruktól zálogosíthattak 
el —i ékszereket, végül 24 évesen lettek 
teljes korúak, s attól kezdve szabadon, 
mások beleszólása nélkül, csak a törvé
nyes kötöttségektől korlátozva intézhet
ték birtokügyeiket. A törvény szerint a 
házasságnak a változások egyik pontján 
sem volt szerepe.

A lányok ezzel szemben, bár minden 
kritikus fázist fiatalabban értek el, haja- 
donként nem lettek teljes korúak. így a
16. sz.-tól ők 12 évesen indíthattak pert a 
saját nevükben, 14 éves koruktól vehet
tek fel adósságot, és 16 éves koruktól 
rendelkeztek a birtokaikról teljes joggal. 
Férjhez menésük után azonban minden 
korábbi intézkedésüket visszavonhatták. 
Ez a magyarázata, hogy a hajadonokat, a 
—>Tripartitum szerint, életkoruktól füg
getlenül gyámság alatt tartották.

Nem igaz viszont az az elterjedt véle
kedés, miszerint a nemesasszonyok a há
zassággal férjük gyámsága alá kerültek. 
Főleg a korai időkben valóban nagyfokú 
volt a kiszolgáltatottságuk. Tettenérés ese

tén a férjek még a 16. sz.-ban is büntetle
nül megölhették a házasságtörő asszonyo
kat (^házasságtörés). A férjek házasság
törése ellen viszont soha nem született 
törvény. Férfiak paráználkodását szolga
lánnyal tiltották, de a tilalom a férfi nős 
vagy nőtlen állapotára nem utalt, s nyil
ván inkább a szabadok rendjét, semmint a 
házasságot vagy a feleség jogait védte. 
Holott a férfiak nyilvánvalóan gyakran 
nemcsak hűtlenkedtek, de el is hagyták a 
feleségüket. Ezért már Szt. István szüksé
gesnek tartotta, hogy rendezze az ilyen 
helyzetbe került asszonyok ügyét. Egyik 
rendelkezése szerint az elhagyott feleség, 
míg új házasságot nem kötött, férje vala
mennyi jószágát megtartotta. A javakat 
elhagyva viszont bárkihez szabadon férj
hez mehetett. Az esetről tudomást szerző 
és birtokaira visszatérő férj mégsem lett 
ezáltal szabad, csak a püspök engedélyé
vel vehetett új feleséget.

A férj jogai változtak a történelem fo
lyamán, de amíg a birtoklás királyi ado
mányra visszavezethetően feudális alapú 
volt, a házasság nem hozott létre vagyon
közösséget. A feudális jog személyhez 
kötött, amiből a feleségekre nézve hát
rány, de sok előny is származott. Hátrány 
volt, hogy a házasság idején szerzett bir
tok jogaiban az asszony csak akkor osz
tozott férjével, ha az uralkodói adomány
levél kifejezetten néven nevezte őt mint 
az adomány részesét. Előny volt viszont, 
hogy a saját társadalmi státusával és a 
házasságba hozott birtokaival járó jogok 
minden körülmények között megmarad
tak neki. Vagyis a nemesasszony közren
dű vagy jobbágyi állapotú férj mellett is 
nemes maradt, saját nevében peresked
hetett, és a törvényes kötöttségek mellett 
szabadon rendelkezhetett jószágaival. 
Ugyanez volt a helyzet nemesférj oldalán 
is. Nemesférj sem indíthatott pert a fele
sége helyett, és a feleség birtokaival sem 
rendelkezett. A házaspárok már a 14. sz.- 
ban sem voltak egymás törvénysértései 
miatt felelősségre vonhatók.

Mindenesetre ez volt a társadalmi elő
írás, ezt garantálta a szokásjog és az asz- 
szonyok helyzetének sok elemében a tör
vény is. Minden jel arra utal azonban,
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hogy a feleségek gyakran jártak el hiva
talosan saját nevükben, de a valóságban 
férji erőszak hatása alatt. Sok férj felesé
gét kijátszva szerzett királyi adományt az 
asszony jószágaiban. Az adatok azt mu
tatják, hogy egyes asszonyok nem is tö
rődtek a jogaikkal, mások némán vették 
tudomásul a férj túlkapásait, voltak azon
ban, akik botrányt, feltűnést sem kerülve 
ragaszkodtak az őket megillető jogok
hoz. A történelem minden korszakában 
előfordultak persze valódi társkapcsola
tok is, amelyekben a jogok nem játszot
tak szerepet. De volt példa az ellenkező 
végletre is. A jogoktól függetlenül lehe
tett pokol a házasság szellemi és szexuá
lis összeférhetetlenség miatt.

Maga a házasság általában a szülők, 
sőt a rokonság egyetértésével jött létre. 
Ezt tekintették normálisnak, bár nyilván
valóan sok pár került össze beleegyezés 
vagy hozzájárulás nélkül. Erre utal sok 
szórt adat mellett az a tény is, hogy ami
kor Zsigmond 1435-ben újraszabályozta 
a nemesi birtok öröklődésének rendjét, 
külön szólt a szüleik és rokonaik bele
egyezése nélkül birtoktalan emberhez 
menő lányokról, majd ez mint szokásjog 
a Tripartitumba is belekerült. A megtorló 
rendszabály mindössze annyi volt, hogy 
rokoni beleegyezés hiányában a birto
kokból törvényesen járó lánynegyedet a 
~ nem természetben, hanem pénzben ad
ta ki. Bizonyos helyzetekben azonban a 
házasság legszabályosabb jóváhagyása 
mellett is vissza lehetett váltani a lányne
gyedet. És kérdés, nem volt-e sok ~nak 
nehezebb a pénzt előteremtenie, mind 
egyszerűen átadni valamilyen birtokrészt.

A házasságban született gyermekek 
minden körülmények között az apa társa
dalmi státusába kerültek. Az anya jogán 
a nemesség nem ment tovább. Ahogyan 
asszony a magyar történelem során soha 
nem nyert királyi adományból nemessé
get, úgy nem örökithették át az anyák az 
apjuktól rájuk szállt nemességet utódaik
ra. A birtokból a gyermekek nemük sze
rint, a történelem folyamán eltérő, de 
mindig pontosan szabályozott módon ré
szesültek. A fiúk a gyermekek születési 
sorrendjétől függetlenül mindig meg

előzték az öröklésben a lányokat. Ebből 
a rendezésből azonban nem következtek 
feszültségek. Sok forrás szól ugyan arról, 
hogy a testvérek gyakran ellenségesked
nek, érzelmi okból vagy akár anyagiak 
miatt szembe kerülnek egymással, de az 
öröklés rendjét, a fiúk előnyösebb beso
rolását minden jel szerint természetesnek 
tartották.

A törvénytelen gyermekek létezésére 
közvetve utal az a tény, hogy a házasság
törés mind a férj, mind a feleség részéről 
meglehetősen gyakori volt. A legkülön
bözőbb természetű források: törvények, 
templomi prédikációk, magánlevelek 
szólnak ilyen esetekről a történelem min
den korszakában. Tisztán logikai alapon 
is valószínűsíthető, hogy a házasságtöré
sekből származtak utódok. Elgondolkod
tató az is, hogy az elmebeteg vagy szel
lemileg terhelt személyek kivételesnek 
számítottak, holott főként az arisztokrá
ciában, amelynek tagjai között gyakori 
volt a diszpenzációval kötött rokoni há
zasság, hemzsegniük kellett volna az 
ilyen embereknek, ha valamilyen szabá
lyozatlan módon nem kerül friss vér a 
-okba. Úgy tetszik azonban, a törvényte
len gyermekek ügye a kortársakat nem 
foglalkoztatta. Csak az utószületett, vagy
is az apa halála után világra jött gyerme
keknél tudunk arról, hogy időnként föl
merült a törvénytelenség gyanúja. Az asz- 
szonyok törvénytelen gyermekei csak 
akkor jelentettek volna problémát, ha a 
törvényes férjek tiltakoznak, ezt azonban 
a jelek szerint általában nem tették. A 
férfiak törvénytelen utódait pedig talán 
természetesnek tekintették, és örökbefo
gadással rendezték a házasságon kívül 
született gyermekek státusát. Abból lehet 
erre következtetni, hogy az örökbefoga
dás igen egyszerű eljárás volt. Miközben 
a házassághoz vagy különböző birtok
ügyletekhez az egész rokonság hozzájá
rulását írták elő, nemes pusztán királyi jó
váhagyással örökbe fogadhatott jobbágyi 
állapotú gyermekeket, akik az örökbefo
gadással nemcsak nemesek lettek, hanem 
a törvényes gyermekekkel azonos jogon 
örököltek is. Törvényesítésük tehát a ro
konság öröklési esélyeit csökkentette, de
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az érintetteknek éppen úgy nem volt jo
guk tiltakozni, mint akkor, amikor egy- 
egy házaspárnak törvényes gyermeke 
született. A források hallgatásából azt le
het érzékelni, hogy az örökbefogadások 
nem is váltottak ki tiltakozást Talán tár
sadalmi konszenzus állt az örökbefoga
dók oldalán.

A történetírás az apából, anyából és 
gyermekekből álló nemesi ~ot körülvevő 
rokonságnak igen nagy jelentőséget tu
lajdonít. A honfoglalás kori, majd talán 
változó formában az Árpád-korban is to
vább élő törzstől megkülönböztetve a 
nemzetség szóval, a 13-14. sz.-ra vonat
kozóan elvétve a klánnal jelöli. Egyes 
vélemények szerint a nemesi társadalom 
legkisebb egysége a nemzetség volt, 
mert a birtokok azon belül öröklődtek, és 
a nemzetség tagjai közös őstől származó
nak tekintették magukat és egymást. 
Összetartozásuk tudatát a középkor ele
jén -^nemzetségi monostorok építésével 
és fenntartásával vagy a nemzetség min
den tagjának azonos —»címerével fejez
ték ki. Akkor még férfiágon számították 
a nemzetséget, a birtok is apáról fiúra, fiú 
utód hiányában az apa fivéreire és azok 
fiaira szállt. A 15. sz.-tól kezdődően örö
költ a lányág is, azaz ekkortól az ős le
ányági utódait is a nemzetséghez tartozó
nak tekintették. Ez az öröklési rend és 
szemlélet vált aztán általánossá egészen 
a modern korig a magyar nemességnél.

A mindennapokban, azaz az emberek 
közvetlen tapasztalataiban a fiági össze
tartozás tudata talán még kiválthatott a 
nemzetség más tagjai iránt pozitív érzel
meket. Nyilván nem véletlen, hogy szo
kás volt közös istentiszteleti helyet emel
ni. Nem véletlen viszont az sem, hogy a 
nagy famíliák leányági összetartozásáról 
peres iratok a legjobb forrásaink. Birtok- 
perek a fiági öröklés aránylag egysze
rűbb viszonyai között is folytak, a leány
ág bevonásával azonban a 15. sz.-tól kez
dődően megsokszorozódtak. A magyar 
történelem nem egy nagy alakjáról lehet
ne igen visszás képet rajzolni, ha a leány
ági, rendszerint csip-csup örökségekért 
pereskedve mutatnánk be őket. Pedig az 
új rend az asszonyok közül csak azoknak

jelentett előnyös változást, akik egy-egy 
nemzetség utolsó tagjai voltak, mert az 
egész társadalmi berendezkedés apajogú 
jellege természetesen megmaradt, és a 
férfiak továbbra is a nők előtt álltak az 
öröklésben.

Természetesebb és az emberek min
dennapjaira a nemzetségnél közvetleneb
bül ható társadalmi egység volt a família. 
A rendszerint kiterjedt nemzetség tagjai 
ugyanis nem éltek együtt. Előfordulha
tott, hogy még csak nem is ismerték egy
mást. Egyes -fők körül azonban folyama
tosan vagy időnként együtt lakó famíliák 
jöttek létre. Ezek a nemesi társadalom 
különböző szintjein -  főként méretüket 
tekintve -  eltérőek voltak. A társadalom 
legfelsőbb köreiben, az arisztokráciánál 
az udvar tekinthető famíliának, ahol ro
konok, főként rokonok gyermekei, értel
miségi funkciókat ellátó személyek gyak
ran a -jukkái, különböző rendű-rangú 
szolgaelemek ugyancsak a -jukkái éltek 
együtt. A legalsóbb szintű nemesek ház
tartása pedig a jobbágyokéhoz volt ha
sonlatos. A família méretét tekintve 
egyes jobbágyok némely nemeseket meg 
is előzhettek.

A főúri famíliának nevezett szerveze
tet, amely az előkelőkhöz a kölcsönös 
szívesség szálaival fűződő, lazán kapcso
lódó együttest jelent, a nagy- fogalmába 
nem lehet beleérteni. Nem is - ,  holott a 
latin familia szót általában a magyar csa
lád szóval adjuk vissza. A főúri família 
kifejezés inkább társadalom- vagy politi
katörténeti képződményt jelöl. Társada
lomtörténetit annyiban, amennyiben a 
köznemesség alakulása során meghatá
rozott fokozatot feltételez. A középkor és 
az újkor határán, a 15-16. sz. táján a köz
nemesség már elég erős volt ahhoz, hogy 
támogatást nyújtson, de teljesen önálló 
működésének még nem értek meg a fel
tételei. Vagyis az előkelők szempontjából 
nézve érdemes volt lekötelezni őket, az ő 
saját meggondolásaik szerint viszont ér
dekeiket csak az előkelők közvetítésével 
tudták biztosítani. Politikatörténeti pedig 
azért volt ez a képződmény, mert műkö
dése legvilágosabban a politikában volt 
tetten érhető. A méltóságok a família tag
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jaiból, a familiárisok közül választották 
ki tisztviselőiket. Az országgyűlésekre 
velük együtt mentek, és a família fegyve
reivel adtak nyomatékot szándékaiknak. 
Ugyanígy használták őket riválisaikkal 
szemben más ügyekben is. Viszonzásul 
megvédték familiárisaikat mások zaklatá
saitól, biztosították javaik gyarapodását 
és zavartalan birtoklását.

A főúri familia erejét jól tükrözi az a 
tény, hogy létét az uralkodók maguk el
len irányuló fenyegetésnek tekintették. 
Az elmarasztalással végződött felségsér
tési perek ítéleteiben a 15-16. sz. során 
benne van: az ítélet alá esett urat szolgái
nak és kísérőinek, vagyis a famíliájának 
záros határidőn belül el kell hagynia. így 
fosztották meg a pártütőt a politikai cse
lekvés lehetőségétől. Nagyjából a követ
kező század közepétől aztán a társada
lom és a politika érezhetően átalakult. A 
köznemesség megerősödött, így a köz
vetlenül kialakított függőségnél fino
mabb eszközökkel kellett rá hatni. Va
csorameghívásokon kívül ilyen kifino
mult eszköz lehetett az is, ha valamely 
főúr valódi -jába fogadta a köznemest, 
így, házasság révén kerülhetett rokoni 
kapcsolatba főúri és nemesi

A különböző eredetű társadalmi ele
mek keveredése nem szokatlan, hanem 
szabályosság volt az előkelők famíliái
ban. Talán már a honfoglalás kori lelet
együttesek is erre utalnak. Nagyon való
színű, hogy az egy helyre temetkező 
nagy~ot vérrokonok és szolgaelemek 
összetartó közösségének kell tekintem. 
Az Árpád-korban bizonyosan keveredtek 
az akkori társadalom különböző egysé
geinek tagjai a nagy-okban. Jellegzetes 
adatok erre az egy gazdasági egységen 
belüli adókat vagy mentességeket kisza
bó törvények. Sokszor összetartozó, egy 
minőségű kategóriaként nevezik meg az 
apák fiait és szolgáit. Szt. László szerint 
pl. mind az apa fiának, mind szolgájának 
csak akkor kell tizedet fizetnie, ha saját 
házában lakik; ha az apa házában él, nem 
kell az apától elválasztva adóztatni. A 
rendelkezés nyilvánvalóan nem az úr és a 
szolga társadalmi különbségét hagyja fi
gyelmen kívül, hanem egy adott helyzet

ben, az apa vagy ~fő gazdaságában azo
nos helyzetükre utal. Ez a szemlélet egé
szen a 18. sz. végéig érvényesült. Az 
alapszabályozás szerint mindenkire ki
szabott terhek alól a -fővel együtt élő 
bármilyen státusú személyeket felmentett 
a -fő  által nyújtott teljesítés.

A família oldaláról nézve sokféle tár
sadalmi állású ember élt együtt, akiket 
egy egységnek tekintettek. Mint ahogyan 
egy egységnek tekintették magukat ők is. 
így érthető, hogy a nemeslányok egy 15. 
sz.-i törvény szerint az apai házban vagy 
bárók és előkelő nemesek kúriáiban szol
gáló birtoktalanokhoz szoktak hozzá
menni. Másként fogalmazva: magukhoz 
illőnek érezték az ilyen, hatalmasok fa
míliájában élő embereket. A társadalom
történet számtalan példáját adja e szem
lélet következményeinek. Nehéz lenne 
számszerűen meghatározni azokat az 
arisztokratákat, akik beházasodás révén 
jutottak a magyar társadalom legfelsőbb 
rétegébe.

A magánlevelezés gyakorlatának ki
alakulásával az érintkezés formáiban is 
megfogható a különböző státusú embe
rek keveredése a famílián belül. Nagy
urak mint egymás készséges szolgái írják 
alá leveleiket, testvéremnek szólítják fa
míliájuk akár jobbágyi állapotú tagjait is, 
a legöntudatosabb asszonyok nevezik 
magukat férjük szolgálóinak. A formulák 
és a valódi érzések között többnyire nyil
ván nem volt összefüggés. Egyszerűen a 
rokonok és a szolga állapotú emberek ál
landó együttéléséből és egymásrautaltsá
gából fakadt a megszólítások vagy ön
meghatározások keveredése. A kétféle 
minőség összetartozása azonban a min
dennapok szokásaiban is kifejeződött. Az 
egész família egy asztalnál, ha nagyon 
sokan voltak, több asztalnál, de egy te
remben étkezett. A ~i ünnepeket, a ke
resztelőket és a lakodalmakat együtt ül
ték meg, együtt álltak a família tagjainak 
koporsója mellett.

A különböző státusú, de együtt élő 
emberek érintkezése a 17. sz. vége felé, 
visz. jórészt idegen hatásra kezdett el 
merevedni. Korábban egy-egy idegenből 
jött feleség, ill. férj vérmérséklete vagy
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hajlamai szerint alkalmazkodott a mo.-i 
szokásokhoz, ill. ódzkodott tőlük. Tu
dunk arról, hogy egyes külföldről hozott 
asszonyok az egész udvartartás hangula
tát megváltoztatták. Mások viszont mint
egy belesimultak az itteni szokásrendbe. 
Az általános változást nem egyes szemé
lyek okozták, hanem a török kiverése 
után mo.-i birtokkal megajándékozott 
sok külföldi úr és ~ja. Első generációjuk
ban rendszerint nem éltek tartósan Mo.- 
on, a 18. sz. során viszont mind többen 
költöztek ide. Az ő példájuk nyomán, 
ami talán a hazai belső változásoknak is 
megfelelt, lett divat a merevebb, formális 
magatartás, a társadalmi rang kifejezése 
gesztusokkal. A 18. sz. végétől a főúri, 
nemesi família voltaképpen megszűnt. 
Különböző státusú emberek továbbra is 
éltek együtt, de a szívélyes, bizonyos ér
telemben egyenlőségre utaló fogalmak 
használata azokra az együttesekre már 
nem indokolt.

Míg léteztek, a főúri és nemesi famíli
ák közös jellemzője a státusok keveredé
se mellett az volt, hogy a rendszerint fér
fi -fők gyakran voltak távol. Ezt bizo
nyítja sok forrásadat, továbbá az a tény, 
miszerint az országgyűlések folyamato
san hoztak végzéseket az otthonuktól tá
vol levő urakkal kapcsolatban. Kezdet
ben főként a házaik ellen távol létükben 
elkövetett támadásokról volt szó, majd a 
jogszolgáltatás szabályozásánál mondták 
ki újra meg újra, hogy bírói idézés eseté
ben a megidézett otthonától való távollé
te halasztó hatályú. Vagyis nyilván sok
szor nem voltak otthon, amikor keresték 
őket, vagy talán csak ezt állították. Hihe
tő, az általános tapasztalatok szerint va
lóban gyakran fennforgó okkal tértek ki a 
perbe hívás elől.

A férfi -fő gyakori távolléte miatt a ne
mesi família tényleges feje az úr felesége 
volt. Több várat birtokló arisztokratáknál 
az udvar ott székelt, ahol az úrnő éppen 
tartózkodott, vagyis az udvartartás őt kö
vette az utazásokon. Az úr rendszerint 
csupán néhány személy kíséretében ment 
ügyeit intézni, a királyi udvarba, az or
szággyűlésre vagy katonáival hadjáratba. 
Az egy várat vagy egy udvarházat birtok

lóknál az úrnő -főszerű szerepe egyszerű
en abból adódott, hogy ő volt az, aki gya
korlatilag állandóan otthon tartózkodott.

Hasonlítottak egymáshoz a főúri és 
főként a módosabb nemesi famíliák a 
gyermekek vagy fiatalok folytonos jö 
vésmenésével is. Ezen nemcsak társa
ságba járást kell érteni, hanem azt, hogy 
a felnövekvő nemzedék tagjai hol otthon 
voltak, hol iskolában, esetleg külföldön, 
sokszor hosszabb ideig tartózkodtak 
gazdagabb rokonok famíliájában, majd 
hazamentek, elutaztak másik rokonhoz, 
esetleg a királyi udvarba, majd megint 
hazatértek a fiúk. A fiatalok akár nyugha- 
tatlanságnak is nevezhető járkálása a ko
rai időszakokban a rossz forrásadottsá- 
gok miatt a kutató számára nehezebben 
megfogható, de akár egyetlen adattal ér
zékeltethető. Az oxfordi egyetem első is
mert nevű hallgatója, aki 1194-96-ban 
tanult ott, egy Miklós nevű mo.-i fiú volt. 
A 16. sz. elejétől, vagyis attól kezdve, 
hogy a magánlevelezés és a személyes 
feljegyzések gyakorlata kialakult, a for
rások sokasága szól arról, hogy a gyerek 
vagy a fiatal éppen elment, éppen haza
várják, ezt kell utána küldeni, azt kér ott
honról, kifogyott a pénzből, lóra vágyik, 
könyvet vásárolt, nem látogatta meg azt, 
akit meg kellett volna látogatnia, vagy oda 
ment, ahol semmi keresnivalója, vagyis a 
felnövekvő nemzedék mozgásától lükte
tett az élet a várakban és a gazdagabb ud
varházakban egyaránt. Nagyon kevés -  
fiataljai ültek egyszerűen otthon.

A mozgás lehetősége főként a fiúknak 
adatott meg. A famíliákon, sőt az orszá
gon kívülre -juk nélkül csak ők jutottak. 
Egyik famíliából a másikba hosszabb-rö- 
videbb időre költöztek azonban lányok 
is. Kiházasításuk gyakran úgy történt, 
hogy gazdagabb vagy a szüléikénél moz
galmasabb életet élő rokonokhoz, esetleg 
főúri pártfogók udvarába küldték őket. 
Ilyenkor az ő házassági kilátásaikról szól
tak a levelek, a számba vehető férjjelöl
tekről leveleztek a szülők, esetleg nemkí
vánatos érzelmek bimbózásán rémültek 
meg. A lakodalom közeledtével pedig is
merős asszonyok gyakran a legapróbb 
részletekig tájékoztatták egymást a készü
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lő ruhákról. Az ilyen természetű ügyek
ben azonban részt vettek férfiak is. Ok 
vitték haza külföldről vagy csak közeli 
vásárokból a ruhaanyagokat, esetleg ta
nácsokat adtak.

A famíliák főként a fiatalok közvetíté
se révén érintkeztek egymással. Ezeken 
kívül a társasélet alkalmai: ~i ünnepek, 
vadászatok, látogatások kötötték össze 
őket. A legtöbb kapcsolatot egy nagyon 
sajátos szerkezetű família tudta maga kö
ré gyűjteni. Az, amelyikben osztatlan bir
tokon a tulajdonosok több generációja 
vagy több tulajdonos élt együtt. Ez a 
szerkezet azért tetszik nagyon sajátos
nak, mert az osztatlanul birtoklók a leg
több nemesi kötelezettség alól felmentést 
kaptak. így személyes hadba vonulásnál 
csak egyiküknek kellett megjelennie, az 
időnként nemesekre is kivetett adót csak 
egy személy után fizették, akárhányan 
éltek is osztatlanul. Vagyis azt lehetne 
hinni: minden hatóságnak érdeke volt, 
hogy az ilyen megoldás ellen fellépjen.

A valóságban az osztatlan birtoklás jo
gát és az osztatlan birtoklók mentessége
it évszázadokon keresztül tűrte mind a 
társadalom, mind az uralkodói hatalom, 
holott a normális az volt, ha a törvényes 
korú fiúk külön-külön költöztek, a lá
nyok pedig férjhez mentek. Ilyenkor a 
legfiatalabb fiú maradt az apai házban -  
amin gyakran várat kell értenünk - , a 
többi fiúnak meg vagy jutott már meglé
vő lakóépület, vagy építettek maguknak, 
és mindenki teljesítette a státusából adó
dó kötelezettségeket. Vagyis a dolgok 
rendes menete szerint a ~ok osztódással 
szaporodtak. Minden nemesapa halála 
után annyi ~ támadt, ahány fiú túlélte őt.

A nők a -ok osztódással szaporodásá
nak vagy nagy nyertesei, vagy vesztesei 
lettek. Vesztettek azok a lányok, akiket a 
lánynegyed ürügyén gyakorlatilag ki- 
semmiztek. Tiltakozásuk ilyen ügyekben 
a középkor folyamán az —»egyházi bírás
kodás jogkörébe tartozott, a 16. sz.-tól 
pedig a világi bíróságoknak kellett soron 
kívül igazságot szolgáltatniuk. A pert 
azonban mindenki csak jobb hiján vá
lasztotta, igen ritkán hozott ugyanis ki
elégítő megoldást. Vesztett sok özvegy

asszony is, mert hiába volt jogszokás és 
törvény, serdülő vagy felnőtt fiaik na
gyon gyakran addig zaklatták őket, míg 
ki nem adtak a kezükből minden birto
kot. Az anyjával huzakodó fiú a feudális 
birtoklás időszakának leggyakrabban elő
forduló figurái közé tartozott.

A különösen erős akaratú asszonyok 
azonban nem törődtek a zaklatás szándé
kával, a különösen szerencséseknek pe
dig nem voltak kellemetlen fiaik. Ok öz
vegyen visz. élvezték az önállóságot, és 
míg sok özvegy második, esetleg harma
dik házasságba lépett, ők a teljes jogú 
~fő szerepét vették fel. Voltak közöttük 
jól gazdálkodó és gondatlan birtokosok, 
egyházak jótevői vagy köztudottan laza 
erkölcsű asszonyok. Egyesek a férfiakon 
is túltettek a hatalmaskodásban. Nem egy 
országgyűlés foglalkozott velük. Csak az 
volt bennük közös, hogy a ~ elvesztését 
nem sínylették meg.

Polgári -ban a 18. sz. végét megelőző
en az ország lakosságának csupán töre
déke élt. Ok voltak a városok valódi pol
gárai: mesteremberek, bányászok, iparo
sok, kereskedők. Közös jellemzőjük, 
hogy feudális jogon bírt tulajdonuk nem 
volt, és senki nem gyakorolt felettük feu
dális jogokat. A —ot tekintve ez bizonyos 
könnyedséget adott nekik. A polgári -o t 
nem kötötte az öröklés bonyolult rendje. 
Szerszám, műhely, árukészlet vagy lakó
ház egyszerűen apáról fiúra szállt, a lá
nyokat pedig kiházasították, esetleg a vő 
vitte tovább a —i vállalkozást. Nem kel
lett nemzetséggel, távoli hozzátartozók
kal számolniuk.

Feltűnő azonban, hogy a mo.-i polgá
roknak mégis voltak kapcsolataik nagyon 
távoli rokonokkal. A polgárok eredetileg, 
a 13-14. sz. folyamán zömmel Németo.- 
ból jöttek (—»németek), és megőrizték 
nemcsak anyanyelvűket, valamint német 
származásuk tudatát, hanem rokoni össze
köttetéseiket is. Sajátos forrásadata ennek 
egy 16. sz.-i mo.-i röplapfajta, mely a tö
rök háborúk nyomán keletkezett, s Né- 
meto.-ba szóló fiktív ~i levél formájában 
tudósított az itteni borzalmakról. Ugyan
ennek a röplapfajtának egyes darabjai és 
más adatok azonban arról is tudósítanak,
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hogy az itteni német polgárok akkor már 
Mo.-ot tekintették hazájuknak. A török 
miatt a haza pusztulásán keseregtek a né
met rokonoknak németül írott levelek.

A távoli hozzátartozóknak azonban 
nemcsak fiktív vagy valódi leveleket 
küldtek, hanem elküldték hozzájuk fiai
kat is. A hazai iparoslegények legtermé
szetesebb vándorutja a Német Birodalom
ba vezetett. Ezek az utak új kapcsolatokat 
is teremtettek: a legények nemegyszer 
kintről hoztak feleséget, és sok lányt vitt 
el németo.-i kérő.

A zömükben német anyanyelvű polgár- 
~ok hazai szerkezete azonban éppen 
olyan volt, mint a társadalom többi ré
szeiben élőké. Az apajogú monogám -nak 
nincsenek nemzeti sajátságai. Apából, 
anyából, gyermekekből áll mindenütt. A 
mo.-i polgárok -jaihoz is tartozhatott fa
mília. Öreg szülők, szegényebb rokonok, 
éltes hajadonok, cselédek, mások, szol
gák élhettek a -fővel egy fedél alatt. Sa
játosságnak látszik viszont náluk a mo.-i 
társadalom más részeihez képest, hogy 
bár a polgárok között is voltak gyermek
telenek és kiugróan sok gyermeket neve
lők, a gyermekek száma rendszerint vi
szonylag kevés, csupán egy-kettő. Nyil
ván a polgári birtok természete szabott 
neki határt, mert műhelyt, szerszámot, 
szállítóeszközöket venni kellett, ha egy- 
egy fiú önállósította magát. Itt nem volt 
királyi birtokadomány, ill. ha polgárra 
uralkodói adomány esett, megszűnt a -  
polgári jellege. Ilyesmi azonban Mo.-on 
a 18. sz. végét megelőzően elvétve for
dult elő.

Megfigyelhető viszont a hazai polgá
roknál az újkori polgárosodás előtt az a 
szokás, hogy életmódjuk külsőségeiben a 
nemesekhez igyekeztek idomulni. Ebből 
a törekvésből alakult ki az a furcsaság, 
hogy —i ünnepségeiken, halotti siratói
kon még a 18. sz. során is használták a 
latin nyelvet, azaz későbbi időkig írattak 
latinul alkalmi verseket, mint általában a 
magyarok.

~on kívül vagy -  nélkül rendszerint a 
társadalom peremére szorult emberek él
tek kényszerűségből. Ónként nagyon ke
vesen választották ezt az állapotot. Tör

vényszerűen a szerzetesek tették, és a cö
libátus kora középkori bevezetése után a 
kát. egyháziak általában. A prot. egyhá
zak képviselői a polgári -hoz hasonló 
-okát teremtettek maguk köré. Náluk 
azonban többgenerációnyi rokon együtt
élése nem volt szokásos, mert többnyire 
kiszakadtak apai -jukból. A prot. lelké
szek famíliája idegeneket, náluk koszto
ló diákokat, esetleg nőtlen segédlelkészt, 
ritkán a gazdaságban segítő embereket 
foglalt magában.

A -  egyetemesnek tekintett volta leg- 
vtlágosabban mégis abból derül ki, hogy 
az egyházat és az egyháziakat eredetileg 
—i összetartozást jelölő fogalmakkal ha
tározták meg. A szerzetesek megszólítása 
testvér vagy nővér lett. A kát. plébáno
sokra az atya nevet ruházták. Ez a gya
korlat az egész keresztény kultúrkörben 
már a középkor folyamán kialakult, és 
máig megmaradt. Mo.-on született vi
szont a 16. sz.-ban, visz. prot. szellemi 
környezetben, de más országba nem ju
tott el, vagyis nincs más nyelven fordítá
sa az egész kereszténységet jelentő anya- 
szentegyház fogalomnak.

Lásd még: -^család a középkorban; 
—»királyi család.

Források: Magyar Törvénytár, szerk. Már
kus Dezső, I—III, Bp.. 1899-1900: Werbőczy 
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Pécs, 1989); Nádasdy Tamás nádor családi le
velezése, kiad. Károlyi Árpád, Szalay József, 
Bp., 1882; A két Rákóczi György fejedelem 
családi levelezése, kiad. Szilágyi Sándor, Bp., 
1875; Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez, kiad. 
V árkonyi Gábor, Benda Borbála, Bp., 2001; 
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Péter Katalin

család a középkorban
A középkor családfogalma alapvetően 

különbözött az újkorban megjelenő, mo
dern családfogalomtól. A magyar család 
szó az ószláv cseljed átvételével alakult 
ki, Árpád-kori használatára a fennmaradt 
helynévi adatok utalnak (pl. Kétcsalád, 
Sopron m.), a szó jelentése ekkor ’cse
léd, cselédség, háznép’ volt. A család szó 
latin megfelelőjére, a famíliára jóval szé
lesebb körben találunk adatokat. Alapve
tő jelentése szerint az egy háztartásban 
élőket, azaz valaki háznépét jelentette, a 
családtagokon kívül tehát a szolganépet,
cselédséget, i l l .---- »király, királyné, fő-
rangúak, —»nemesek esetében -  a fegyve
res kíséret tagjait is. A familia szó jelöl
hette egymással rokoni kapcsolatban nem 
álló személyek más jellegű közösségét is, 
használták pl. szerzetesi közösségek 
(—»szerzetesrendek), különféle vallási kö
zösségek, testvérületek (^konfraternitás) 
tagjainak megjelölésére is. A középkori 
okleveles anyagban a kiscsalád -  szülők 
és a velük egy háztartásban élő —»gye
rekek -  megjelölésére nem alkalmazták, 
ilyen esetben a családtagok és a köztük 
lévő családi kapcsolatok felsorolásával 
jelezték az összetartozást. Ez nem volt 
sajátosan magyar jelenség, mindenben 
megfelelt az európai szokásoknak: a fér
fiak és —»nők kapcsolatát, a kapcsolatból 
származó —»gyermekek és a szülők vi
szonyát szabályozó egyházi jogban, a ká
nonjogban sem fordult elő a familia kife
jezés, mivel azt a mai értelmében ekkor 
még nem használták.

Az államalapítást követő társadalmi 
változások eredményeként a nemzetségi 
együttélés maradványai is eltűntek, az 
emberek együttélésének a család lett a 
legáltalánosabb formája. Uralkodóvá vá
lásának alapvető feltétele volt a szabad 
jogállás. A fennmaradt 11-13. sz.-i ösz- 
szeírások szerint azokon a településeken, 
ahol szolgai jogállapotú népesség élt, a 
háztartásoknak csupán a fele, legfeljebb

60%-a volt családi együttes, míg a sza
bad jogállású településeken ez az arány 
elérte, sőt meghaladta a 90%-ot. A 13. sz. 
második felére, a —»jobbágyi jogállás ál
talánossá válásával eltűnő, archaikus, 
szolgaháztartásokból álló települések 
családstruktúrájára jellemző volt az 
egyedül, ill. nem család jellegű háztartá
si együttesekben (nőtlen, gyermektelen 
férfiak, szolganők kis létszámú csoport
jai) élők feltűnően magas aránya, vala
mint a társadalmi hierarchia legalján he
lyet foglaló szolganők (ancilla) és gyer
mekeik nagy száma (a háztartások közel 
20%-a). Mind a kora középkori, mind a 
középkor végi összeírások azt igazolják, 
hogy a középkori Mo.-on a családi együtt
élésnek a szülőket és gyermekeket magá
ban foglaló kiscsalád volt az uralkodó for
mája. A 13. sz.-ban a Tolna m.-i Ábrahá
mon a családi együttesek 95%-a, a Vas
m.-i Nickről Borsod rn.-be telepített csalá
dok 76%-a kiscsalád volt, a 16. sz.-i ada
tok szerint a kiscsaládok aránya a Hont
m.-i Nyéken pl. 62%, Kassán 84% volt. A 
családhoz való viszonyt kettősség jelle
mezte: az ország népességének többsége 
kiscsaládi keretek között élt, de nem kis- 
családi keretekben gondolkodott. Ezt a 
gondolkodási módot markánsan jellemzi 
a nemesi mentalitás (—»nemes). Az egy 
férfiőstől származók számon tartották 
közös eredetüket, és egy közös nemzet
ség tagjainak tekintették magukat. Az 
örökölt (vagy ősi) nemesi birtok a nem
zetség közös vagyonának számított, akár 
osztatlanul birtokolták, akár megtörtént a 
vagyon meghatározott jogi keretek közti 
felosztása (birtokosztály, divisio). A nem
zetségbe tartozó családok élén álló csa
ládfők nem váltak a nekik jutott birtok
rész mai értelemben vett tulajdonosává -  
a tulajdonos ugyanis az egész nemzetség 
volt, beleértve a még meg sem született 
utódokat is (heredes) - ,  csak birtokosok 
voltak. Az osztályos atyafiak (fratres 
condivisionales) kölcsönös öröklési jog
gal rendelkeztek egymás osztályrészében, 
a birtokjogban történő bármilyen változ
tatáshoz (pl. birtokeladáshoz) szükség 
volt a nemzetség tagjainak beleegyezésé
re (—»dologi jog; —»öröklés).
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Krisztus rokonsága Dubravicáról, 1510-20. MNG

A családok életét a l l .  sz.-tól kezdve 
az ekkor felvett kereszténység értékrend
je határozta meg, melynek elterjesztése 
azonban hosszabb időt vett igénybe. Az 
egyházi jog alapvető előírásainak meg
honosításában jelentős szerepet játszott I. 
István, ill. a század végén I. László és Kál
mán királyok törvényalkotó tevékenysé
ge. István első törvénykönyve több olyan 
cikkelyt tartalmaz, amely a családi együtt
élést szabályozta: rendelkezett az asz- 
szonygyilkosok büntetéséről (István, 
1/15), az özvegyek és az árvák védelmé
ről (István, 1/26), a feleségük elől kül
földre menekülőkről (István, 1/30). Egy 
pogány hagyomány felszámolását céloz
ta a leányrablók ellen hozott törvénycikk 
(István, 1/27), a szokás továbbélésére utal 
azonban, hogy még a Kálmán-kori esz

tergomi zsinat is kénytelen volt megis
mételni ezt a rendelkezést. A szabadok és 
a szolgák egyértelmű elkülönítése érde
kében István megtiltotta a szabadok és 
szolgák közti nemi kapcsolatot és a 
—házasságot is (István, 1/28-29). A csa
ládi élet tisztességének biztosítását célzó 
előírások köre a László és Kálmán által 
hozott törvényekben tovább bővült. A 
papi nőtlenség elterjesztése érdekében 
előbb csak a másodszor nősült papoknak, 
ill. a szolganővel élő papoknak kellett le
mondaniuk élettársukról (László, 1/1-2), 
majd a felszenteléskor még nőtlen pa
poknak tiltották meg a házasodási (esz
tergomi zsinati határozatok, 32). A há
zassági perek, valamint a házassághoz 
kapcsolódó vagyonjogi perek a közép
korban egyházi joghatóság alá tartoztak,
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az —»egyházi bíráskodás intézményéről 
az esztergomi zsinat rendelkezései mint 
már működő fórumról tettek említést (pl. 
esztergomi zsinati határozatok, 1,66). A 
házasságkötés jogát egyházjogi és világi 
törvények egyaránt korlátozhatták: a ká
nonjog előírása szerint tilos volt a házas
ság egymással negyedfokú vagy ennél 
közelebbi rokonságban álló személyek 
között, a tilalom alól azonban lehetett pá
pai felmentést (dispensatio) kérni. Az 
előírás nem csak a tényleges vérrokon
ságra vonatkozott, az egyházjog házassá
gi akadálynak tekintette a lelki rokonsá
got is, amely kereszteléssel vagy bérmá
lással alakult ki a szülő, keresztszülő és a 
keresztgyerek között. Kizáró ok volt a 
sógorság is, amelyet a kánonjog ugyan
csak a lelki rokonság kategóriájába so
rolt. A világi törvények további tiltáso
kat, ill. előírásokat tartalmaztak: I. István 
törvényei a szabadság elvesztésével bün
tették azt a szabadot, aki szolgával kötött 
házasságot. A házasság lehetett egyes et
nikumok beolvasztásának vagy épp el
lenkezőleg, elkülönítésének eszköze is. 
A —»zsidók és keresztények közti házas
ság tilos volt (László, I/10), a mohame
dán vallású izmaeliták beolvasztása érde
kében ugyanakkor Kálmán király törvé
nye előírta, hogy leányaikat nem adhatták 
férjhez saját népükből valókhoz, csakis 
magyarokhoz (Kálmán, 1/48).

A házasságkötés lényege az érintett fe
lek beleegyezése, egymásnak tett ígérete 
volt, érvényességének nem volt elenged
hetetlen feltétele, hogy templomban, pap 
előtt kössék. Mo.-on a házasságok több
sége még a 14. sz.-ban is ún. titkos (clan
destin) házasság volt: így nevezték a 
kihirdetés nélkül, nem nyilvánosan, ün
nepélyes szertartások nélkül kötött há
zasságokat. Egyház jelenlétében kötött 
esküvői szertartásokat ugyan már a 12. 
sz. végén írott —»Pray-kódex is tartal
maz, az illetékes —»plébános kötelező je
lenlétét azonban csak 1564-ben írta elő a 
tridenti zsinat. A késő középkori esküvő 
egyházi szempontból szabályos módját 
rögzítették a veszprémi egyházmegye 
1515. évi zsinati határozatai. A pap a há
zasságkötést megelőző három ünnepna

pon a templomban kihirdette a házasu
landók nevét, szándékát, az esküvő ter
vezett időpontját, s felszólított az esetle
ges házassági akadályok bejelentésére. 
Ezek hiányában a kitűzött napon a felek 
ünnepélyes esküt tettek az egyház színe 
előtt, házasságukat a pap megáldotta. Az 
esetleges házassági akadályok kizárása 
céljából a zsinat arról is rendelkezett, 
hogy a plébánosok vezessenek születési 
anyakönyvet, amelyből szükség esetén 
megállapítható a megkereszteltek életko
ra, ill. a lelki rokonság, ezek ismerete 
ugyanis szükséges a házasságkötéskor. A 
nemesasszonyokat a szokásjog szerint 
férjhezmenetelükkor családjuktól ^jegy- 
ajándék, férjüktől pedig —»hitbér illette 
meg, amelyet csak hűtlenség esetén ve
szíthettek el.

A házasságkötés célja a törvényes utó
dok világrahozatala volt. Az újszülött a 
kereszteléssel (—keresztelő) vált a társa
dalom tagjává, életét a szokásjog normái 
szabályozták. A gyermekek jogi helyzetét 
az országos —»szokásjogot összefoglaló 
—»Tripartitum, ill. a városi szokásjogot 
rendszerbe foglaló városi jogkönyvek 
alapján ismerhetjük meg. A gyermekek -  
társadalmi helyzettől függetlenül -  
—»atyai hatalom alatt álltak. Az apáknak 
jogukban állt fiaikat megfenyíteni, s ha 
más módszerrel nem értek célt, akár be is 
zárhatták őket. Szükség esetén túszként 
adhatták őket maguk helyett. Az apának 
való alárendeltség a nagykorúság elérése 
után is fennmaradt, tkp. bizonyos meg
szorításokkal egészen az apa haláláig 
fennállt. A nemesek fiai az ország régi 
szokása szerint 14, a leányok 12 évesen 
töltötték be az ún. törvényes kort: ettől 
kezdve számítottak perképesnek (—»sze
mélyi jog). A birtokok feletti szabad ren
delkezéssel járó teljes kort a fiúk 24, a lá
nyok 16 évesen érték el. A lányok azon
ban a valóságban nem élhettek a szabad 
rendelkezés lehetőségével, házasságkö
tésük után ugyanis férjük vette át a ko
rábban apjuk által gyakorolt jogokat. A 
mo.-i városi jog csak nagykorúságot is
mert, ezt 12, ill. 14 évesen érték el a gye
rekek. Európa más országaival szemben 
Mo.-on nem volt szokás az elsőszülött
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fiú kizárólagos öröklése. A magyar ne
mes birtokát az összes fiú, a —»polgár és 
a jobbágy vagyonát az összes gyermek 
között osztották fel egyenlő arányban. A 
nemesek lányainak az örökölt vagyon 
negyedrésze, az ún. leánynegyed járt, eb
ből valamennyi leány egyenlő részt ka
pott, általában azonban nem földben, ha
nem pénzben. A törvénytelen gyerekeket 
társadalmi hovatartozástól függetlenül 
kizárták az örökségből.

A család ellen elkövetett bűnökről és 
büntetésükről különösen a városi jog
könyvek rendelkeztek részletesen. A csa
ládi élet tisztasága érdekében a kilátásba 
helyezett büntetések páratlanul szigorú
ak voltak: a férjét megölő asszonyra élve 
eltemetés, a —»házasságtörésben fogant 
gyermeket megölő anyára máglyahalál 
várt, a nemi erőszakot elkövető férfit 
előbb ló farkához kötve végighurcolták a 
városon, majd lefejezték, a kerítőnőt meg
kötözve vízbe dobták. A súlyos bünteté
sek elsődleges célja az elrettentés volt, 
tényleges végrehajtásukról nagyon kevés 
adattal rendelkezünk.

Lásd még: —»család.
Kiad.: Magyar Törvénytár. W erbőczy Ist

ván Hármaskönyve, Bp., 1897; Závodszky 
Levente, A Szent Ist\’án, Szent László és Kál
mán korabeli törvények és zsinati határozatok 
forrásai. Bp., 1904; Karl Mollay, Das Ofner 
Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechts
sammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn, 
Bp., 1959; A veszprémi egyház 1515. évi zsi
nati határozatai, kiad. Solymosi László, Bp., 
1997.

írod.: Szűcs Jenő, Háztartás és család a 
13. századi Magyarország szolgai állapotú 
parasztnépességében, TSz, 26(1983); Kubi- 
nyi András, Egy Hont megyei mezővárosiaso- 
dó falu népessége a középkor végén, in Város 
és társadalom a 16-18. században, szerk. 
Bessenyei József, Fazekas Csaba, Miskolc, 
1994 (Studia Miskolcinensia. 1); Szende Ka
talin, Családszerkezet és örökösödési szoká
sok a késő középkori Pozsonyban és Sopron
ban, LK, 68(1997); Csukovits Enikő, Csalá
di viszonyok a középkorvégi Magyarországon, 
in ,,Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmá
nyok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszte
letére, szerk. Piti Ferenc, Szeged, 2000; Ku-

BINYI András, A késő-középkori Magyaror
szág történeti demográfiai problémái, A KSH 
Népességtudományi Kutatóintézetének 2001. 
évi történeti demográfiai évkönyve, 2001.

Csukovits Enikő

Csanádi Albert (tBajcs?, 1515?)
Pálos költő. 1494-ben lépett a rendbe, 

1500-ban budaszentlőrinci hitszónok; 
több kolostorban perjel. Két 1513-ban írt 
himnuszát (De annuntiatione beatae Ma
riae virginis és De angelis et archangelis) 
—»Gyöngyösi Gergely rendtörténetéből is
merjük. Ugyanott olvasható 1515-ben Já
nos vikáriushoz írott, meglepő önérzetre 
és iróniára valló levele is. Verses zsolozs
máját Remete Szt. Pál translatiójáról a 
pálosok breviáriuma őrizte meg. Latin 
beszédei Remete Szt. Pálról és magyar 
passióéneke elvesztek.

Kiad.: Breviarium fratrum heremitarum 
Sancti Pauli primi heremitae, Velence, 1537; 
A magyar kritika évszázadai, I, Rendszerek a 
kezdetektől a romantikáig, írta és összeáll. 
Tárnái Andor, C setri Lajos, Bp., 1981; 
Gyöngyösi Gergely, Arcok a magyar közép
korból, Bp., 1983 (Ritkaságok); Gregorius 
Gyöngyösi, Vitae fratrum eremitarum ordi
nis Sancti Pauli primi eremitae, ed. Francis- 
cus L. Hervay, Bp., 1988.

írod.: Gregorius Gyöngyösi, Decalogus 
de sancto Paulo..., Roma, 1516; Török Jó
zsef, A magyar pálos rend liturgiájának for
rásai, kialakulása és főbb sajátosságai 
(1225-1600), Bp., 1977; Tárnái Andor, „A 
magyar nyelvet írni kezdik", Bp., 1984.

Sillye István

Csanádi Demeter (f 1583 u.)
Versszerző. János Zsigmond unit. tit

kára, aki urának halála után, 1571 -ben la
tin cimű, magyar nyelvű históriás éneket 
írt Tordán (Vita Joannis secundi, electi 
Hungáriáé regis). A szerzés idejét és he
lyét az utolsó szakasz árulja el. Incipitje: 
„Csodálom gondolkodván világ állapot- 
ját.” Művének 1577-94 között négy deb
receni kiadása is volt, szemléletére a pre- 
destináció szélsőséges felfogása jellemző.

Kiad.: RMKT XVI/ 8, 1930.
írod.: Horváth János, A reformáció je

gyében, Bp., 21957.
Lux Etelka
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Csanádi Imre (15207-1575 u.)
Prot. versszerző, lelkész. Számos kor

társához hasonlóan pályáját az 1550-es 
években luth.-ként kezdte, az 1560-as 
évek második felében a helvét irány kö
vetőjeként folytatta, s végül az 1570-es 
évektől unit.-sá lett. „Emlékezzünk a mi 
életünkben” kezdetű temetési éneke ma
radt fent, amely először —»Újfalvi Imre 
énekeskönyvében jelent meg. Még mint 
a helvét irány követője írhatta.

Kiad. és Írod.: Szőnyi Etelka, Egy 16. 
századi gyülekezeti ének szerzője, ItK, 1983.

Lux Etelka

Csanádi Pál (Kolozsvár, 1572-Ko- 
lozsvár, 1636. dec. 5.)

Unit. egyházi író, orvos. Kolozsvárott 
tanult, majd Torockón, Tordán és 1599- 
től Kolozsvárt tanított. 1603-08 között 
Olaszo.-ban orvosi tanulmányokat foly
tatott, 1609-ben tért haza. A kolozsvári 
unit. kollégium igazgatója lett, iskolai 
törvényeket állított össze (Leges scholae 
Claudiopolitanae [...] anno 1626, Ko
lozsvár, unit. püspöki levéltár). 1613-ban

a gyulafehérvári hitvitán az unit.-okát 
képviselte, 1617-ben —»Keserűi Dajka 
János ref. püspökkel folytatott vitát. 
1632-ben a dicsőszentmártoni zsinat 
unit. püspökké választotta. Orvosként is 
nagy tekintélye volt.

Latin és magyar nyelvű egyházi mun
kái elvesztek, ill. kéziratban maradtak.

Írod.: G á l  Kelemen, A kolozsvári unitári
us kollégium története (1568-1900), II, Ko
lozsvár, 1935; Adattár XVII/3, 1971; Spiel- 
menn József, A közjó szolgálatában, Bp., 
1977; Zoványi, 31977; Tarnóc Márton, Er
dély művelődése Bethlen Gábor és a két Rá
kóczi György korában, Bp., 1978.

Sillye István

Csanádi Keresztelő Szent János-mo- 
nostor —»bizánci rítusú monostorok az 
Árpád-korban 1.

esanádi püspökség
Szt. István király alapította 1030-ban 

az Ajtonytól elfoglalt területen. Kezdet
től a —»kalocsai érsekség szuffraganeusa. 
Első püspöke Szt. —»Gellért volt, aki Ve-

István király Gellértet Csanád püs
pökévé teszi. M a g y a r  A n jo u  L e g e n 
d á riu m , /. 68r. Biblioteca Apostoliea 
Vaticana, Róma
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lencében született és szerzetesként Szt. 
Benedek reguláját követte. 1020 k. érke
zett Mo.-ra, előbb a királyi udvarban 
tartózkodott, majd remeteként a Bakony
ban élt. Nagy legendája tartalmazza a ~ 
alapítását. Csanád ispán Ajtony várát, 
Marosvárt és annak vidékét elfoglalva 
(1028?), az Ajtony által oda telepített gö
rög szerzeteseknek Oroszlámoson adott 
új otthont, s az ő marosvári templomuk 
lett az első —»székesegyház. Gellért ha
marosan újat emeltetett Szt. György tisz
teletére, mellette iskola létesült a hazai 
klerikusi réteg kinevelésére. Marosvárt 
új gazdájáról Csanádnak kezdték hívni, s 
a másfél századon át használatos maros
vári (Morisenus) püspök elnevezést vég
leg felváltotta a Csanádi püspök, ill. püs
pökség név. A ~ középkori területe Arad, 
Csanád, Keve, Krassó, Ternes és Torontál 
vm.-ket fedte. Területén a Szt. Györgyről 
nevezett székeskáptalan mellett három 
társaskáptalan működött (—»káptalan): 
szintén Marosvárott a Szt. Üdvözítőről 
nevezett, Aradon a Szt. Mártonról neve
zett és átmenetileg Ittebőn, a bencés mo
nostor feloszlatása után működő kápta
lan. A 13. sz.-ban öt főesperességre osz
lott, a 14. sz.-ban ezt további három 
egészítette ki: székesegyházi, Maroson 
túli, krassói, aradi, kévéi; temesi, toron
táli, sebesi. A ~ határain belül otthonra 
találtak a -^bencések, a -^ciszterciek, a 
—»ferencesek, a —»domonkosok, a —»pá
losok, az —»ágostonosok, a —»johanniták. 
A 14. sz.-ban legalább 218 —»plébániája 
volt. A túlnyomórészt magyar lakosság 
közé a 15. sz.-ban a török elől menekülő 
—»szerbek telepedtek be. A törökök 1551 - 
ben elfoglalták Csanádot, a következő év
ben Temesvárt, Aradot, Lippát; az egész 
egyházmegye török uralom alá került, a 
hódoltság 1718-ig tartott.

írod.: Juhász Kálmán, A Csanádi püspök
ség története, I VIII, Makó, 1930—47.

Török József

Csanaki Mant. Máté (Czanaki, Tsana- 
ki; 1593-95?-Kolozsvár, 1636. dec. 5.)

Nemesi származású ref. író, orvos. 
Korán árvaságra jutott, 1595-ben —»Ecse- 
di Báthory István országbíró udvarába

került, többek közt ottani neveltetése él
ményeit is megírta 1625-ben, Leidenben 
megjelent több mint 600 oldalas fő mű
vében (Controversiae partim logicae et 
philosophicae, partim etiam theologicae; 
Oratio funebris in obitum fratris germa
ni Andrea Tzanaki). 1611-től lett a „ma
ga ura”. Nagyszombatban, Pozsonyban, 
később Ausztriában és Morvao.-ban ta
nult, majd miután minden pénzét elköl
tötte, Göncön folytatta tanulmányait. 
1614-től Sárospatakon tanult tovább. 
1618-tól 1. Rákóczi György támogatásá
val Heidelbergben, Brémában, Franeker- 
ben, Leidenben, Oxfordban, Cambridge- 
ben, Strassurgban, Genovában, Padová- 
ban és Bázelban járt egyetemre. 1629-től 
1. Rákóczi György udvari orvosa és -  
Herepei János szerint -  a kollégium igaz
gatója Sárospatakon. 1631 k.-től a ko
lozsvári iskola rektora. Bár legtöbb ref. 
kortársához hasonlóan ~ szintén Isten 
büntetésének tartotta a pestist, Az dögha
lálról való rövid elmélkedés (Kolozsvár, 
1634) c. könyvében hasznos gyakorlati 
tanácsokat adott a járvány leküzdésére. 
Sikere leginkább a rühöt magasztaló tré
fás enkomiumjának volt (Nobile Scabiei 
encomium, h. n., 1627), amely három ki
adást is megért. Könyvhagyatéka nagy 
részét 1. Rákóczi György megvásárolta a 
pataki kollégium és saját könyvtára szá
mára.

Művei: De natura verorum Ungarorum, h. 
é. n.; Logica et metaphisica, h. é. n.

írod.: Adattár XVII/1, 1965, 278; Adattár 
XVII/2, 1966, 390; Körmendy Kinga, Csana
ki Mant. Máté orvosi diplomája, OtK, 1976; 
Monok István, Csanaki Mant. Máté könyv- 
jegyzéke, MKsz, 1983; Gömöri György, Ma
gyar peregrinusok a 17. századi Cambridge- 
ben, in UŐ, Angol-magyar kapcsolatok a 
16-17. században, Bp., 1989; Magyar László 
András, Csanaki Máté tréfás enkómiuma, 
MKsz, 1994.

Lux Etelka

csángók
Az erdélyi magyaroktól és a —»széke

lyektől különvált magyar népcsoport ösz- 
szefoglaló neve. Általában a Kárpátok ke
leti előterében élő magyarságot értjük
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~on, de így nevezzük a Csíkból a közeli 
Tatros folyó völgyébe költözött magyaro
kat (gyimesi ~), a barcasági falvak ma
gyar népességét (hétfalusi ~), valamint 
egy dévai magyar közösséget (dévai ~) is. 
Gyakran -  helytelenül -  így emlegetik a 
bukovinai székelyeket és a közülük kisza
kadt al-dunai székelyeket is.

A csángó elnevezés egykor gúnynév
nek számított. Egy 1796-ból származó 
szómagyarázat szerint „ez a nevezet on
nan jön, mivel ők vándorló emberek és 
lakhelyeket gyakran elhagyták: az a szó 
csángó pedig olyan értelembe vétetik, 
mint kóborló, vándorló”. Első előfordu
lását 1556-ból ismerjük.

Manapság a ~on elsősorban a moldvai 
magyar települések lakóit értjük. A nép
rajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai 
magyarságon belül megkülönböztetik a 
moldvai székelyeket, azaz székelyes ~at 
és a moldvai magyarokat, azaz a tkp.-i 
~at. Régies nyelvük, selypítő kiejtésük 
határozottan elkülöníti a ~at a később be
vándorolt, magukat székelyeknek valló 
magyaroktól. Az 1949-57 között folyta
tott néprajzi-népművészeti kutatóutak 
során a szakemberek 49 moldvai telepü
lés csángó közösségeiről számoltak be 
(de összesen közel 90 falut tartottak szá
mon, melyekben kisebb-nagyobb szám
ban éltek magyarul beszélő ~). Ezen tele
pülések közé tartoznak: Bogdánfalva/ 
Valea Seäca, Álbény/Albeni, Máriafalva/ 
Lärguta, Újfalu/Nicolae Bálcescu, Trunk/ 
Galbeni, Nagypatak/Valea Mare, Forró- 
falva/Färäoani, Kákova/Cacova (Forró
falva része), Klézse/Cleja, Somoska/§o- 
muçca, Pokolpatak/Valea Reá, Dózsaúj- 
falu/Gheorghe Doja, Fazekosnál/Olari 
(Dózsaújfalu része), Csík/Ciucani, Kül- 
sőrekecsin/Fundu Räcäciuni, Rekecsin/ 
Räcäciuni, Oszebic/Osebiti, Lujzikala- 
gor/Luizi-Cál ugara, Bákó/Bacáu, Tamás/ 
Tâmâçi, Ketris/Chetriç, Gyoszény/Gio- 
seni, Lábnik/Vladnik, Lészped/Lespezi, 
Pusztina/Pustina, Kukujéc/Cucuieti, Sza- 
loncka/Solont, Szerbek/Floreçti, Gaj- 
dár/Gáidar, Onyesti/Oneçti, Tatros/Tírgu 
Trotuç, Akna(vásár)/Tírgu Ocna, Dor- 
mânfalva/Dârmaneçti, Templomfalva/ 
Satu Bisericii, Diószeg/Tuta, Szitás/Ni-

coreçti, Gorzafalva/Grozeçti, Zöldlonka/ 
Câlcîi, Fürészfalva/Ferestrau Oituz, Ro- 
mán/Roman, Újfalu/Troian, Szabófal- 
va/Säbäoani, Jugán/Jugani, Kelgyeszt/ 
Pildeçti, Magyarfalu/Gäiceana (Gajcsána 
falu része), Szászkút/Sascut, Plosku- 
cény/Ploscuteni, Adzsud/Adjud.

Vannak olyan vélekedések, miszerint a 
-  a honfoglaló magyarság Moldvában 
hátramaradt csoportjainak leszármazottai. 
A régészeti leletek azonban nem támaszt
ják alá a magyarság folyamatos jelenlétét 
a Keleti-Kárpátok előterében. Ugyanúgy 
kizárható az is, hogy a honfoglalást köve
tő időben oda érkezett más sztyeppéi né
pek (úzok, —»besenyők, —»kunok) elma- 
gyarosodott utódai. A valószínűbb ma
gyarázat ott keresendő, hogy a középkori 
Magyar Királyság, melyet déli és délke
leti irányból értek a létét is fenyegető tá
madások, már a 13. sz.-tól kezdve igye
kezett az ország védelmi övezetét a Kár
pátok előteréig kitolni. így jöhettek létre 
azok a magyar települések, melyek közül 
soknak a lakossága a középkor kései szá
zadaiban is megtartotta nyelvét és ma
gyar származásának tudatát. A moldvai 
magyarok jelenlétét a 13. sz.-tól fogva 
írásos források bizonyítják. IV. Béla ki
rály, folytatva elődei politikáját, határőr
telepeket, őrhelyeket telepített Moldvá
ba. Megoszlanak a vélemények arról, 
hogy a moldvai ~ a magyarság melyik 
nyelvföldrajzi csoportjából érkeztek: 
egyes vélekedések szerint a Szamos völ
gyéből és a Felső-Tisza vidékéről szár
maztak el, más elmélet szerint a közép
erdélyi Mezőség volt az előző szállás
helyük. A nyelvészeti kutatások szerint a 
Kárpátok és a Szeret közötti területen a 
folyó- és pataknevek jelentős része vala
mely török vagy szláv nyelvből (magyar 
közvetítéssel), ill. a magyarból került a 
románba. A 14-15. sz.-i moldvai okleve
lekben szembetűnő a magyar eredetű 
helynevek sokasága.

A moldvai magyar telepek magyarsá
gának fennmaradását segítette, hogy a kö
zépkor századaiban szinte folyamatosan 
érkezett a lakosság utánpótlása az anyaor
szágból. A 15. sz. derekán a Szerémségből 
és Pozsony vidékéről menekült husziták
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telepedtek meg Románvásáron, Tatroson 
(itt fejezte be Németi György 1466-ban a 
Huszita Biblia másolását; —»Müncheni 
Kódex) és a nevüket őrző Húsz mezővá
rosban.

A századok folyamán a magyar telepü
lések száma sokat változott. A 16. sz.-ra 
a ~ szűkebb területre szorultak, de zárt 
egységet alkottak északon Szucsava és 
Románvásár között, délen Bákó körül és 
a Tatros vize mellett, továbbá a Szeret 
jobb partján (így alakult ki az északi és 
déli csángó nyelvsziget).

A székelyek moldvai kivándorlása és 
megtelepedése a 16. sz. első századában 
kezdődött el, és folytatódott a 19. sz. vé
géig. Sokan az első erdélyi fejedelmek 
székelyellenes fellépése miatt menekül
tek el. A moldvai vajdák és bojárok szí
vesen fogadták szolgálatukba a székely 
parasztokat és kézműveseket. Az erdélyi 
belharcok, háborúskodások is megannyi 
alkalmat szolgáltattak a kivándorlásra; a 
Rákóczi-szabadságharc után sok erdélyi 
nemes is áttelepedett, 1764-ben pedig a 
határőrségbe való besorozás ellen tilta
kozó szabad székelyek sokasága mene
kült a megtorlás elől (mádéfalvi veszede
lem, az ún. siculicidium).

A moldvai ~ kát. vallásúak. 1227-ben 
magyar kezdeményezésre a kunok téríté
sére jött létre Moldva déli részén a 
milkói püspökség (—»missziós püspöksé
gek), amely eredetileg az —»esztergomi 
érsekség fennhatósága alatt állt. A kát. 
magyar, ill. szász és lengyel lakosság 
gyarapodása hívta életre 1370-ben a köz
vetlenül a Szentszék joghatósága alá tar
tozó szereti püspökséget, mely később 
Bákóba költözött. A ~ lelkigondozását 
eleinte bákói magyar —»ferencesek látták 
el. A 14. sz. végétől mind erősebben ér
vényesülő lengyel befolyás oda vezetett, 
hogy a moldvai kát. magyarok körében 
idegen, 1620-tól olasz szerzetesek kezd
tek tevékenykedni, sok csángó település
nek pedig egyáltalán nem volt lelkipász
tora. A ~ azonban nem csak az anyanyel
vűket értő papokat voltak kénytelenek 
nélkülözni. Elszigetelődésüket fokozta 
Moldva török fennhatóság alá kerülése 
és a középkori magyar állam szétesése,

ami véget vetett a Mo. keleti vidékeivel 
és Erdéllyel korábban fenntartott szoros 
egyházi és kulturális kapcsolatoknak.

írod.: G egŐ Elek, A moldvai magyar tele
pekről (Buda, 1838), reprint, utószó Zsoldos 
Attila, [Bp., 1987]; Domokos Pál Péter, A 
moldvai magyarság, Kolozsvár, 1941; Mold
vai csángó népdalok és népballadák, szerk. 
Faragó József, Jagamas János, Bukarest, 
1954; Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. 
Nagy Jenő, Moldvai csángó népművészet, 
Bukarest, 1981; Dumitru Màrtinaç, Originea 
ceangáilor din Moldova, Bucureçti, 1985; 
Moldvai csángó-magyar okmánytár, I—II, 
szerk. Benda Kálmán, Bp., 1989; Tánczos 
Vilmos, Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó 
népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és 
élettér, Bp., 2001.

Tónk Sándor

Csányi János (Sopron?, ?-Sopron?, 
1704 u.j

Német nyelvű ev. napló-krónikaíró, 
soproni tanácsos, 1683-tól hegybíró. Fel
jegyzéseit 1670-től haláláig készítette. 
Naplóját fia, Csányi György Fülöp foly
tatta.

Kiad.: C 'sányi János magyar krónikája. 
1670-1704. kiad. Paur Iván, MTT, 1858.

Kiss Anna

csapó —»szabó

Csapó József, tagyosi (Győr, 1734. 
júl. 18.-Debrecen, 1799. máj. 21.)

Orvos és botanikus. Apja Cs. József, 
Savoyai Jenő hg. udvari tanácsosa. Isko
láit Győrött kezdte, majd német és svájci 
egyetemeket látogatott. 1756-ban Strass- 
burgban kiadott egy szövettani tárgyú ta
nulmányt. 1759-ben, Bázelban védte 
meg orvosdoktori disszertációját, ame
lyet a febris Hungaricáról, vagyis a hastí
fuszról írt. Hazatérte után Debrecenben 
városi főorvossá nevezték ki, hivatalát 
haláláig megtartotta.

~ a magyar nyelvű orvosi ismeretter
jesztés egyik legjelentősebb alakja, s no
ha írt értékes gyermekgyógyászati mun
kát latinul is (Valetudinarium infantile 
Hungaricum..., Pest, 1794), legfontosab
bak mégis magyar nyelvű kiadványai: a
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Csapó József debreceni tisztiorvos. Antonius Trtina 
rézmetszete. 1775

Kis gyermekek ispilálja (Nagykároly, 
1771), az első magyar nyelvű gyermek- 
gyógyászati és gyermeknevelési tanács
adók egyike, az Új füves és virágos ma
gyar kert (Pozsony, 1775, 21792, hason
más: 1987), a magyar botanikai szaknyelv 
és a hazai gyógynövényismeret történeté
nek egyaránt alapvető forrása, ill. az Or
vosló könyvecske (Pozsony-Pest, 1791), 
amely címében is hirdette, hogy a szegény 
sorsú betegeknek ad hasznos tanácsokat, s 
amely számos -^népi gyógyászati eljárás 
emlékét is megőrizte számunkra. Über zu
sammengewachsene Kinder c., 1791-ben 
írt német nyelvű gyermekgyógyászati 
munkája kéziratban maradt (OSZK).

Művei: Disquisitio de praesentia liquidi 
nervei in musculo..., Strassburg, 1756; Dis
sertatio inaug. medica de febre Hungarica, 
Bázel, 1759; Problema theoreticum de pleuri- 
tide, Bázel, 1759; Valetudinarium infantile 
Hungaricum novum sistens morbos infantum

centenos horumque tutos curandi modos..., 
Pest. 1794.

írod.: W eszprémi István, Magyarország 
és Erdély orvosainak rövid életrajza [ 1774— 
87], IV, Bp., 1970; Szűcs István, Szabad kirá
lyi Debreczen város történelme, I—III, Debre
cen, 1870-72; Gombocz Endre, A magyar 
botanika története, Bp., 1936; G ortvay 
György, Az újabbkori magyar művelődés és 
egészségiigy története, 1, Bp., 1953, passim; 
Csapó György, Csapó Zoltán, A tagyosi Csa
pó család története, Bp., 1985; Kádár Zol
tán, Priszter Szaniszló, Az élővilág megis
mertetésének kezdetei hazánkban, Bp., 1992.

Magyar László András

Csapodi Lajos (Csapody; Petőfalva, 
1729. okt. 9.-Veszprém, 1801. jún. 6.)

Jezsuita teológus. Grazban, Budán és 
Bécsben tanult. 1763-ban lépett a jezsui
ta rendbe. 1781-től Nagyszombatban és 
Grazban tanított, bölcseletet (többek közt 
Newton tanait), egyháztörténetet és er
kölcstant, az egyházatyák teológiáját, 
egyházjogot, majd a -^nagyszombati je
zsuita egyetem teológiatanári tisztét el
nyerve főleg dogmatikát. 1774-től az 
egyetemi könyvtár egyik igazgatója, 
1775-ben a hittani kar dékánja, 1776-ban 
az egyetem rektora, 1777-től a veszprémi 
papnevelő igazgatója. 1798-tól scopiai 
címzetes püspök. Teológiatankönyvei a 
legszínvonalasabb mo.-i szakmunkák, 
amelyeket még a 19. sz.-ban is használ
tak. Figyelmet érdemel molinista, anti- 
janzenista kegyelemtana és kegyelemtan- 
története, továbbá a kinyilatkoztatásról 
írt, merőben felvilágosodásellenes (Spi
nozát, Diderot-t, Rousseau-t, Voltaire-t 
támadó) munkája. A prot. teológiát alig 
vette figyelembe. —>Pray György barátja 
és munkatársa volt.

Művei: Laudatio funebris [...] Jo. Páljfy 
palatini, Nagyszombat, 1751; De gratia 
Christi libri 4, Nagyszombat, 1769; De reli
gione revelata [...] libri 3, Nagyszombat, 
1771; De augustissimis Trinitatis et incarna
tionis mysterii libri 2, Nagyszombat, 1772; 
De Deo et divinis eius attributis libri 3, Nagy
szombat, 1772; Reflexiones ad disquisitionem 
de jure coronandarum reginarum Hungáriáé 
ab episcopo Bärnkopf Pozsony-Pest, 1792.
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írod.: Horváth János, Az egyházi férfiak 
tüköré [...] avagy Csapodi Lajos [...] halotti 
dicsérete, Veszprém, 1802; Eckhardt Sán
dor, A francia forradalom eszméi Magyaror
szágon, Bp., 1924; Brunner Ernőd, A francia 
felvilágosodás és a katolikus hitvédelem, Pan
nonhalma, 1930; Anty Illés, Csapodi Lajos 
1729-1801, Bp., 1042.

Kopván Attila

Császmai István (16. sz.)
Unit. egyházi író. Kanyaró Ferenc sze

rint 1540 k. az előrenyomuló törökök 
elől a Szerémségből vagy a Dunántúlról 
menekült Erdélybe. Neve 1545-ben a 
brassói ev. gimnázium évkönyvében for
dul elő, feltehetőleg csak belföldi iskolá
kat látogatott.

—»Kénosi Tőzsér János és —»Uzoni 
Fosztó István egyháztörténete (Histo
ria..., 1. 329) szerint a 60-as évek vége 
táján lelkipásztor volt Gyulafehérvárott. 
Már korán részt vett a dogmatikai viták
ban, és -ADávid Ferenc első követője 
volt. Irodalmi munkássága a 1567— 68-as 
évekre korlátozódik, talán azért, mert eb
ben az időben volt az antitrinitáriusok 
szolgálatában álló gyulafehérvári nyom
da felügyelője. Az Antikrisztus képei 
(Gyulafehérvár, 1567) c. elveszett műve 
a legkorábbi erdélyi antitrinitárius kiad
ványok közé tartozik. Könyvének megje
lenése után heves vitát folytatott a refor
mált dévai lelkésszel, Thordai Sándor 
Andrással. Tudjuk még, hogy a híres 
1568. évi gyulafehérvári zsinaton az an
titrinitáriusok választott képviselőjeként 
szerepelt. Nem tartozott ugyan a mozga
lom vezető személyiségei közé, de életé
nek ebből a szakaszából származó írásai 
nagy visszhangot keltettek.

írod.: Borbély István, Unitárius polemi
kusok Magyarországon a 16. században, Ko
lozsvár, 1909; Herner János, Császmai Ist
ván, in Bibliotheca Dissidentium, XII, Un
garländische Antitrinitarier, Baden-Baden, 
1990.

Hemer János

csatabárd —»ütő- és sújtófegyverek 

csatacsép -Aütő- és sújtó fegyverek

csatacsillag -»ütő- és sújtófegyverck

csatakasza —»szálfegyverek

csatakötény —»katonai viselet

Csatári János (Tsatári; Debrecen, 
1730-Debrecen, 1782. febr. 7.)

Nemesi származású történetíró. Szülő
városában, majd Belgiumban és Szászo.- 
ban tanult, Halléban jogot hallgatott. Ha
zatérve 27 évig közhivatalokat viselt 
Debrecenben; felesége, Hatvani Mária 
-»Hatvani István professzor rokona volt. 
Élete végén városi tanácsos lett. Latin és 
magyar nyelvű műveinek többsége — nu
mizmatikai, címertani, egyháztörténeti 
munkája, az erdélyi fejedelmek sírkövei
ről, továbbá Debrecenről és Nagyvárad
ról írt értekezése -  kéziratban maradt. 
Jogtörténeti (Succincta juris Hungarici 
historia) műve és Vergilius-kommentárja 
sem jelent meg. Németből lefordította 
Peter Osterwaldnak a szerzetesrendekről 
írt munkáját. Historia litteraria Hungá
riáé c. magyar irodalomtörténete elve
szett. Nyomtatásban a Magyarország his
tóriájának rövid summája, melyet hazá
jához való szeretetéből írt (Halle, 1749) 
és XIV-dik Lajos francia király története 
c. németből fordított művét adták ki, az 
utóbbiból nem ismert példány, Szűcs Ist
ván említi. Az előbbi Mária Terézia korá
ig vázolja fel a magyar történelmet.

írod.: Horányi Elek, Nova memoria 
Hungarorum, Pest, 1792; Szűcs István, Sza
bad királyi Debreczen város történelme, III, 
Debrecen, 1871.

Baka Ottó

Csatári Biblia -y  A dmont i Biblia

csatavilla -A szálfegyverek

Csáti Demeter (Csáthy; |1542 u.) 
Ferences énekszerző. 1501 végétől a 

krakkói egyetemen tanult. 1529^42 kö
zött Ozorán, Szécsényben, Sárospatakon 
házfőnök, Pesten, Csanádon, Váradon 
prédikátor. 1526 táján szerezte vagy -  ez 
a valószínűbb -  jegyezte le a Pannóniái 
éneket, amely a honfoglalást és előzmé
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nyeit meséli el. A középkori krónikák eti- 
mologizáló hagyományát folytatja (pl. 
Kelenföld, akárcsak -^>Thuróczy János
nál vagy -^Székely Istvánnál, a Dunán 
való átkelésről kapta nevét), többek közt 
leírva a fehér ló mondáját; a —»Farkas 
András és Székely István müvével való 
párhuzamok visz. közös ősre, a szájha
gyományra vezethetők vissza. Ugyan
csak az oralitásban élés lehet az oka a be
tűrímeknek, a ritmizálhatóságnak. 1787- 
ben adta ki —>Révai Miklós.

Kiad.: RMKTXV1/2, 1880.
Írod.: Békesi-Concilia Emil, A legrégibb 

történeti ének kora, Figyelő, 1877; Széchy 
Károly, A Pannóniái Ének, ItK, 1892; Kará
csonyi János, Szent Ferenc rendjének törté
nete Magyarországon 1711-ig, I—II, 1922-24; 
Kovács Sándor Iván, Csáti Demeter éneke 
Pannónia megvételéről József Attila értelme
zésében, in UŐ, Pannóniából Európába, Bp., 
1975; Hubert Ildikó, Dugonics András leve
le Gruber Antalhoz a Pannóniái énekről, ItK, 
1995; Jung Károly, „Emleekewzzeunk reegi- 
ekreul... A Pannóniái Ének gombosi (?) vál
tozatainak kérdéséhez, Ethn. 1996.

Lux Etelka

csatornaépítés -^vízépítészet és víz- 
használat

csecsemőöltözet
A középkorból örökölt általános szo

kás szerint az újszülöttet, hogy testét me
legen tartsák és végtagjainak deformáló- 
dását megakadályozzák, Európa-szerte 
tetőtől talpig befáslizták. A 16-17. sz.- 
ban az újszülöttnek kis sapkát, ingecskét 
varrtak, a ~ többi darabja len-, gyapjú
leplekből és szalagokból állt: fejre, karra, 
lábra való pólyázó fáslikból és leplekből, 
valamint pelenka rendeltetésű vásznak
ból. A csecsemő karját négyhónapos kora 
körül kiszabadították a fásliból, de hátát, 
hasát és lábait kb. egyéves koráig tovább
ra is így védték a hidegtől. A ~hez hozzá
tartozott egy —»korallból készült vékony 
kis lánc is mint a jó szerencse szimbólu
ma. A 18. sz. közepén kezdték ellenezni a 
fáslizás ősi szokását, mivel akadályozta a 
csecsemő szabad légzését és mozgását, s 
meggyőző érv volt a fáslik rögzítéséhez

használt gombostű veszélyessége is (ami 
végül a biztosítótű megtervezéséhez veze
tett). Kerülni kezdték a csecsemőt gyak
ran irritáló gyapjút, helyette pamutkelmé
ből varrt, testhezálló mellényt és efölé egy 
rövidebb alsó és egy, a csecsemő testénél 
hosszabb felső ingecskét tartottak egész
ségesnek. Ezek mellé sapkát, ha nem volt 
elég meleg, pamutanyagból kétrétűén sza
bott sapkát ajánlottak. A karonülő gyer
mekek ruhájuk védelmére hosszú kötény
két és partedlit kaptak. A 18. sz. vége felé 
a fáslizás Európa-szerte megszűnőben 
volt, a 19. sz.-ban pedig feledésbe merült, 
és a ~ teljesen átalakult.

A mo.-i parasztság körében néhol még
is a 20. sz.-ig elhúzódott a csecsemők kö
zépkori, fáslis pólyázásának szokása, 
amelynek alapján rekonstruálhatjuk a 
több évszázados gyakorlatot. A csecsemőt 
világrajöttekor egy kis lepedőbe, a kifo
gó ruhába fogták fel. Miután egy vászon
ból hasított ruhával, a púpruhával körül
kötötték, és egy másik vászondarabbal, a 
seggruhával bepelenkázták, fejét gyolcs 
fejruhával, karját és lábát puhára mosott 
vásznakból hasogatott fáslikkal (kézruhá
val, karja ruhával) körülfáslizták. Ezután 
gyapjú- vagy vászonlepedőbe, a pólyaru
hába vagy fektetőruhába belecsavarták, 
majd pólyakötő madzaggal még körbete- 
kergették. A csecsemőt egykor féléves ko
ráig, idővel csak a —»keresztelőig fásliz-

Fásliba csavart csecsemő a cserényi Szt. Márton- 
oltár külső tábláján. Jánosréti Mester műhelye, 
1483, részlet. MNG
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ták. A 18-19. sz. fordulójától négyzet ala
kú kis dunnába pólyázták az újszülöttet, s 
hátul nyitott kisinget és sipkát adtak rá.

A pólyából kinőtt, karonülő gyerme
kek nemre való tekintet nélkül kis sipkát, 
főkötőt, hátul nyitott félinget, réklit és 
térden alul érő, hosszú —»inget kaptak. A 
nagyobbacskák ruhája, —»zubbonya há
tul derékig nyitott volt, alját ráncolták. A
18. sz.-ban meleg változata, az „egy- és 
kétesztendős gyermek számára pamuk- 
kal töltött, helyesen tűzött és pántlikával 
béfoglalt zubbony” is megrendelhető volt 
a zubbonyosoknál. A zubbony (obony, vi- 
ganó, kantus stb. névváltozatokkal) a pa
rasztság körében a 20. sz. derekáig szinte 
országszerte fellelhető volt. A kisfiúk 
rendszerint kék, fekete zubbonyt kaptak; 
a kislányok színes zubbonyához nyakfo
dor is tartozhatott, hajukat kis főkötő ta
karta. Egyes vidékeken a zubbony dí
szes, ünnepi változata (korozsmaruha) és 
egy kis főkötő volt a keresztelői ajándék 
is. Volt, ahol a keresztelői ajándékot a ke
resztszülő korozsmapénzzel váltotta meg, 
amelyet a keresztelőn belekötött a csecse
mő arcát takaró kendőbe. Később az 
édesanya ebből vásárolta meg a gyermek 
számára szükséges ruhákat.

írod.: Fél Edit, A túrái viselet, NÉ, 29 
(1937); Kresz Mária, Pályázás Nyárszón 
(Kalotaszeg), NÉ, 35(1943); Fél Edit, Hofer 
Tamás, A Néprajzi Múzeum 1962. évi tárgy- 
gyűjtése, NÉ, 45(1963); Phillis Cunnington, 
Catherine Lucas, Costume for Births, Marri
ages and Deaths, New York, 1972; Elisabeth 
Ewing, History’ of Children ’s Costume, Lon
don, 1977; A History of Private Life, II, Re
velations of the Medieval World, eds. Philippe 
Aries, Georges Duby, Cambridge (Mass.)- 
London, 1988; Ingeborg W eber-K eller- 
mann, Die Kindheit. Kleidung und Wohnen, 
Arbeit und Spiel Eine Kulturgeschichte, 
Frankfurt am Main, 21979.

Flórián Mária

Csécsi János, id. (Abaújszakaly, 1650. 
jún. 14.-Sárospatak, 1708. máj. 14.)

Ref. tanár, it], —»Csécsi János apja. 
1653-55 között anyjával és nővérével 
együtt Egerben volt török fogságban. Ta
nulmányait Sárospatakon, Kassán, Debre

cenben, Gyulafehérvárott folytatta, köz
ben 1672-től Kassán, 1676-tól Gyulafe
hérvárt az alsóbb osztályokban tanított 
is. 1680-tól Tállyán iskolaigazgató. 1682- 
től Utrechtben, Leidenben és Franeker- 
ben tanult; Utrechtben, —»Kaposi Juhász 
Sámuellel együtt segített —»Tótfalusi Kis 
Miklósnak az „Aranyas” Biblia szövegé
nek javításában, Johannes Coccejus értel
mezéseinek hasznosításában. 1686-ban a 
sárospataki iskola igazgatója, a jezsuiták 
elől az iskolával együtt ment Göncre 
(1687), majd Kassára (1695). 1705-től 
ismét visszatért Sárospatakra. 1706-ban 
részt vett a szécsényi országgyűlésen, 
amelyről naplót vezetett. Kéziratban ma
radt történeti műveket írt. Legnagyobb 
hatású munkája —»Pápai Páriz Ferenc 
szótárának függelékében megjelent he
lyesírási szabályzata (Observationes or- 
thographico-grammaticae, de recta hun- 
garice scribendi et loquendi ratione, Lő
cse, 1708), amely —»Geleji Katona István 
Magyar grammatikácskáyknak (Gyulafe
hérvár, 1645) és főként Tótfalusinak elve
it követi. A ,jottisták” és az „ypszilonis- 
ták” 19. sz.-ig gyűrűző vitájában termé
szetesen a ma szóelemzőnek mondott 
írásmódot (pl. haggyon, follyon helyett 
hagyjon, folyjon, ill. mondgya, szentely- 
lyük helyett mondja, szenteljük) tartja he
lyesnek. Életét fia évre pontosan leírta 
(Sárospatak, ms.).

Kiad.: Observationes orthographico-gram- 
maticae, in Corpus grammaticorum linguae 
hungaricae veterum -  A régi magyar nyelvé
szek Erdősitö! Tsétsiig, kiad. Toldy Ferenc, 
Pest, 1866, 661-668.

írod.: Horváth Cyrill, Csécsi János élet
rajza, ItK, 1904; Szathmári István, Régi 
nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyel
vünk, Bp., 1968; Pavercsik Ilona, Volt-e a re
formátusoknak Kassán nyomdája? Újabb 
adatok id. Csécsi Jánosról, a pataki kollégi
um kassai „bujdosásáról” és a kassai nyom
da sorsáról, MKsz, 1987.

Lux Etelka

Csécsi János, ifj. (Gönc, 1689. jún. 
11 .-Sárospatak, 1769. jún. 1.)

Ref. egyházi író, id. —»Csécsi János 
fia. Hazai iskoláit Kassán és Sárospata
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kon végezte; 1709-ben indult külföldi ta
nulmányútra. Franekerben, Amszterdam
ban és Utrechtben teológiát és bölcseletet 
hallgatott, közben megtanult franciául is. 
1710-ben a herderwicki akadémián ta
nult tovább, majd még abban az évben 
Angliába (London, Cambridge, Oxford) 
ment, s onnan Utrechtbe tért vissza. 1710 
őszétől bejárta Németo.-ot, Heidelberg- 
bcn előadásokat hallgatott, majd Svájc
ban a zürichi, a berni és a genfi főiskolá
kat kereste föl; továbbutazott Olaszo.-ba 
és Franciao.-ba, azután ismét Utrechtbe 
érkezett. 1711 nyarától Franekerben ta
nult és tanított, majd 1712 augusztusában 
hazaindult. Októberben már Sárospata
kon volt, a következő évben a főiskolán 
elfoglalta apja tanszékét. Egyháztörténe
tet, történelmet, statisztikát, görög nyel
vet, matematikát, fizikát, földrajzot, csil
lagászatot, hébert, kartéziánus filozófiát, 
teológiát stb. tanított, igazi polihisztor 
volt, aki mintegy 40 tárgyat oktatott. Első
ként tanított Sárospatakon modem termé
szeti és politikai földrajzot. Tanárságának 
ideje alatt egymást érték a konfliktusok, 
amelyek időnként véres diákverekedések
be torkolltak. A fordulatos harcokban ele
inte ~ és tábora ért el sikereket, 1734-ben 
azonban az önfejű, makacs, kevély, türel
metlen, rabbiátus természetű, ám elmara
dott professzortársait és papi környezetét 
számos szempontból joggal vádoló fér
fiút királyi parancs fosztotta meg állásá
tól. 1735-ben a városból Sárospatak elő
városába kellett költöznie, s élete hátra
levő 35 éven magányosan ott élte le.

1757-ben földrajzát —»Vécsei Pataki 
István magyarra fordította, és Magj’ar 
geográfia címmel saját neve alatt jelen
tette meg. Kéziratban maradt történeti és 
teológiai műveit a későbbi szerzők fel
használták.

Művei: Oratio de maximo hujus seculi 
vitio, calumnia, Lőcse, 1719; Oratio seculo 
altero reformationis jubilaeo habita die 31. 
Octobr. 1717, Zürich, 1720; Aphorismi, in 
quibus antiquitates veterum hebraeorum bre
vissime exhibentur, Bern, 1726; Praefatio 
hungarica, apologiae Juelli per Joannem 
Tussai in linguam hungaricam translatae 
praemissa, h. n., 1748.

Kiad.: Ifjabb Tsétsi János Havi Krónikája 
a Rákóczi-háború történeteiről 1703-1709, 
in Történelmi naplók. 1663-1719, kiad. 
Thaly Kálmán, Bp„ 1875 (MHHS, 27).

írod.: Szily Kálmán, Az első geographia 
magyar nyelven, ItK, 1891; K irály Pál, Ada
lék Csécsi János élete történetéhez, ItK, 
1892; Földváry László,///. Csécsi János ko
rához, Sárospataki Füzetek, 1904; Horváth 
Cyrill, A Csécsi-világból, Sárospataki Füze
tek, 1905; Uö, Adalékok Csécsi János életé
hez, ItK, 1907; Molnár János, Apologia 
Stephani Nagy Azari, ratione causae inter 
ipsum et Johannem Tsétsi controversae, Pro
testáns Egyházi és Iskolai Lap, 1907.

Lux Etelka

Cseffei László (Erdély, 1592-Erdély, 
1662)

Levéliró. 1627-59 között Belső-Szol- 
nok m. főispánja, 1635-62 között Erdély 
ítélőmestere volt. 1627. szept.-1628. 
dec. között Bethlen Péter kísérőjeként 
európai körutazáson, diplomáciai külde
tésben vett részt. Irodalmi értékűek Ham
burgból, Leidenből, Párizsból, Velencéből 
anyjának, Tömöri Annának és Monostor
szegi Kun Istvánnak küldött levelei.

Kiad.: Régi magyar utazók Európában 
1532-1770, kiad. Szamota István, Nagybecs- 
kerek, 1892; Kovács Sándor Iván, Kulcsár 
Péter, Régi magyar írók és prédikátorok ki
adatlan levelei, AHistLittHung, 1969; Kovács 
Sándor Iván, Adalékok a régi magyar utazási 
irodalomhoz, It, 1979.

írod.: Kovács Sándor Iván, Pannóniából 
Európába, Bp., 1975; UŐ, Szakácsmesterség
nek és utazásnak könyvecskéi, Bp., 1988; Mo
nok István, Cseffei László, Sz, 1988; Adattár, 
XVI1/3.

Monok István

cseh exuláns nyomda (1636 1742)
A fehérhegyi csata (1620) után nagy 

számban érkeztek Mo.-ra az ev. vallásuk 
miatt száműzetést vállaló cseh-morva me
nekültek (exulánsok). Eszméik terjeszté
sét szolgálta az a ~, amely eredetileg a 
Nyitra m.-i Szenicén telepedett meg 
(1636). Innen a főúri pártfogók és a 
nyomdai megbízások reményében költö
zött tovább, mindvégig Felső-Mo. terüle



cseh garas 126

tén maradva, előbb Trencsénbe, onnan 
Zsolnára, végül Puhóra. Bár e nyomda so
hasem nevezte meg magát impresszum
ban -ként, különböző, de mindig cseh 
menekült családokból származó tulajdo
nosok kezén is végig ugyanazt a cseh 
exuláns eszmét képviselte. Első vezetője 
és tulajdonosa Václáv Vokál (Prága, 
?-Trencsén, 1641) volt, ő vásárolta a ti
pográfiát Prágában. Szenicéről az akkor 
még ev. Illésházy család birtokára, 
Trencsénbe vitte tovább a nyomdát. A -  
több mint negyedszázados ottani műkö
dése idején (1637-64) előbb Vokál, majd 
özvegye, Dorota, annak új férje, Lauren
tius Benjamin Ab Hage, később Niko- 
dém Cízek (Prága, 1600 k.-Trencsén, 
1664 u.), végül id. Ján Dadan (tZorban, 
1674 k.) vezette. Az Illésházyak rekatoli- 
zálásával a csehek elvesztették legfőbb 
támogatóikat, ezért Dadan 1665-ben át
vitte a nyomdát Zsolnára. Halála után a 
nyomda előbb özvegyére, majd a nagy
korúságot elérve ifj. Ján Dadanra (1662- 
1704) szállt, aki jól képzett nyomdász, 
könyvkötő és napórakészítő volt. A mű
hely 1715-ig maradt Zsolnán, a 18. sz. el
ső éveiben azonban semmit sem adott ki, 
mert az ifj. Dadannak menekülnie kellett. 
Visszatérése a Rákóczi-szabadságharc 
kezdeti sikereivel, az 1717-ben tapasztal
ható nyomdai fellendülés pedig az ekkor 
összeült rózsahegyi luth, zsinattal hozha
tó összefüggésbe. Minthogy a szatmári 
béke után sem kedvezett az idő az ev. 
könyvkiadásnak, Dadan utóda, Jan 
Chrastina (Puhó, 1688 k.-Puhó, 1750 k.) 
elhagyta nyomdájával Zsolnát, és 1717- 
ben a cseh határhoz közeli Puhóra húzó
dott. Bár nem kizárólag az ev.-ok számára 
nyomtatott, a sorozatos zaklatások, a 
nyomda működését nehezítő adminisztra
tív intézkedések hatására 1730-ban felsze
relése egy részét eladta a pozsonyi Royer- 
nyomdának. A maradék felszereléssel 
meglehetősen gyenge színvonalon még 
1742-ig nyomtatott, ekkor azonban vég
leg megszűnt a cseh exulánsok nagy múl
tú tipográfiája. A ~ Trencsénben mintegy 
200, Zsolnán mintegy 90 művet nyomta
tott ki, a puhói nyomda kiadványainak 
száma nem éri el az 50-et. Többségük né

hány leveles alkalmi nyomtatvány vagy 
tézis, és csak kisebb hányadát teszik ki a 
több száz lap terjedelmű, zömmel bibli
kus cseh nyelven íródott ev. vallásos ki
adványok, főként prédikációk.

írod.: Gulyás Pál, A trencsén-zsolnai 
könyvnyomda, MKsz, 1943; Szimonidesz La
jos, Volt-e Puchón nyomda?, MKsz, 1943; 
Jozef Trnica, Stara puchovska knihtlaciaren, 
Kniznica, 1956; Anna Curlejová, Púchovská 
tlaciareh, Kniha, 1981, 1982; Vojtech Breza, 
Tlaciarne na Slovensku 1477-1996, Bratis
lava, 1997.

V. Ecsedy Judit

cseh garas
II. Vencel cseh király 1300-ban firenzei 

mesterekkel Kuttenbergben kezdte el a 
—»garas verését. 1313 u. Ausztria és 
Lengyelo. mellett már Mo.-on is megje
lentek a ~ok: az éremleletek tanúsága sze
rint főleg Abaúj, Bars, Borsod, Hont, Sá
ros, Szabolcs és Zemplén m.-ben. Prágá
ban a 15 latos prágai —»márkából (253,14 
g) 66 db garast vertek. Súlya 3,83 g volt, 
s 12 —»dénárral volt egyenértékű. Mo.-on 
8 dénárt számoltak 1 ~ra.

Nálunk I. Károly 1329-től veretett ga
rast, részben cseh, részben nápolyi min
tára. Ezt követően a ~ok forgalma lassan 
megszűnt Mo.-on.

írod.: Hóman Bálint, Magyar pénztörténet, 
Bp., 1916; Uő, A magyar királyság pénzügyei 
és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában, 
Bp., 1921; Gedai István, Adatok a magyaror
szági garasverés kezdetéhez, HOME, 25-26 
(1986-87).

Gedai István

Csehi András (18. sz.)
Fordító. Franciából lefordította a Pan- 

csatantrá t.
Művei: Bidpai Lokman indiai históriái és 

költött beszédei, Kolozsvár, 1783.
írod.: György Lajos, A magy’ar regény 

előzményei, Bp., 1941.
A szerk.

cseh-morva misszió
A Habsburg Monarchia minden orszá

gára érvényes —»Türelmi Rendelet kiadá
sa után a másfél százados súlyos üldözte-
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tés ellenére megmaradt cseh és morva 
prot.-ok is élni akartak jogaikkal, de egy
házi életük újjászervezéséhez nem volt 
elég lelkipásztoruk és tanitójuk. Mo.-on 
és niás prot. országokban tanultak ugyan 
cseh és morva diákok, de nem elegendő
en a nagy feladat végrehajtásához. Leg
elsőként ágostai hitvallású prot. (ev.) lel
készek mentek Cseho.-ba. Sok lelkészt 
váró gyülekezet azonban helvét hitvallá
sú prédikátor szolgálatát igényelte. Ezért 
a magyar ref. egyház anyagiak mellett 
képzett lelkészek kiküldésével segítette 
cseh és morva hittestvérei szabad vallás
gyakorlatának felélesztését. A misszió 
szervezői az egyházkerületek és a kollé
giumok voltak, elsősorban Debrecen és 
Sárospatak. Az első munkások, Blasek 
Mihály és Osgyáni Pál debreceni diákok
1782-ben utrechti ösztöndíjas tanulmá
nyaikat félbehagyva vállalták a szolgála
tot. Röviddel utánuk a tiszáninneni egy
házkerületből Kovács Ferenc és Jessenius 
Jóéi lelkipásztorok keltek útra. Néhány 
év alatt több mint 70 végzett diák követ
te őket Debrecenből és Sárospatakról. 
Megszervezték a gyülekezeteket, egyhá
zi épületeket építtettek, iskolákat létesít- 
tettek. Gondoskodtak az egyházszervezet 
kiépítéséről, valamint anyanyelvű teoló
giai és hitépítő irodalomról. A legtermé
kenyebb fordító és író Végh János volt. A 
misszióban részt vevő lelkészek nagyob
bik része le is telepedett Cseho.-ban, és 
híven szolgálta új hazáját.

A cseh és morva nemzetiségű prot. lel

kipásztorok jelentős részét azután is, 
mintegy hét évtizeden keresztül, magyar 
ref. kollégiumok nevelték, ahol teljes ked
vezményt élvezve tanulhattak. A gyüleke
zetek folyamatosan gyűjtöttek segélyeket 
cseh és morva hittestvéreik számára.

Az újjászervezett gyülekezetek jelen
tős részét két erdélyi főrangú hölgy, gr. 
Bethlen Györgyné és gr. Kendeffi Elekné 
látta el kegyszerekkel. A misszió itthoni 
legkiválóbb szervezője Szalay Sámuel ti
száninneni püspök volt.

írod.: Kur Géza, Cseh-magyar reformá
tus kapcsolatok, Komárom, 1937; Czegle 
Imre, A cseh-magyar református egyházi kap
csolat egy évtizede 1782-1882, Bp., 1981.

Dienes Dénes

cse lek v ő k ép esség  —»személyi jog

c sem e le t  —»textil 1.

csen d é le t
A -festés mint festői képműfaj a 16. 

sz. közepén tűnik fel Európában, előbb 
német földön és Németalföldön, a század 
utolsó harmadában pedig az olasz és a 
spanyol művészet körében. A Magyar 
Királyság területén majd egy évszázad
dal később, 1660 k. a Rembrandt-tanít- 
vány német Christoph Paudis -  akit visz. 
magyar főúri (arcképfestői?) célú meghí
vás hozott az országba -  fest először 
-eket (közülük több magyar tulajdonba 
jutott akkoriban vagy később, a 18. sz.- 
ban). Ezek a szegény ember mindennapi

Izbighy Veres István, Asztali csend
élet rákokkal, habán korsóval, po
hárral, cipóval és egérrel. MNG
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tárgyait ábrázoló kamrarészletek az érzé
ki, tárgyi örömök festői ellenpéldái és 
ritka remekművei. Jó egy generációval 
később indul az eperjesi születésű —>Bog- 
dány Jakab angliai karrierje, aki „hun- 
garus” létére a holland állat- és gyü
mölcscsendélet legrangosabb mesteré
nek számít új hazájában. Művét veje, 
—>Stranover Tóbiás folytatja Angliában és 
német területen. Itthon az egész Európá
ban inkább csak esetleges ravatali vagy 
halotti ábrázolásoknak alakul ki sajátos 
hazai műfaja: arcképfestés és natura 
morta között a díszravatalokon ábrázolt 
személy (és tárgyi környezet) halál utáni, 
post mortem megörökítése (—»ravatal
kép). Érdemes ezt a hazánkban helyi sa
játossággá alakult, szinte a népművészet
hez vagy a kézművességhez közelítő képi 
megemlékezést (és eredetileg ceremoniá- 
lis célú, életnagyságú formát) különleges 
-ként is értékelnünk, amely az arisztokra
ta körből a polgári rétegek szokásába is 
átszivárgóit (az 1660-as évek és 18. sz. 
utolsó negyede közé eső időből származó 
emlékei főleg az MNM-ben, Sopronban 
és vidéki múzeumokban).

Az egykori magyar főváros, Pozsony 
volt a hazai művészek, így a -festők cent
ruma is. Főként gyümölcs-eket festett a 
két Gamauf (Kamauf), apa és fia, Lőrinc 
Frigyes, valamint Ernő (MNG és néhány 
kép magántulajdonban). A svájci szár
mazású Elias Mögel (Illés) eredeti hazá
jának trompe l'œil (csali-kép) szokását 
ültette át hozzánk, s az új kép-aktualitás
nak már a maga korában elismert és meg
csodált, némiképp filiszter, de igazán ha
tásos mesterének számított (számos képe 
közül a legjobbak az SNG-ben).

A Felvidéken és Erdélyben az arcké
pek tárgyi részletei és kevés fennmaradt 
emlék arra vallanak, hogy létezett hazai, 
városi magyar -festészet a 17-18. sz.- 
ban (Eperjesen, Lőcsén, Nagyszebenben, 
talán Kolozsvárott is). Rusztikus, de mai 
ismereteink szerint a jó európai színvo- 
nalt legjobban megközelítő felvidéki 
-festőnk (gyümölcs-ek) volt a kassai 
Izbighy Veres (Vörös) István (adatok 
róla 1725-56 között; kevés ismert ~e az 
SNG-ben, az MNG-ben és a győri Xan-

tus János Múzeumban). Talán ő vagy hoz
zá igen hasonló tehetségű, jellegű mű
vész látta el remek csendéleti frízekkel a 
szentantali Koháry-kastély egy-két ter
mét. Meglepően jók a zirci volt Szűz 
Mária-templom kórusmellvédjének hang
szerábrázolásai, és különös, hogy a sop
roni -^Dorffmaister István festi az egyet
len Maulbertsh-stílusú vanitas-csendéletet 
(1762, MNG), amely a mo.-i művészet
ben egyedülállónak látszik.

Lásd még: —>festészet a 17-18. század
ban.

írod.: Zsánermetamorfózisok, 1993.
Mojzer Miklós

C se n k e sz fa i  P o ó ts  András (Edelény, 
1740-47 között, dec. 31.-Ungvár, 1814)

Ref. pap, költő. Sárospatakon végezte 
iskoláit (1768-72), kitűnt szorgalmával 
és tehetségével, különösen a görög nyel
vet és a történelmet kedvelte. 1774-től 
külföldi egyetemekre járt. Atyja utódja 
lett a gazdag jövedelmű Tiszanánán, 
1776-tól mint ref. segédlelkész, 1778-tól, 
atyja halála után mint lelkész. Még 1776- 
ban feleségül vette Miskolczy Zsuzsan
nát, kiről több versben is megemlékezett. 
Házassága megromlott, felesége meg
szökött, 1785-től igen hosszas, ritka za
jos válóperbe bonyolódott. Botrányai, in
dulatos természete miatt fél év börtönre 
ítélték, melyet 1786-ban Egerben szen
vedett el. Rabságában írta elegyes versei
nek több darabját és fő művét, az —>Eu
ryalus és Lucretia átdolgozását, a Senai 
Lukréciái. Ajánlásában a költészet hasz
nosságáról értekezik, célja a szórakozta
tás. Művét -^Kazinczy Ferenc lenézte, 
mások —»Gyöngyösi István ügyes folyta
tójának tartották.

Kétségtelen tehetsége és műveltsége 
révén elérte, hogy 1788-ban a bodrogke- 
resztúriak lelkészükké válasszák. Három 
nyugalmas egyházépítő év után zsidó 
lányt választott kedvesének, ez minden 
addigi tetténél nagyobb botránykő volt. 
Állását elvesztette, katolizálni akart, vé
gül pártfogói segítségével sikerült a pin- 
kóci (Ung m.) lelkészséget elnyernie. 
1797-től -  sikeres szónoklatainak köszön
hetően -  az ungvári egyház papjának
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hívták meg. Tekintélye a század végéig 
folyton-folyvást nőtt, az ungvári hívek 
azonban kezdték megelégelni tudós, ám 
vérbő papjuk viselt dolgait, aki -  az 1801- 
ben előterjesztett vádak szerint -  nem 
csak élettársával folytatott megbotránkoz
tató életmódot, de elcsábította a tamóci 
papnét s néhány más férjes asszonyt is. A 
hívek és papjuk közötti küzdelemben vé
gül ismét ~ húzta a rövidebbet, még egy 
ideig mokcsai lelkész, ám az eklézsia ott 
sem volt megelégedve vele. írói tehetsé
gét mutatja, hogy 1806-ban, a palágyi 
egyházmegyei gyűlésen felolvasott levele 
a hallgatókat könnyekig meghatotta. A 
ref. egyházban tisztséget többé nem vál
lalt, zsidó élettársát feleségül vette. Egyes 
források szerint ortodox pappá lett.

Versei megjelentek a Magyar Hírmon
dóban (1785, 81. sz.) és a Magyar Musá- 
ban (1787). Több munkája kéziratban 
maradt. Baráti kapcsolatban volt —>Páló- 
czi Horváth Adámmal.

Művei és kiad.: Csenkeszfai Poóts András 
ifjúi versei, I—II, Pozsony-Komárom, 1791; 
Század eleire készített papi, históriai és orá- 
tori tanítás, melyet az ungvári reformátusok 
templomában, mindenféle rangú s vallású 
számos gyülekezet hallatára élőszóval elmon
dott [...] a 19. századnak első napján, Pest, 
1801; Hívő Tamás [1773], Irodalomismeret, 
1994.

írod.: Ifj. Matirko Bertalan, „Eurialus és 
Lucretia ’’ a magyar irodalomban, EPhK, 
1890; Ifj. M itrovics Gyula, Csenkeszfai Poóts 
András élete, ProtSz, 1890; Uő, Aeneas Sylvi
us „ De duobus amantibus ’’-ának magyar át- 
dolgozói, ItK, 1896; Payr Sándor, Az evangé
likus Csepreg pusztulása. Egyháztörténeti kor
rajz Bethlen Gábor idejéből, ProtSz, 1898, 
209; Turóczi-Trostler József, János pap 
országa. Tündérvölgy és kulináris paradi
csom, in Uő, Magyar irodalom -  világiroda
lom, I, Bp., 1961; Weöres Sándor, Három ve
réb hat szemmel, Bp., 1977.

Lux Etelka

C se p re g i  T u rk o v ic s  Ferenc (Kolozs
vár, 1700-Kolozsvár, 1758. máj. 24.)

Ref. egyházi iró. Szülővárosában, majd 
1721-től Franekerben tanult. 1728-tól a 
kolozsvári ref. kollégiumban az egyház

történet, a történelem és a nyelvészet, 
1737-től a teológia tanára. Gyászbeszé
deket, gyász- és üdvözlőverseket írt, 
mind magyarul, mind latinul.

Művei: Dissertatio philologico-theologica 
de authentia selectiorum Cethibim, Franeker, 
1725, -Bréma, 1770.

írod.: Török István, A kolozsvári ev. ref. 
collegium története, Kolozsvár, 1905.

Tunyogh Szilvia

C s e p r e g i  T u r k o v ic s  Mihály, id. 
(1608-Kolozsvár, 1667?)

Fordító, számos könyv kiadásának tá
mogatója, ifj. -^Csepregi Turkovics Mi
hály apja. Kolozsvárott a ref. egyház 
gondnoka, városi tanácsos, az erdélyi fe
jedelmek számára diplomáciai szolgálato
kat végzett, I. Apafi Mihály portai követe 
volt. Járt Angliában, Hollandiában és Bel
giumban. A —»puritanizmus mérsékelt 
ágával rokonszenvezett, William Perkins 
(Guilelmus Perkinsus, Lelkiismeretnek 
akadékiról, Amszterdam, 1648) és ^ K e 
resztúri Bíró Pál (Keresztúri Pál, Egyenes 
ösvény..., Várad, 1653) műveinek anyagi 
és erkölcsi támogatója volt. Magyarra 
fordította és kiadta -^Gyulay Pál 1585- 
ben írt nevezetes emlékiratát (Gyulai Pál, 
Tanácsi tükör, Szeben, 1663). Foglalko
zott műfordítás-elmélettel és nyelvészeti 
kérdésekkel is.

írod.: JancsÓ Benedek, A 17. század 
nyelvművelése. Figyelő, 1883; Bodonhelyi 
József, Az angol puritanizmus lelki élete és 
magyar hatásai, Debrecen, 1942; Markai 
László, A magyar puritánusok harca a feuda
lizmus ellen, Bp., 1952; Adattár XVII/2, 
1966; Szathmári István, Régi nyelvtanaink 
és egységesülő irodalmi nyelvünk, Bp., 1968.

Petrőczi Éva

C s e p re g i  T u rk o v ic s  Mihály, ifj. (Ko
lozsvár, 1663-Kolozsvár, 1704. ápr. 13.)

Ref. egyházi író, tanár. Id. —»Csepregi 
Turkovics Mihály fia. Szülővárosában, 
majd Teleki Mihály támogatásával 1686— 
90 között a franekeri, a leideni, az utrech- 
ti és az odera-frankfurti egyetemen tanult. 
Életútja párhuzamosan haladt —»Tótfalusi 
Kis Miklóséval, akinek kezdetben barátja 
volt, később ellensége lett; az a summás
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szakirodalmi megállapítás, amely minden 
vonatkozásban ~t kárhoztatja a történte
kért, mindenképpen átgondolásra szorul. 
Akárcsak Tótfalusi, a —»coccejanizmus és 
a teológiai racionalizmus híve lett. 1691— 
95 között a kolozsvári rcf. kollégiumban a 
keleti nyelvek és a fdozófia tanára. 1695- 
től pap, 1698-ban az ő kezdeményezésére 
ült össze a nagyenyedi zsinat, amely Tót
falusit eklézsiakövetésre és Mentségének 
visszavonására ítélte . Tótfalusi temetésén 
ő mondta az egyik halotti prédikációt, ha
lotti kártájára is írt verset. Színleg vagy 
őszintén tette-e, nem tudhatjuk.

Művei: Pál apostolnak a világi gazdag 
embereket idvezülni tanító szent tanácsa..., 
Kolozsvár, 1702; Halotti beszédek Tótfalusi 
Kis Miklós fölött, Kolozsvár, 1702.

írod.: Zoványi Jenő, .4 coccejanizmus tör
ténete, Bp., 1890; Török István, A kolozsvári 
ev. ref. collegium története, Kolozsvár, 1905; 
Adattár XV1I/3, 1971; Erdélyi féniks, bev. 
Jakó Zsigmond, Bukarest, 1974; Tótfalusi 
Kis Miklós halotti kártája, Bp., 1978.

Szelp Erika

Csepreg városának 1621. esztendő
ben lett veszedelméről („Sok csudák kö
zül halljatok...”)

Az elbeszélést lírai betétekkel vegyítő 
—»históriás ének, amely Csepreg városá
nak tragédiáját, —»Esterházy Miklós álta
li megsarcoltatását mondja el. Szerzője 
ismeretlen prot. „szegény deák”. Máso
latai a 18. és 19. sz.-ból maradtak fenn. 
Dallama azonos lehetett —»Tinódi Sebes
tyén Losonczi István halálát elbeszélő 
énekével, a két ének kezdősora azonos 
(RMDT, I, 1958, 49. sz.).

Kiad.: RMKT XVII/8, 1976.
A szerk.

C se re i  Mihály, nagyajtai és miklós- 
várszéki (Csíkrákos, 1667 vagy 1668. 
okt. 21,-Nagyajta, 1756. ápr. 22.)

Történetíró. Magasabb iskolát nem 
járt, 1674-től Fogarason, majd 1678-tól a 
székelyudvarhelyi ref. kollégiumban ta
nult. Apját, I. Apafi Mihály egykori bi
zalmasát, Cs. Jánost 1678-ban több mint 
nyolc évre a fogarasi börtönbe zárták, 
mivel ő kezeskedett Béldi Pálért. ~ 1689-

ben csatlakozott a nemesi felkeléshez, 
majd Teleki Mihály szolgálatába állt, az 
ő oldalán vett részt 1690-ben a zernyesti 
csatában, melyben az erdélyi hadak le
győztek a császáriakat. Ezt követően 
Thököly Imréhez csatlakozott, bujdosá- 
sában is követve, mint ezt Históriájában 
is megírja. 1691-ben hazatért a császár 
hűségére. Birtokait visszakapta, a —»Dip
loma Leopoldinumot az ország adott hely
zetében szerencsés lépésnek tekintette. 
1692-től —»Apor István fejedelmi kincs
tartó titkára. 1705-ben rövid időre Rákó
czi oldalára állt, de a többi erdélyi ne
meshez hasonlóan hamar kiábrándult a 
kurucságból. Görgényi birtokán a kuru
cok kirabolták, saját élete és családjáé 
egyaránt veszélyben forgott. Szinte nincs
telenné lett. Számos kisebb csatát vívott 
a kurucok ellen. Brassóba menekült, ahol 
hét évig maradt. Itt kezdte el írni emlék
iratait. Közben Wellenstein tábornok pa
rancsára több kurucellenes csatában vett 
részt. Egy alkalommal a kurucok elfog
ták s alaposan megkínozták. Amikor si
keresen megmenekült, feleségét és gyer
mekeit a brassói börtönben találta: Wel
lenstein záratta be őket, mivel árulónak 
gondolta ~t. 1707-től különböző, kevéssé 
jövedelmező hivatalokat (főkirálybíró, 
tartományi biztos) viselt, számos csaló
dás érte. 1721-től meglehetősen elszegé
nyedve végleg visszavonult nagyajtai bir
tokára.

Históriája II. Rákóczi György lengyel- 
o.-i hadjáratával kezdődik és a Rákóczi- 
felkelés bukásával fejeződik be. ~ ponto
san látja és láttatja Erdély bukásának fo
lyamatát. Éles szemmel figyeli meg a 
praktikákat, Teleki Mihály kancellár mes
terkedéseit. Bizonyos értelemben igaz, 
amit szerénykedve ir bevezetésében: „én 
históriát írni nem akarok, mert ha akar
nék is, ahhoz való capacitásom nincsen, 
hanem [...] igazán, amit más igaz haza 
fiaitól [...] vagy magam bizonyosan tud
tam [...] s cxperiáltam s experiálok min
den napon, azokat írtam le [...]”. Mert 
nem tudós történetírás ez, hanem a napi 
tapasztalat lejegyzése, esetenként mikro- 
történelem, de mégis inkább história, 
mintsem emlékirat; egyéni benyomások,
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élmények és objektivitásra törekvő ese
ményelmondás egyszerre. Nem véletlen, 
hogy az erdélyi politikai élet legjobb for
rása, ugyanakkor ihletője számos szépiro
dalmi műnek. ~ álláspontja világos: ra
gaszkodás a ref. hithez, az erdélyiséghez, 
de -  legalábbis a história írásának idején 
már -  feltétlen császárpártiság, a Diplo
ma Leopoldinum szellemében elképzelt 
reálpolitika.

írt családtörténeti és jogi munkákat is, 
latin nyelvű önéletrajz-folyamodványt, s 
megjegyzetelte —»Apor Péter Metamor
phosis Transylvaniae c. művét. Levele
zett —>Bod Péterrel.

Kiad.: Nagyajtai Cserei Mihály Históriája, 
kiad. Kazinczy Gábor, Pest, 1852; Cserei Mi
hály Históriája, kiad. Angyal Dávid, Bp., 
1899 (szemelvények); Szádeczky Lajos, Cse
rei Mihály jegyzőkönyvéből, TT, 1903, 481 
582; Uö, Cserei Mihály történetbölcseleti mű
ve, TT, 1906, 445-552; Cserei Mihály, Erdély 
históriája, kiad. Bánkúti Imre, Bp., 1983.

írod.: Szilágyi Sándor, Cserei Mihály az 
emlékíró, in Uő, Vértanúk a magyar történe
lemből Pest, 1867; Abafi Lajos, Cserei Mi
hály, a történetíró, TT, 1880, 561-570; Uő, 
Adalékok Cserei Mihály életéhez, Figyelő, 
1885; Torma Károly, Cserei Mihály írásai, 
Sz, 1885; Ürmössy Gyula, Nagyajtai Cserei 
Mihály Históriája, Bp., 1885; Ferenczi Zol
tán, Cserei Mihály néhány ismeretlen verse 
1690-98-ból, ItK, 1891; Uő, Cserei Mihály 
följegyzései, TT, 1893, 146-160, 232-249; 
Dómján István, Cserei Mihály a kálvinista, 
ErdMúz, 1894; Koncz József, Miklósvárszé- 
ki, nagyajtai Cserei Mihály levelei, Protestáns 
Közlöny, 1894; Szigethy Lajos, Cserei Mi
hály és históriája, ErdMúz, 1894; Földváry 
László, Adatok Cserei Mihály működéséhez, 
TT, 1896, 743-746; Kis Bálint, Cserei Mihály 
családi emlékirata, TT, 1901, 280-293; 
Szádeczky Lajos, Cserei Mihály jegyzőköny
vei, Sz, 1903; Banczik Samu, Nagyajtai és 
miklósvárszéki Cserei Mihály, Kolozsvár, 
1905; Szentpétery Imre, Cserei Mihály, Urá
nia, 1905; Szádeczky Lajos, Cserei Mihály 
történetbölcseleti müve, TT, 1906, 445-552; 
Lukinich Imre, Cserei Mihály életéhez, 
EPhK, 1907; Kanyaró Ferenc, Cserei Mihály 
kesergő panasza és búsongó elégiái, ErdMúz, 
1910; Gálos Rezső, Jókai és Cserei Mihály,

ErdMúz, 1912; Tavaszy Sándor, Cserei Mi
hály, RefSz, 1926; Écsy Ö. István, .4 történet
író Cserei Mihály, mint versszerző, Szigetvár, 
1934; Pálffi Márton, Cserei Mihály történeti 
adomái és apoftegmái, ErdMúz, 1935; Kiss 
Ferenc, Egy emlékirat ismeretlen másolata, 
Korunk, 1968; Uő, Az emlékiratíró Cserei 
Mihály. 1668-1756, Művelődés, 1977.

Lábady László

C s e ré n y i  Mihály (Chiereny, Chyere- 
ny; Balázsfalva?, 16. sz.-?)

író, kát. versszerző. A jezsuitáknál, 
majd Báthory István költségén Itáliában 
tanult. írt latin prózai panegyricust (Pa- 
negyris in laudem Stephani [...] re
gis Poloniae [...] authoreMichaele Chye- 
rini de Balásfalva Transsylvano, Bécs, 
1582) és unit.-okát támadó, kéziratban 
terjedő vitairatot (Assertiones scholasti
cae de sanctissima et individua trinitate, 
1584. dec. 29. e.). Ez ugyan elveszett, de 
tézisei Christian Franckennek és —»Enye- 
di Györgynek válaszából rekonstruálha
tók. Magyar nyelvű verse (História az 
perzsiai monarchiabeli fejedelmekről, 
Kolozsvár, 1592) több mint 3000 négyrí- 
mű tizenegyesből áll: a 16. sz. legterje
delmesebb históriája. Fő forrása Hérodo
tosz és Vincentius Bellovacensis.

Kiad.: RMKT XVI/12, 2004.
írod.: K irály György, A Cyrus-monda 

széphistóriáinkban, ItK, 1921; Pirnát Antal, 
Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok, Heli
kon, 1971.

Szelp Erika

c se ré p n e g a t ív
Szilárdsága és könnyű alakíthatósága 

miatt a cserép (—»agyagművesség) már a 
középkor későbbi századaiban alkalmas
nak bizonyult szériatermékek előállításá
ra. Kályhacsempék készítésére a 14. sz. 
második felétől használtak -okát. A -okát 
általában domború fadúcról nyomták, rit
kábban kész fém-, ill. cseréptárgyakra ta
pasztva vették le.

Budáról állatalakos és a gyermek Jé
zust ábrázoló negatívok kerültek elő. 
Nagyvázsony várából Jézus megkísérlé
sét ábrázoló negatívok, Kőszeg várából 
Paris ítéletét ábrázoló negatív töredéke.



cseresznye 132

Cserépnegatív Paris ítéletének ábrázolásával, 
1480 k. Holl Imre ásatásából. Városi Múzeum, 
Kőszeg

Pomáz-Klisszáról Beatrix királyné címe
rét ábrázoló töredék ismeretes, mindhá
rom a I 5. sz. második feléből, az első ket
tő a Rajna-vidéken készült. A Kőszegről 
előkerült kör alakú negatívon a 15. sz. 
második felének lovagi páncéljába öltö
zött Parist abban a pillanatban láthatjuk, 
amikor Mercurius felébreszti őt. Előtte áll 
a három ruhátlan istennő. Az alakok meg
formálása biztos kezű mesterre vall, aki a 
kör alakú forma adottságait jól ki tudta 
használni. A háttérben a hasonló külföldi 
darabokon is feltűnő díszkút és egy távo
li város képe látható. Az újabb kutatás az 
ilyen -ok készítését a Rajna-vidéken a
15-16. sz.-ban elterjedt szokáshoz köti, 
mely szerint karácsony, újév és húsvét 
alkalmával polgári háztartásokban, ill. 
kolostorokban kerek, lapos, fűszerezett 
süteményeket készítettek ajándékul a 
vendégeknek. A sütemények tetejét ilyen 
-ok segítségével diszítették aprólékos fi
gurális díszű, vallásos vagy világi tárgyú 
ábrázolással (a kőszegi példány antik mi
tológiai témája nagyon ritka!). Az eredeti 
mintát ötvösök készítették, majd a negatí
vot fazekasok sokszorosították. E -okát 
másodlagosan egyéb célra, esetleg papír
masé dísztárgyak és kegytárgyak előállí

tásához is felhasználhatták. A mo.-i lele
tek arra utalnak, hogy nálunk csak főúri 
környezetben, elsősorban a királyi ud
varban terjedt el a használatuk.

írod.: Pa r á d i  Nándor, Későközépkori 
kályhacsempe negatívok, FA, 9(1957); E ri 
István, Gótikus agyagnegatívok a nagyvázso
nyi Kinizsi-várból FA. 11(1959); Imre Holl, 
Gotische Tonmodel in Ungarn, AArchHung, 
43(1991); Uő, Kőszeg vára a középkorban, 
Bp., 1993 (FontArchHung); UŐ, in Pannonia 
regia, 1994,394-395.

Tomka Gábor

cseresznye
Növényszimbólumként mint a paradi

csomi bűnbeesés fája vagy a mennyei Je
ruzsálem édes gyümölcse fordul elő. Oly
kor Szt. Borbála kosara is —vei van tele. 
Az ún. poprádi Madonna-képre (1484, 
SNG) ~t festettek, feltehetően a paradi
csom felidézésének szándékával. A gyer
mek Jézust is ábrázolhatják kezében cse
resznyével. A néphagyomány a Borbála
napon levágott s kizöldülő -ágat közelgő 
esküvőre való utalásként értelmezi (Bor
bála-ág). Mint minden piros színű, bogyós 
növény, szexuális szimbólum is lehet.

Lásd még: —>állat- és növényszimbó
lumok.

Wchli Tünde

Cserey Elek —»sajtó

Cserey Elek, nagyajtai (Rákos, 1714. 
júl. 14,-Kolozsvár, 1769. ápr.?)

Jogtudós. Királyi táblai ülnök, az erdé
lyi sóbányák felügyelője, azután guber- 
niumi titkár, majd az erdélyi kir. tábla 
tagja.

Műve: Praxis procuratoria ex Decreto 
Tripartito, approbatis compilatisque Trans
sylvaniáé constitutionibus: Usu item et praxi 
patriae, aliisque juris consultorum observa
tionibus excerpta et concinnata, Kolozsvár, 
1746, 1760.

Kiss Anna

Cserey Farkas, id. (Nagyajta, 1717- 
Bécs, 1782. dec. 9.)

Jogtudós, történetíró, költő, könyv- és 
kéziratgyűjtő. -»Cserey Elek jogtudós
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öccse, itj. Cs. Farkas (1773-1842) apja. 
1742-ben fejezte be tanulmányait a ko
lozsvári jezsuitáknál, —»Kaprinai István 
történész tanítványaként, bölcsészdoktori 
címet szerezve. Előbb az erdélyi kancel
lárián dolgozott, majd 1761-től Bécsben, 
Mária Terézia udvari tanácsosaként mint 
az erdélyi ügyek szakértője. Noha megis
merkedett a testőrírókkal, s —»Orczy Lő- 
rinccel barátságot is kötött, költészete me
rőben más volt, mint az övék. Fő művé
ben (Isten anyjának [...] dicsérete, Bécs, 
1772, Nagyszeben, 1830), a mo.-i mario- 
lógiai irodalom egyik csúcsteljesítményé
ben, bensőséges átéléssel, a jezsuita-ba
rokk költészet eszközeivel rajongja körül 
Szűz Máriát. Posthumus, fia kiadásában 
jelent meg A magyar és székely asszonyok 
törvénye... (Kolozsvár, 1800) c. munkája. 
Többi, javarészt történeti írása kéziratban 
maradt.

l e j é t ő l . Js-dó-

„ Szomorúak vigasztalója. ” Rézmetszet id. Cserey 
Farkas Isten anyjának [...] dicsérete (Bécs, 1772) 
c. könyvében

írod.: Horányi Elek, Nova memoria Hun- 
garorum, Pest, 1792; [ifi. Cserey Farkas], 
Nagy-ajtai, Cserey Farkas erdélyi udvari ta
nácsos élete, ErdMúz, 1815.

Lábady László

ese rg e  —»pokróc

C se rg ő  Krizosztom (Krizogonus, And
rás; Gyergyószárhegy, 1714-Gyergyó- 
szárhegy, 1773. jún. 11.)

Iskoladráma-író. A ferences rendbe 
1734. júl. 14-én lép be, 1740. dec. 3-án 
szentelik pappá. 1742^43-ban a Bálintith 
családnál házikáplán Jedden. 1745-ben 
Csíksomlyón a szintaxis és a grammatika 
tanára. 1745. ápr. 16-án, nagypénteken 
adják elő az uzsoraszedésről, a bűnös em
berek elkárhozásáról szóló moralitását, 
melynek szövege a csíksomlyói Liber ex
hibens actiones parascevicas c. kéziratos 
kötetben maradt fenn. Újjáépíti a szárhe
gyi zárdát, és megszakításokkal 13 évig 
gvárdián Szárhegyen. 1760-68-ban Tor
dán és Vajdahunyadon házfőnök. 1768 
71-ben a rendtartomány tanácsosa, a no- 
víciusok mestere. 1771-72-ben Désen 
házfőnök. Önsanyargató, szigorú jellem 
volt, sokat böjtölt, elmélkedett.

írod.: György József, A ferencrendiek 
élete és működése Erdélyben, Cluj-Kolozsvár, 
1930, 487; Pintér Márta Zsuzsanna, Feren
ces iskolai színjátszás a 13. században, Bp., 
1993,133-134.

Pintér Márta Zsuzsanna 

c s e r k e s z tő r  —»kés

C s e r n á k  László (Chemac; Pápa, 1740. 
szept. 1.-Deventer, 1816. máj. 5.)

Matematikus, fizikus, orvos. Apja Cs. 
György veszprémi táblabíró, anyja 
1 Iorváth-Kotsi Erzsébet, leánykorában 
özv. Apafi Mihályné Bethlen Kata udva
rában élt. ~ 1755-től a debreceni kollégi
umban tanult. 1759-től könyvtárőr, he
lyettes könyvtáros, a retorika praecepto- 
ra, a teológia, majd a metafizika előadója, 
végül 1766-ban a kollégium seniora lett. 
1767-től a bécsi, a bázeli, a torinói, a zü
richi, az utrechti, a göttingeni, végül a 
groningeni egyetemen tanult. Itt jelent
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meg 1771-ben Dissertatio physica de 
theoria electricitatis Franklini c. műve, 
melyben Benjamin Franklin elektromos
sággal kapcsolatos elméletének hibáit 
próbálta kiküszöbölni, a leideni palackkal 
végzett kísérletekkel magyarázva annak 
kétes pontjait. Dissertatio inaug. medica 
de respiratione volucrum c. értekezésével 
1773-ban orvosi, Dissertatio philosophi
ca inauguralis de aqua, inter aquam fer
ventem, non ebuliente c. művével 1775- 
ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett 
Groningenben. 1775-ben meghívták a de- 
venteri líceumba a filozófia és matemati
ka tanítására, 1779-82 között az iskola 
rektori tisztét is betöltötte. A tanítás mel
lett orvosi gyakorlatot is folytatott a vá
rosban. Deventcrben jelent meg 1776- 
ban De libertate philosophandi in licen
tiam non vertenda, 1780-ban pedig De 
cognitione in meris vocibus consistente, 
rerum vacua c. munkája. Bár valamennyi 
művében szerepel neve mellett a Panno
nius jelző, 1781-ben nem fogadta el a sá
rospataki kollégium meghívását a törté
nelem és idegen nyelvek tanítására. A 
groningeni egyetem filozófiai katedráját 
is visszautasította 1789-ben -  állítólag 
deventeri születésű felesége kedvéért, 
aki nem akarta elhagyni a várost. Mate
matikai munkásságának egyetlen, de 
mindmáig igen jelentős emléke a saját 
költségén kiadott Cribrum arithmeticum 
( Deventer, 1811 ), az egész számok törzs
tényezős felbontását megadó táblázat, 
melyet Mo. és Erdély nagyobb iskolái
nak is megküldött. A több mint ezerolda
las műről, mely a világon elsőként tartal
mazza 1 020 000-ig az egész számok 
felbontását, Gauss is elismerően nyilat
kozott. 1816-ban, nem sokkal nyugdíja
zását követően hunyt el Deventerben.

írod.: Sárvári Pál, Néhai Tiszt. Tud. 
Csernák vagy franciáson Chernac László úr
nak számvető rostájáról és életéről rövid tu
dósítás, TudGyűjt, 1817; Dávid Lajos, Deb
receni régi matematikusok, Debrecen, 1927; 
Jelitai József, Csernák László, Debreceni 
Szemle, 1937; M. Z emplén, 1964; Szénássy 
Barna, A magyarországi matematika történe
te, Bp., 1970; Sárvári Pál, Jelitai József, 
Csernák László, in A magyar matematika tör

ténetéből, szerk. Gazda István, Piliscsaba, 
2000; Fehér Katalin, Hatvani István és tanít
ványai, Bp., 2002.

Bogár Judit

C s e r n á to n i  Miklós (1635-38 között 
Telki, 1706. okt. 29.)

Erdélyi nemesi származású bencés 
apát, fordító, hitszónok. Kolozsmonosto- 
ron a jezsuitáknál végezte a gimnáziu
mot, 1656-tól Nagyszombatban tanult. 
1658-ban megszerezte a baccalaureusi 
fokozatot. 1660-tól Sárváron —>Nádasdy 
(II.) Ferenc udvari papja, 1668-tól győri 
kanonok. 1692-től bélai. 1700-tól telki 
apát. Kicsapongásai és ivászatai miatt 
számos konfliktusa volt, ám teológiai 
jártasságát, mély műveltségét kortársai is 
megbecsülték. Mind a bencés rendnek, 
mind kegyes célokra (kórházaknak, sze
gényeknek) jelentős összegeket adott. 
Könyveit a pannonhalmi konventre hagy
ta, de kikötötte, hogy a falusi plébánosok 
és a licenciátusok is kikölcsönözhessék.

1660-61 tájt fordíthatta magyarra a 
Nádasdy-féle -nMausoleumot, tehát nem 
a kinyomtatott szövegből (1664) dolgo
zott. Igen valószínű, hogy a munkával 
Nádasdy Ferenc bízta meg. A műnek csak 
mintegy harmadával készült el, ebben is 
aránylag sok a szótagszámhiba, számos 
sor hiányzik, mindez arra vall, hogy vala
miért abbahagyta munkáját; ami ránk ma
radt, csupán nyersfordítás, ám helyenként 
igen élvezetes nyelvezettel. Latin forrását 
fölöttébb szabadon kezelte. Szövege a 
Thesaurus Hungaricus (1710) c. kézirat
ban maradt fönn, melyet a pannonhalmi 
Bencés Főapátság könyvtára őriz. E mű
vén kívül egy beszéde ismeretes.

~ azonos a szakirodalomban eddig té
vesen Csernátoni Mártonnak nevezett 
szerzővel; Csernátony Miklós és latin 
nyelvű hun-története (ÚMIL) pedig nem 
létezik.

Kiad.: RMKT XV11/10, 1981.
Kőszeghy Péter

C s e rn á to n i  Pál (Alsó- vagy Felsőcser- 
náton. 1633?-Nagyenyed, 1679. febr. 29. 
e.)

Kartéziánus szellemű ref. tanár, —>Apá
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cai Csere János tanítványa Gyulafehér- 
várott. Visz. mesterét követve került Ko
lozsvárra, ahol lektor, a retorika oktatója 
és az iskolai tanács írnoka. 1661 májusá
ban —»Bethlen Miklóst kíséri nevelőként 
európai tanulmányi kőrútjára (Heidel
berg, Utrecht, Leiden). 1663-ban Lon
donba is eljut vele, ahol üdvözlőverset írt 
—»Jászberényi P. Pál angol-latin nyelvta
nához. 1665-ben Bázelban már Bethlen 
Miklós öccse, Pál nevelőjeként iratkozik 
be az egyetemre, 1667-ben érkeznek ha
za Erdélybe. Peregrinációs albumának 
egyes részletei Kocsi Csergő István 
1722-ben készített másolata révén ma
radtak ránk Sárospatakon. 1668-tól a 
számtan és a történelem tanára Enyeden. 
Coccejanus és kartéziánus tanaival a ra
cionalista filozófia alapján a gondolko
dás szabadságát hirdette, amellyel kivál
totta a ref. ortodoxia ellenszenvét. Ezért 
egyike volt azoknak, akik ellen 1673-ban 
összehívták a radnóti zsinatot, amely szi
gorúan elmarasztalta az újítókat. 1679 
februárjában hirtelen elhunyt, halálára 
kedvelt tanítványa, —»Pápai Páriz Ferenc 
írt búcsúverset. Művei közül Logikájá
nak kézirata a kolozsvári ref. kollégium 
könyvtárában maradt fenn.

írod.: Adattár XVII/3, 1971.
Jankovics József

C s e r n á to n i  G a jd ó  Dániel (Alsócser- 
náton, 1696-Gyulafehérvár, 1749. szept. 
6 . )

Ref. egyházi író. 1714-től Nagyenye- 
den tanult, itt Teleki Miklós és Teleki 
László tanítója, 1720-ban senior. 1721- 
ben az odera-frankfurti, 1722-ben a lei- 
deni egyetem diákja. Hazatérve pappá 
szentelték. 1738-tól gyulafehérvári lel
kész, 1749-től esperes. Halotti beszédei, 
egy verse maradtak fenn.

Kiad.: Adattár XVI-XVII1/6, 1980.
S. Sárdi Margit

C s e r n á t o n i  V a jd a  Sámuel (Dés, 
1750-Marosvásárhely, 1803. nov. 12.)

Ref. filozófiai író, fordító. Nagyenye- 
den a Bethlen-kollégiumban, majd 1776- 
tól Göttingenben, 1778-tól Utrechtben ta
nult. 1780-tól Székelyudvarhelyen igaz

gatóhelyettes, bölcseletet, mennyiségtant 
és természettant tanított. 1785-től a ma
rosvásárhelyi kollégium bölcselettanára. 
Latin nyelvű természetfilozófiai érteke
zést (Philosophicum tentamen in quo de
monstratur ex natura Dei, Bées, 1791) és 
magyar nyelvű, németből fordított filozó
fiakönyvet (Az emberi értelemnek termé
szeti históriája, Kolozsvár, 1795) írt.

Pócz Attila

Csete István (Vágsellye, 1648. dcc. 
25.-Sopron, 1718. márc. 18.)

Jezsuita hitszónok, költő. 19 éves korá
ban lépett a rendbe, Trencsénben és Bécs- 
ben tanult, 1675-től a poézis tanítója volt 
Kassán, majd misszionárius lett Erdély
ben. Álruhában, szakállt növesztve, álné
ven (Vízkeleti Zsigmond), Lengyelo.-ból 
érkezett Gyulafehérvárra, imigyen fedve 
el jezsuita voltát. Mint világi pap fárad
hatatlanul prédikált. Hamar elhíresült, 
erdélyi Cicerónak nevezték. A kolozsvá
ri jezsuita főiskolát —»Apor István segít
ségével felvirágoztatta. Majd két évti
zednyi erdélyi tartózkodás után 1701- 
ben tért vissza Nagyszombatba, ott, 
Győrött és Sopronban volt hitszónok, 
miközben egy évtizedig a helyettes tarto
mányfőnöki tisztet is betöltötte. Élete vé
gén a soproni rendház főnöke volt.

Korának egyik legkiválóbb és legter
mékenyebb szónoka, latin nyelvű beszé
dei 36 kéziratos kötetet tesznek ki. Egy ré
szüket -AGyalogi János adta ki: két kötet
ben a vasárnapi (Sacri sermones -  Opus 
Dominicale, I—II, Kolozsvár, 1750-51), 
egy kötetben -  magyarra fordítva -  a Szűz 
Máriáról és a magyar szentekről készült 
beszédeit (Panegirici Sanctorum Patro
norum Regni Hungáriáé, tudniillik Nagy
asszonyról, magyar szentekről és az or
szághoz tartozandó kiváltképpen való 
innepekre jeles prédikációk, Kassa, 1754).

Mű\ ei: Duodecim Stephani heroes Unga- 
riae, Nagyszombat, 1681 (név nélkül); Litte
rae invitatoriae P. Sigismundi Wiszkeleti archi- 
diaconi, dum academia S. J. Claudiopolitan. 
an. 1698. restauraretur, Kolozsvár, [1698]; 
Szent Isa, fundata a rege Bathorio, societati 
post quartum exilium in Transylvania... 1698 
(egyházi beszédek); Szent István király nap
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ján Szent Márton-klastromban mondott be
széde, 1702; Dicsőséges Szent István király 
napján Győrött 1703-ban mondott beszéde.

írod.: K isfaludy Z. Lajos, P. Csete István 
egyházi beszédei, Religio, 1889; Erdélyi 
Károly, Csete István 1648-1718, A Kolozs
vári Gimnázium Értesítője, 1902; Esze Ta
más, Rákóczi,, Responsio ”-ja, in Irodalom és 
felvilágosodás, szerk. Szauder József, Tár
nái Andor, Bp., 1974; LukáCSY Sándor, Isten 
gyertyácskái, Bp., 1994; Knapp Éva, Ismeret
len irodalom- és nyelvelméleti munkák a 18. 
század első feléből. Csete István és Gyalogi 
János, ItK, 2002.

Kiss Anna

Csiba István (István Mihály; Kecske
mét, 1672. okt. 28.-Kassa, 1719. aug. 9.)

Jezsuita költő, természettudós, író. 
1692-ben lépett a rendbe. 1694-ben Nagy
szombatban végezte a teológiát, majd 
ugyanott és Kassán teológiát, etikát és fi
lozófiát oktatott. Tyrnavia nascens (Nagy
szombat, 1706) c. művében Nagyszom
bat alapítását, a Tyrnavia crescensben 
(uo., 1707) pedig a város fejlődését segí
tő 17. sz.-i főpapok (—»Pázmány Péter, 
—»Lippay György, Telegdi János —»Sze- 
lepcsényi György és Pálfi Ferdinánd) 
életrajzát öntötte versbe. A mo.-i gyógy
vizeket ismertető, Dissertatio historico- 
physica de admirandis Hungáriáé aquis 
(Nagyszombat, 1713) c. könyvében Ge
org —»Wernher De admirandis Hungári
áé aquis c. munkáját bővítette ki. A ma
gyar hegyeket, a bányászatot, a hegyek 
ásványkincsét, élővilágát írta le Disser
tatio historico-physica de montibus Hun
gáriáé (Nagyszombat, 1714) c. könyvé
ben.

írod.: Szörényi László, A jezsuiták és a 
magyar honfoglalási epika fordulata, in Iro
dalom és felvilágosodás, szerk. Szauder Jó
zsef, Tárnái Andor, Bp., 1974.

Chenek Dóra

csiger (kapásbor, lőre)
A —»bornál alacsonyabb alkoholtartal

mú ital, mely úgy készült, hogy a kitapo
sott vagy egyszer már kisajtolt törkölyre 
vizet öntöttek, jól összekeverték, majd 
néhány napi erjedés után ismét kiprésel

ték. Alacsony alkoholtartalmának és sa- 
vanykás ízének köszönhetően igen alkal
mas nyári ital volt. Víz helyett is fo
gyasztották. A 16. sz.-tól bizonyos, hogy 
földesúri, polgári és paraszti gazdasá
gokban egyaránt készítették, főként mi
nőségi fehérbort termő vidékeken.

írod.: V incze István, A borkészítés módjai 
és eszközei, különös tekintettel a borsodi 
Hegyközre, Ethn, 71(1960); Balassa Iván, 
Tokajhegyalja szőleje és bora, Tokaj, 1991.

Égető Melinda

Csikei István (Csekei?; 16. sz.)
Bibliai históriás ének szerzője. 1542- 

ben ,,Nyigtótfalvában”(?) szerezte az Ily- 
lyés prófétáról és Akkáb királyról való 
bibliai históriát („Sok királyoknak halá
lok után.. .”), mely a —»Hoffgreff-énekes- 
könyv ben jelent meg, kottával együtt 
(Kolozsvár, 1556). A szerzőről nevén kí
vül, amelyet a versfőkbe rejtett, semmit 
nem tudunk.

Kiad.: RMKT XVI/2, 1880; RMDT, I, 
1958.

írod.: Horváth János, A reformáció je
gyében, Bp., 21957.

A szerk.

Csíki székely krónika ( 1796)
Sándor Zsigmond székely nemes és 

néhány hozzáértőbb társa kompilálta la
tin alapszövegű hamisítvány, amelyet a 
Sándor család küldött el az —»Erdélyi 
Magyar Nyelvmívelő Társaságnak. Az
zal a céllal készült, hogy a Sándorok és 
Aporok közötti régi birtokviszályt a Sán
dorok javára döntse el, továbbá bizonyí
tékot szolgáltasson a leányági örökléshez, 
végső soron a Sándorok frissen összeállí
tott családfájához. A 19. sz. húszas-har
mincas éveiben tekintélyes és hiteles for
rásnak tartották. Hatott Thaly Kálmán és 
Jókai írásaira, kivált az utóbbinak Bálvá
nyosvár (1883) c. regényére, Orbán Ba
lázs, Ipolyi Arnold munkásságára, sőt 
Arany Jánosra is, aki az epikai hitel el
méletét Dózsa Dánielnek a ~n alapuló 
eposzfeldolgozására építette. Hamisít
vány voltát Szádeczky-Kardoss Lajos a 
20. sz. elején tisztázta. Az egykoron a 
történészek, néprajzosok, irodalmárok
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körében kavart vihar nem tudós körök
ben máig sem ült el. A ~ iránt való érdek
lődést mi sem mutatja jobban, mint hogy 
a közelmúltban két kiadása is megjelent.

Kiad.: Csíki székely krónika, Zágoni 
A ranka György jegyzeteivel, Székelyföld, 
1999. szept.; Csíki székely krónika, kiad. 
György Attila, Csíkszereda, 2000; Csíki szé
kely krónika, Bp., 2002.

írod.: Szádeczky-Kardoss Lajos, A Csíki 
székely krónika, Bp., 1905; Uö, Még egyszer 
a Csíki székely krónikáról, Bp., 1911; Tompa 
József, Művészi archaizálás és nyelvemlék
hamisítás 1772 és 1873 közt, MTA I. OK, 
1967; Pataki József, Legenda és valóság. A 
csíki székely krónikáról, Korunk, 1970; Tom
pa József, A művészi archaizálás és a régi 
magyar nyelv, Bp., 1972.

Kiss Anna

c s i k m e n a s á g i  o l t á r  (MNG, ltsz.: 
53.540)

Faragott és festett —>szárnyasoltár, 
1543. Egyéni kereszteződése a hagyomá
nyos számyasoltártípusnak és a művészet 
csúcsaitól távolodó, de nem ügyetlenné, 
hanem jóízűen népivé váló reneszánsz
nak. A forgatható szárnyak -  melyek mö
gül passiójeleneteket ábrázoló merev 
táblák kerülnek napvilágra - , továbbá a 
predella és az oromzat egy oltárszekrényt 
kereteznek, amelyben a Madonna két ol
dalán egymás felett álló figurák révén a 
legkorábbi szárnyasoltárok óta ismert né
gyes elrendezést látjuk. (A két felső min
den bizonnyal későbbi pótlás.) A festmé
nyek Dürer-kompozíciók leegyszerűsí
tett, hangsúlyozottan vonalas változatai, 
az oromképen a Szt. Anna körüli erdő a

A Mária-o/tár Csíkmena- 
ságról, 1543. MNG



csíksomlyói ferences nyomda 138

—»dunai iskolát idézi. A díszítő faragvá- 
nyok mindenütt a lehető legolaszosabbak 
igyekeznek lenni, bár az Itáliában látha
tóknál tagadhatatlanul vaskosabbra sike
rültek. Az oromzatba helyezett táblakép 
félköríves lezárása is távolodás a gótiká
tól. A népies hangvétel leginkább a festő
nél tehetségesebbnek látszó szobrász 
munkáin érződik, különösen a Máriát ko
ronázó angyalok vasgyúró alakján, ked
vesen fegyelmezetlen fejtartásán.

Írod.: A Magyar Nemzeti Galéria régi 
gyűjteményei, szerk. Mojzer Miklós, Bp., 
1984, 122-124.

Végh János

cs ík so m ly ó i  fe ren ces  n y o m d a
A —»ferencesek csíksomlyói Sarlós 

Boldogasszonyról elnevezett kolostorá
ban 1676-ban alapították az első kát. erdé
lyi tipográfiát. Alapítójának —»Kájoni Já
nos rendfőnök tekinthető, aki különösen 
az egyházi zene összegyűjtésében és köz
kinccsé tételében szerzett nagy érdeme
ket. A ~ szellemi irányítója életében mind
végig Kájoni volt, a nyomtatás munkáját 
1676-79-bcn Kassai András faktor vé
gezte. Később a rendtagok közül kikerü
lő nyomdászok nem tüntették fel nevüket 
az impresszumban. A ~ első ismert és 
irodalomtörténeti szempontból legjelen
tősebb kiadványa a Kájoni János által 
szerkesztett Cautionale catholicum 1676- 
ból, amelyben több száz magyar és latin 
egyházi éneket gyűjtött egybe. Énekes
könyvét 1719-ben újra kinyomtatták. A 
-nak a 17. sz.-ból több mint egy tucat, a
18. sz.-ból 80-nál több kiadványa isme
retes. Túlnyomó többségük magyar nyel
vű kegyességi munka, latin nyelvkönyv 
és teológiai mű. 18. sz.-i kiadványai kö
zül kiemelkedik —»Werbőczy István De- 
cretumának magyar-latin kiadása (1745). 
A kis teljesítményű nyomda az akkori 
Mo. legkeletibb végében dolgozott. Ki
adványai szinte kizárólag helyi igénye
ket elégítettek ki, elsősorban a székely- 
földi, Csík vidékén megmaradt kát.-okát 
látták el lelki olvasmánnyal. A —»jezsui
ták nagyszombati —»egyetemi nyomdája 
mellett ez az egyetlen, több évszázadon át 
működő kát. nyomda. Egy 1773-i királyi

Nagyszombati típusú kötés a csíksomlyói ferences 
könyvkötő műhelyből, 18. sz.

rendelet nyomán készült jelentés szerint 
„emberi emlékezetet meghaladó időtől 
fogva nyomdával bírt, és e joggal háborí
tatlanul él a csíksomlyói Seraphinus 
Szent Ferenc-rendiek zárdája; kiváltság- 
levele nem volt”. Egyházi, pápai engedé
lye azonban kezdettől fogva volt, ezt a 
római Hitterjesztő Szent Kongregációtól 
Kájoni már az alapítás évében megsze
rezte. A nyomda működését a hatóságok 
továbbra sem akadályozták. Könyvkötő 
műhelye is volt, ugyancsak pápai enge
déllyel. A ~ 1897-ben szűnt meg, amikor 
az utolsó, könyvnyomtatáshoz értő barát 
meghalt. Mo.-i és erdélyi viszonylatban 
ritka kivételként fennmaradt 1778-as és 
1781-es dátumokkal jelzett eredeti fa 
könyvsajtója (a kolozsvári Történeti Mú
zeum gyűjteményében, átmenetileg a ~t 
bemutató kiállításon).

írod.: A csíksomlyói ferences nyomda és 
könyvkötő műhely 1676—2001. Emlékkiállítás 
a Csíki Székely Múzeumban (2001. dec- 
2003. nov.), szerk. Muckenhaupt Erzsébet, 
Csíkszereda, 2001.

V. Ecsedy Judit
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csillag —»liturgikus felszerelés 1.

csillagászat (asztronómia)
A ~ az égitestek helyzetével, mozgásá

val, rendszereivel, fizikai állapotával, 
felépítésével és fejlődésével foglalkozó 
tudomány. Kialakulása az ókorban kez
dődött, de igazi tudománnyá csak a Föld 
helyzetének és mozgásainak felismerése, 
majd a távcső és a színképelemzés fölfe
dezése és a -ban való felhasználása után 
vált.

Az ősmagyarok ~i ismereteiről nem 
maradt ránk értékelhető adat. Kétségte
len azonban, hogy számukra is a csilla
gos ég volt a térbeli és időbeli tájékozó
dás legfontosabb segítője. Ezért foglalták 
csillagképekbe és nevezték el az egymás
hoz közel látszó csillagokat, de nevet 
kaptak a magyarságtól a fényük, színük 
vagy helyzetük folytán jelentősebb égi
testek is (—»csillagnevek). Ezeket a régi 
elnevezéseket sok népi hagyomány őriz
te vagy őrzi.

A —i ismeretekre az európai szellemi 
élet egyházi fennhatósága századaiban 
elsősorban a —»naptári ünnepek kijelölé
se érdekében volt szükség. A két termé
szetes és a két mesterséges időkör (a nap
év és a holdhónap, ill. a naptári hónap és 
a hét) összeegyeztetése naptári célokra, 
így a —»húsvét időpontjának meghatáro
zására (—»húsvétszámitás) meglehetősen 
bonyolult feladat volt. Az erre irányuló 
számítások együttesét computusnak ne
vezték (—»kronológia; —»matematika). 
Nem véletlen, hogy a mo.-i ~i ténykedés 
első írásbeli nyomaként számon tartott, 
1170 k.-i esztergomi iskoláskönyv (—»kö
zépkori kéziratos iskoláskönyvek) utolsó 
fejezete computus. Ezekhez a jórészt gé
pies számításokhoz csupán elemi ~i isme
retekre volt szükség, de az Esztergomban 
őrzött kódex tanúsága szerint a computus 
már igen korán bekerült a hazai középfo
kú iskolai oktatás anyagába. A középkori 
hazai ~i ismeretek további bizonyítékai 
az eleinte kézzel írt, később nyomtatott 
—»kalendáriumok és —»csíziók.

A hazai kódexekben ábrázolt világkép 
nagyjából a görögökénél primitívebb 
bibliainak felelt meg a lapos Földdel és a

felette húzódó égi szférákkal, legkívül a 
mennyországgal. A legfejlettebb -  a pto- 
lemaioszi -  görög világképet csak a leg
képzettebb szerzetesek ismerték.

Rendszeres ~i megfigyelésekről Má
tyás koráig nincs tudomásunk. Kódexe
inkben csupán a legfeltűnőbb jelenségek 
észlelésének maradtak fenn nyomai. Kö
zülük a legrégebbi egy teljes holdfogyat
kozás említése, amely a számítások sze
rint az 1056. ápr. 2. és 3. közötti éjszakán 
állt be. A krónikást meglepte, hogy a tel
jesség idején a Hold eltűnt az égről. Lé
lektanilag a legnagyobb hatású ~i jelen
ség a teljes napfogyatkozás. Érthető, hogy 
az ezáltal keltett rémület leírása hazai kró
nikákban is megtalálható. Tamás spalatói 
esperes feljegyezte, hogy 1239. jún. 3-án 
a Nap elsötétedett, az égen csillagok je
lentek meg, a Nap mellett nyugat felől 
„egy csillagocska” ragyogott (a Vénusz 
bolygó). Az emberek rémülten futkostak 
összevissza, azt vélvén, hogy elérkezett a 
világ vége. Ugyanabban az évben egy üs
tökös feltűnéséről is megemlékezett Ta
más esperes. Az üstökösök megjelenését 
általában baljós események, pl. uralko
dók, pápák halála bejelentőinek tartották a 
középkorban.

A 15. sz.-tól Mo.-on is megjelentek a 
hordozható és zsebnapórák. Ezeknek az 
egyenlő időtartamú órákat mutató, a pó
lus felé irányított pálcával vagy zsineg
gel mint árnyékvetővel felszerelt időmé
rő eszközöknek a szerkesztése már felté
telezte a ~i alapfogalmak ismeretét. A 
század közepétől már iránytűvel is ellát
ták őket a helyes észak-déli irányba való 
gyors betájolás céljából.

A középkori uralkodók és főurak ud
vartartásában többnyire állandó alkalma
zottak voltak a csillagjósok és/vagy or
vosasztrológusok. Ok választották meg 
uruk jelentősebb ténykedésének kedvező 
időpontját, ill. a gyógykezelés idejét és 
módját az égitestek kölcsönös helyzeté
től függően (—»csillagjóslás).

Voltak uralkodóink, akik maguk is 
foglalkoztak tudományos ~tal, mint pl. I. 
(Nagy) Lajos, aki „fő matematikus és 
asztronómus vala”. Minthogy akkoriban 
a tudományos ~ művelőit nevezték mate-
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matikusoknak, bizonyos, hogy az uralko
dót nem vagy nem csak az asztrológia ér
dekelte az égitestek világából.

A tudományosnak nevezhető ~ot a kö
zépfokú és főiskolákban, valamint az 
—»egyetemeken tanították. Külföldi pél
dák nyomán joggal feltételezhetjük, hogy 
ez utóbbiakban a ptolemaioszi világrend- 
szer oktatása folyt. Az asztronómiát elő
adó tanárok közül kevésnek maradt ránk 
a neve. E kevesek közé tartozik Zsig- 
mond sajnálatosan rövid életű —»óbudai 
egyeteméről (1395) János mester, Bisz- 
narói Miklós, Diemachi Máté, továbbá 
egy András nevű pap. A 12. sz.-tól kezd
ve ismerjük viszont néhány, külföldi 
egyetemeken tanuló vagy tanító magyar
nak a nevét. Ilyenek a 14. sz.-ban Erdélyi 
Jakab (Jacobus de Septemcastris) és Er
délyi Bojót (Boetius de Septemcastris), 
akiknek későbbi filozófiai-természettu
dományi munkáiról is van tudomásunk. 
Ismereteink szerint az első magyar tudós, 
aki külföldi egyetemeken ~ot (vagy csak 
asztrológiát) adott elő, Makrai vagy Ma
gyarországi Benedek (Benedictus de 
Ungaria) volt. Több külföldi egyetemen 
tanult, sőt lett magiszter vagy teljes jogú 
tanár a 15. sz. elején (Prága, Párizs, Bécs). 
Amikor a Zsigmond elleni lázadás részt
vevőjeként bebörtönözték, a párizsi egye
tem magyar diákjai is közbenjártak szaba
don bocsátása érdekében.

A mo.-i ~ első fénykora —»Vitéz János 
váradi püspök 1460 k.-i tevékenységével 
kezdődött. A püspök ismeretségben állt 
kora egyik kiváló csillagászával, az oszt
rák Georg von Peuerbachhal (1421/23- 
1461), és segítségével Váradon csillag- 
vizsgálót szándékozott létesíteni. Peuer- 
bach, aki azelőtt V. László magyar király 
udvari csillagásza volt, több műszerét és 
ezek leírását elküldte Vitéz Jánosnak. 
Nagyvárad délkörére -  földrajzi hosszú
sági körére -  kiszámítva elkészítette a 
nap- és holdfogyatkozások kiszámítására 
szolgáló táblázatát (Tabulae Waradien- 
ses). Nem tudjuk, létesült-e végül csil
lagvizsgáló Nagyváradon. Ha igen, úgy 
ez volt az első hazai ~i obszervatórium.

Vitéz János 1465-ben esztergomi ér
sek lett, és Pozsonyban egyetemi rangú

főiskolát (Academia Istropolitana; —»po
zsonyi egyetem) alapított. Itt a —»hét sza
bad művészet felső tagozatában szereplő 
asztronómiát is tanították. Az érsek ré
gebbi meghívásának eleget téve a kor 
legnagyobb csillagásza, Peuerbach tanít
ványa és társa, Johann Müller -  ismer
tebb nevén Regiomontanus (a magyar 
kalendáriumokban Királyhegyi János; 
1436-1476) -  is Pozsonyba érkezett 
(1467) és ott, majd Budán és Esztergom
ban fejtett ki gazdag tudományos tevé
kenységet. Még az évben a tudós lengyel 
csillagásszal, Marcin -^Bylicával össze
állított és az érseknek ajánlott egy Tabu
lae directionum elnevezésű táblázatot, 
amelynek elsősorban az asztrológusok és 
a hajósok vették hasznát. 1468-ban adta 
ki első szinusztáblázatát, amely 1606-ig 
12 kiadást ért meg. Tudjuk, hogy 1471- 
ben sok ~i megfigyelést végzett Eszter
gomban. Budán Mátyás környezetében 
élt mint udvari csillagász. Az uralkodó 
bőkezűen pártfogolta, és Regiomontanus 
neki ajánlotta gömbháromszögtani alapo
zó munkáját (Tabulae magnae primi mo
bilis), továbbá Regula Ptolemaei c. köny
vét. Budán állította össze az égitestek, így 
a bolygók több évtizedre előre kiszámolt 
helyzeteit tartalmazó művét (Ephemeri
des astronomicae ab anno 1475 ad an
num 1506). Ezek az első európai ~i év
könyvek többek közt arról híresek, hogy 
a megfelelő köteteket Kolumbusz magá
val vitte hajóútjaira, és ezeket használta 
~i navigációs műveleteihez.

A budai palota könyvtárában (—»Cor
vina könyvtár) több ~i munka volt a kor
vinák között, így a teljes ptolemaioszi mű 
is. A király a palota egyik termének meny- 
nyezetére a cseh királlyá koronázása idő
pontjában látszó csillagos eget festette. 
Mátyás hitt a csillagjóslásban. Egy időben 
az itáliai humanista költő és tudós, Gale- 
otto —»Marzio is az asztrológusa volt. 
Mint udvari csillagásznak, Regiomonta- 
nusnak is kellett csillagjóslással foglal
koznia és Mátyás számára horoszkópokat 
készítenie. Egy alkalommal az égitestek 
járásának nem kellően pontos ismeretével 
indokolta a királynak, hogy az általa ki
számolt horoszkóp nem vált be. Azt aján-



141 csillagászat

IAd ÍE W tN lS S l /H V M P K lN C IP lM  AC C H R JST íA N tS  
SIAVVM PANNON IAKV R EG EM  A tA T T H lA A V  ICA.N1SDF ' 
PJEGIOMONTI INTAft-ylAM FtUMtMQBILIS PRfcFAXIC

HdVcluu íepfiucmero virot g r  a u  fi d i im  ifcw" 
ll noilr i  c an ta ren tu r  in iqu i ta tem  vébe 
m en t tr  d u b it ru f  to b ro i 'p lu i  n e ç t i e n d i i '  
rebui 'bu tvun il  c o n d u c a n t  l í r tn . í ru  m o c 

: t i i m f n w  d n  m o r i t m  pencu ld  d u te r ío  t 
ru m  q u ib u i  ubiq, (ocifta l h o m í m i m  '

.líűdiiii ' 
•.< et.jRí 
oü ; i tr<

tm p lic in  curti  \ i \  l u c i  a n d .  a tt fcm i r a m  br 
cu r r icu lo  d a n n  m te rn o ice re . aliénai .« i t t  cui 
. « m o t i i ú n i m i  q u d i l t b e t  p racirrcim  ín viril 
d t o n b u i  q u o r u m  con ii ln l  ceptt ( e r u a n tu r  c 
ne d u n n á i é  q u u le  pofiit- c ju i a í i  p a l im  c v p  v
.lei pti u c f tu  tam en  h o m in u m  com m erc ia  G ta cl m ia  ej ■ 
w n ï f r u i i f .  iicfindcm fv p er im c ii ta  m a io ru m  cjucuitturi '?  
1 uoi côrucmoM'tipne lu n î o i f l  m o n ta n i  m iu t tM n . im  Ç 
i t rE r r tu rb . tn tu r  bellii carirare a t m o n e dVditio i ibw l J  
li n i 'n tu im m l i d ^ t m i i  p< 1 h b  ut C o n t r a  vcrc  1! p r i lc o  j 
n u n  n . im í.iy .it  t ű o n t nV m b i . l t f  p e rça i  neq. atioHun; £  
m en n i  t u e  i p e a n u n  i i f W a l c u tn  moi tm i vira d i ç r r r  J 
rum. it, i u r i .1 v id e r e m  AufifrtT  vi>c p.uuuLi q uedam  „( 
l ibáinenca il liuc capetiei qua^det co m tu m eM n fW  t e  t<? Í 
date! M i i i i r u  u t  dato ci.up o t t i n u  ioîct- nsu m u r r  ° 
(crc Q - U o m ib i  rfCbiui cotliçi viiiini el+  u  f ru it  q; î O  Z 
a t im rn ic i i lb  Kumant cu rlu i  nabrt ia l  C om père  oporHrÇq 
q u o a d  nue Ciularum o m m u m  lepittmd es huhm ombilticA 
catena r u t  d r i  m m i  a rb i t r iu m  p ? rm i< t r r  N a m  «Siû G 
bec etuo p e rm iia i t t tn  renitrt m in a  continuai n ic i r t in i  <Jà 
tnquà m t m a n o r à  p en u u m  A  vttrriî h c  "6*m m  fa i c i  ip  u  
t o r u m ,  n on  tn  p a ru  ulq. décri t  q u o tn i m i l  i-mg-utaqcieq-f 
iieçcH ia pi t i d e n r u d  i lnoluanrur -'2.m o d  p la n e  tn nollr. $ 
ifCulo ta n n t  ' r tn q ,  v á rn i  circiitnuento e ru tn n i i  m i h u i  * 
tiquef - la  m duci u fui v t  rvfcrna p te t t r e am u i  g lana  eu € 
r o p e  no-fire q i r iu f e i íp t«dentta temper e S l t f t í r a r n m .  7 
ceti tu  t i o r u e n t  d à e o a m ê  I d b M c t t  u rn t t i  protretotf que i 
ejam dini; o lurKttta tu e u r  prcpedimt evitmm turpe pal S 
lura r id e a tu r .  (sjeicio 1 i reernierf lue.il q uan t e r r o r  O

Az állócsillagok látszólagos mozgásáról szóló Regiomontanus-korvina,/ Ír. OSZK

lotta, hogy német földről olyan ~i mű
szereket hozasson, amelyekkel az égites
tek mozgását pontosabban lehetne meg
határozni. Mátyás 1471-ben meg is bízta 
a műszerek beszerzésével. Regiomonta
nus Nürnbergben értesült az uralkodó el

leni összeesküvésről, és nem tért többé 
vissza Mo.-ra.

Rajta és a már említett Bylicán kivül 
más neves csillagászok is dolgoztak Bu
dán. Ismereteink szerint a ^dom onko
sok budai kolostorának tornyából (Mik-
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lós-torony) Jan Ilkovski lengyel csilla
gász végzett bolygómegfigyeléseket. Kö
zel két évtizedig dolgozott Budán a kor 
legkiválóbb ~i műszerkészítője (-^mű
szerek 1.), a szászo.-i születésű Hans (Jo
hannes) Dom, Domonkos-rendi szerze
tes. Három szép réz napóráját őrzik a vi
lág különféle tájain levő múzeumokban 
az 1478-81 között időkből. Különös sze
rencse folytán fennmaradt három nagy ~i 
műszere (jelenleg a krakkói Jagelló Egye
tem Collegium Maius múzeumában). A 
legjelentősebb darab egy sárgaréz ég
gömb bronzállványon napórával és aszt- 
rolábiummal. Ez a legnagyobb -  39,5 cm 
átmérőjű -  középkori európai éggömb, s 
az első, amelyhez iránytű is tartozik. Dorn 
Bylica számára készítette Budán, 1480- 
ban. Napórájának ámyékvetője kifeszített 
fonal, melynek szöge elárulja, hogy a mű
szer Buda földrajzi szélességi helyén való 
használatra készült. Az éggömbre finom 
munkával 32 csillagképet és több mint 
1000 csillagot véstek. A műszer megfele
lő tárcsákkal és ezek beosztásával az ég
bolt mindenkori valóságos helyzetének 
megfelelően állítható be; a felső részén 
kiképzett asztrolábiummal a valóságban 
is beirányozhatók az égitestek, és az el
mozduló, beosztott körökön leolvashatók 
a megcélzott égitest horizontális koordi
nátái.

Dorn másik, ugyancsak Krakkóban őr
zött, 1486-ban Budán készített műszere a

legnagyobb korabeli asztrolábium. A 
45,4 cm átmérőjű sárgaréz alaplapra vé
sett MARTINI PLEBANI felirat tanúsága 
szerint szintén Marcin Bylica számára 
készült, aki budai plébános is volt. A mű
vészi kidolgozású műszer több ~i feladat 
megoldására is alkalmas volt, segítségé
vel meg lehetett állapítani pl. az égitestek 
pillanatnyi helyzetét, de használható volt 
pontos időmeghatározásra is.

A harmadik Dorn-műszer egy nagy 
torkvétum. Az égitestek pontos meghatá
rozására szolgáló korabeli hasonló mű
szerek között ez az egyik legnagyobb és 
legépebb példány. Nincs teljesen befejez
ve, talán azért, mert Mátyás halála után 
Dorn csakhamar visszatért Bécsbc. E mű
szeren is található iránytű és napóra. Fel
hajtható ún. ekvátorlemezét az észlelés 
helyén az égi egyenlítő síkjába kellett ál
lítani. A talp- és az ekvátorlemez mérete 
egyaránt 41,3x56,3 cm. Az égitestek égi 
helyzetét megadó koordinátákat forgat
ható korongok finom beosztásairól lehe
tett leolvasni.

Regiomontanus már említett ~i év
könyveiben megtaláljuk pl. Kassa föld
rajzi szélességének koordinátáit. Ezt a 
szögértéket kizárólag ~i mérések útján 
lehetett meghatározni. Bizonyára ennek 
felhasználásával készítette el és állította 
be Dom a kassai dóm máig megmaradt 
napóráját, amelynek segítségével azután 
a toronyórát (—föra) kalibrálták.

Az 1662-ben Lipótváron észlelt üstökös. D. Steidner rézmetszete. OSZK
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Csillagászati ábra az 1678-ban kiadott nagyszombati kalendáriumból

A Mátyás korabeli virágzó ~i kultúrá
ra emlékeztet az esztergomi érseki palota 
ún. Vitéz-studiolójának kifestése (—»Esz
tergom 1.). A boltozatot a hét bolygó dia
dalmenetének ábrázolásai, a hevederív 
faragott köveit pedig az —»állatövi je
gyek díszítették. A csillagképek közül 
csak a Bika, az Ikrek, a Kos és a Skorpió 
mondható épnek, a fennmaradt négy má
sik (Bak, Nyilas, Vízöntő, Halak) már 
erősen sérült.

A hazai középkori ~i oktatás bizonyí
téka a -^Szalkai-kódexben talált asztro
nómiai jegyzet. Az új ~i szellemnek a 
Kopernikusz fellépte előtti jelentkezésé
re utalhat az a megjegyzés, hogy a Nap 
Föld körüli útjának hagyományos kiszá
mítása már nem tanítható teljes bizo
nyossággal.

Az 1498-ból származó Lossai-kóde.ír
ben találhatók az első gömbi ~i ismere
tek hazánk területéről.

A 16. sz. első felében működött Jo
hann —»Honter brassói reformátor, az el
ső mo.-i földrajztudós. Rudimenta cosmo
graphiae (Krakkó, 1530) c. összefoglaló 
munkája 35 kiadást ért meg. Ennek 1542 
utáni kiadásaiban sok, a ~i földrajz tárgy
körébe tartozó ismeret mellett megtalálha
tó a —»Lázár-térkép átdolgozásán alapuló, 
minden bizonnyal saját, részben csillagá
szati méréseit is felhasználó Erdély térké
pe is (—»Erdély-térképek).

Pühler Kristóf Agoston-rendi szerze

tes földmérő, csillagász és műszertervező 
volt a 16. sz.-ban. Noha Ausztria területén 
működött, neve mellett a „hungarus” jel
zőt használta. Dillingenben 1561-ben 
megjelent ~i-geodéziai kézikönyvében 
részletesen ír a ~i helymeghatározásról. 
Igen figyelemreméltó javaslata az, hogy 
az égitestek koordinátáit ne az ekliptikái, 
hanem az ekvatoriális rendszerben adják 
meg. Tycho Brahét megelőzve az égites
tek koordinátáinak meghatározására az 
égitestek meridiánátmeneteinek megfi
gyelését ajánlotta.

Pribiceri Jakab Besztercebányán, 1578- 
ban kiadott könyve (Tractatus de come
ta...) az első mo.-i munka az üstökösök
ről.

A 16. sz. második feléből fennmaradt 
—»Dudith András levelezése korának ne
ves csillagászaival (Hájek, Mästlin stb.), 
valamint ~i műve: De cometarum signi
ficatione commentariolus (Az üstökösök 
jelentőségéről, Bázel, 1579).

Az 1582-ben bevezetett —»Gergely- 
naptár használatát hazánkban hivatalosan 
1588-ban rendelték el. Az 1592-ben Deb
recenben és Kolozsvárt kiadott csíziókat 
már az új naptár szerint szerkesztették.

David —»Frölich, a tudományos meteo
rológia első hazai művelője 1632-ben je
lentetett meg Mo.-on (Lőcsén) első ízben 
kalendáriumot. Az 1639. éviben indokol
ni igyekszik a Föld akkor még általáno
san nem elfogadott forgását.
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Rézmetszet az 1692-ben Pécsett észlelt üstökösről. OSZK

A szászo.-i születésű Hübner (Hieb- 
ner) Izrael (1619-1668) csillagász és 
asztrológus Nagyszebenben adta ki mun
káit. 1668-ra megjósolta a világ végét. 
Eperjesen állítólag távcsöves ~i megfi
gyeléseket is végzett.

—»Apácai Csere János a Magyar en
ciklopédia (1653 [1655]) VI. fejezetében 
(Égi dolgokról) már a kopernikuszi vi
lágrendszert írta le.

—»Comenius 1658-ban megjelent négy
nyelvű, Orbis sensualium pictus c. képes 
enciklopédiájában a Tycho-féle világké
pet találjuk.

—»Komáromi Csipkés György debrece
ni prédikátor az asztrológusok, elsősorban 
Hübner Izrael jóslásai ellen írta és adta ki
1665-ben Judiciaria astrologiáról és üs
tökös csillagokról való judicium c. mun
káját. Azt állítja benne, hogy az üstökösök 
éppolyan égitestek, mint a bolygók.

A —»Pázmány Péter által 1635-ben ala
pított —»nagyszombati jezsuita egyetem 
kezdetben csak hittudományi és bölcsé
szeti karral működött. A 18. sz. végéig a 
~ hazai művelői szinte kivétel nélkül a

—»jezsuiták közül kerültek ki. Az első 
nagyszombati csillagász, Johannes Misch 
végzett elsőként Mo.-on távcsöves megfi
gyelést 1661-ben, amidőn az akkor fel
tűnt üstököst figyelte „két domború len- 
cséjű hosszú csillagnéző csövön át”. 
1661-től jelentek meg a nagyszombati ka
lendáriumok, amelyeknek földrajzi adatai 
ugyan pontosak voltak, de még a ptole- 
maioszi világképen alapultak. Misch utó
dának, —»Szentiványi Mártonnak tollából 
származnak az első hazai ismeretterjesztő 
cikkek, amelyek a nagyszombati kalendá
riumokban jelentek meg, latinul. Tudomá
nyos ~i észleléseit Szentiványi egy állan
dó rendeltetésű „megfigyelő szobácská- 
ból” végezte.

A Budát 1686-ban felszabadító sere
gek műszaki parancsnoka, az itáliai Lui
gi Ferdinando —»Marsigli tábornok még 
a harcok közepette is folytatott Mo. terü
letén meteorológiai, botanikai-zoológiai, 
földrajzi és ~i kutatásokat és megfigyelé
seket.

—»Mikoviny Sámuel saját ~i-geodéziai 
mérései alapján akarta elkészíteni 1728
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u. Mo. új térképét. Debrecenben a híres 
—»Hatvani István professzor állapította 
meg a város földrajzi szélességét. Megfi
gyelte az 1769-es üstököst, és pályáját is 
megpróbálta kiszámítani.

1740 táján kisebb ~i megfigyelőhely 
létesült Debrecenben, 1755 u. pedig Sá
rospatakon is berendeztek egy kisebb 
csillagdát a kollégiumi oktatás kiegészí
tése céljából. A hazai rendszeres tudomá
nyos —i munka Nagyszombatban, az 
egyetem új épületében 1753-56 között 
létesített állandó csillagvizsgálóban in
dult meg. Már azt megelőzően, kb. 1735- 
ben megkezdődött az egyetemen a ~ ok
tatása. Az előadó —»Kéri Borgia Ferenc 
volt, aki igen jó minőségű, 12-16 cm át
mérőjű fémtükröket öntött, csiszolt és 
polírozott ~i távcsövek számára. Az ő si
keres működése ösztönözte az egyetemet 
csillagvizsgáló létesítésére. A korszerűen 
felszerelt, később forgatható kupolával el
látott egyetemi csillagvizsgáló első igaz
gatója —»Weiss Ferenc volt, aki 1759-ben 
kiadott égi mechanikai tankönyvében el
sőként ismertette nálunk a newtoni fizi
kát. Kiváló észlelő volt (üstökösök, ok- 
kultációk, Jupiter-holdak jelenségei, Vé- 
nusz-átvonulás stb.). Hosszabb-rövidebb 
ideig mellette dolgozott a már említett 
Kéri B. Ferenc, azután —»Hell Miksa, 
—»Sajnovics János, Bruna Ferenc Xavér, 
Taucher Ferenc és az osztrák Franciscus 
P. Triesnecker is.

A kor legjelentősebb egyénisége a Sel
mecbányái születésű Hell Miksa. Az ő ne
véhez fűződik az 1769. évi híres vardoi 
Vénusz-átmenet megfigyelésére kikül
dött expedíció vezetése. Hell dolgozta ki 
a földrajzi helymeghatározás máig is leg
pontosabbnak tartott ~i módját, amely 
azonban Horrebow-Talcott-módszer né
ven lett ismert. Nagy szerepet vállalt a 
18. sz.-i mo.-i ~i intézmények létesítésé
ben. Az ő tervei szerint kezdték építeni 
1753-tól a kolozsvári csillagvizsgálót, 
melyben csak 1771-ben indult meg a tu
dományos észlelőmunka. Az obszervató
rium 1798-ban leégett.

Az —»Eszterházy Károly püspök által 
Egerben alapított főiskola épületében 
Hell tervei szerint képeztek ki csillag

vizsgálót -  régi kifejezéssel Spéculât. A 
püspök két szerzetest is küldött Bécsbe, 
hogy ott Hell mellett -  aki a bécsi csillag- 
vizsgáló igazgatója volt -  kapjanak ~i ki
képzést. Hellt bízta meg a Specula műsze
reinek kiválasztásával és külhoni megren
delésével is. A csillagvizsgáló építése és 
fölszerelése 1776 táján fejeződött be, és 
Madarassy János vezetése alatt kezdődött 
meg benne a tudományos munka. A Hell 
által szerkesztett ~i évkönyv -  az Ephe
merides -  1780. évi kötete számol be az 
egri Specula 1778-79-es észleléseiről. 
Madarassy 1783-ban távozott Egerből, 
ezután a nagy reményekre jogosító intéz
mény tevékenysége több évig szünetelt. 
Műszerei igen hamar teljesen elavultak. 
(Ma jelentős tudománytörténeti múzeum, 
ahol Európában szinte egyedülálló módon 
a 18. sz.-i felszerelés az eredeti obszerva
tóriumépületben tekinthető meg.)

Amikor a nagyszombati egyetemet 
császári-királyi rendeletre 1777-ben Bu
dára helyezték át, az obszervatórium is 
oda költözött. Hell tervezetet nyújtott be, 
hogy a műszereknek a Gellért-hegyen új 
épületet kellene létesíteni, a helytartóta
nács azonban a királyi palotának a Duna 
felé eső oldalon álló toronyépületébe 
költöztette a csillagvizsgálót. A torony 
felső négy sarkába emelt kis kupolák kö
zül kettőben folyt ~i tevékenység. (A 
másik kettő egyikében az egrihez hason
ló tükrös panorámavetítő, a másikban 
meteorológiai szolgálat működött.) A 
kedvezőtlen elhelyezés és az észlelő be
rendezések, távcsövek elavult volta miatt 
a kiváló csillagászgárda -  Weiss Ferenc 
igazgató és beosztottjai: a jezsuita Saj
novics János, Bruna Ferenc és Taucher 
Ferenc, a piarista Kmeth Dániel, majd a 
civil -^Bogdanich Imre Dániel -  nem 
vagy csak alig volt képes kifejteni ott ko
molyabb tudományos munkásságot. Bog- 
danich később kiemelkedő geodéziai 
ténykedésével tűnt ki.

A maga idejében igen korszerűnek és 
gazdagon felszereltnek számító egri 
Specula példáján felbuzdulva —»Batthyá
ny Ignác erdélyi püspök az 1790-ben Ko
lozsvárott létesített magán-csillagvizsgá
ló után a gyulafehérvári Batthyáneum
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könyvtárában alakított ki Uraniae elne
vezésű nagy obszervatóriumot. Mind az 
építkezés, mind a felszerelés terén Hell 
volt a tanácsadója. A csillagda vezetője 
Mártonffy Antal lett, aki Bécsben Helltől 
kapta a szakmai képzést. A gyulafehérvári 
Uraniae 1796-ra készült el. Mártonffynak 
az Initia astronomica... c. mintaszerű le
írásából (1798) ismerjük az intézmény ak
kori, igen korszerű műszerparkját. Sajnos 
az alapító és fenntartó püspök még abban 
az évben meghalt, és a következő évben 
Mártonffy is követte. Az obszervatórium 
működése ezért a megnyitása után igen 
hamar véglegesen megszűnt.

írod.: P lN Z G E R  Ferenc, Hell Miksa emléke
zete, I—II, Bp., 1920-27; T o r o c z k a i - W i g a n d  

Ede, Öreg csillagok, Bp., 1924; K e l é n y i  B. 
Ottó, A Pázmány Péter Tudományegyetem 
csillagvizsgáló intézetei, Bp., 1929; D e z s ő  

Lóránt, A magyar csillagászat története, Ko
lozsvár, 1944; dr. B a l á z s  Béla, ifj. B a r t h a  

Lajos, dr. M a r i k  Miklós, Csillagászattörté
net. Életrajzi lexikon, Bp., 1982; ifj. G a z d a  

István, M a r i k  Miklós, Csillagászattörténeti 
ABC, Bp., 1982; B a r t h a  Lajos, Csillagásza
ti műszerek a magyar reneszánsz idején, kéz
irat, Bp., 1984; Uő, Csillagászat a középkori 
Magyarországon, kézirat, Bp., 1985; P o n o r i  

T h e w r e w k  Aurél, A csillagászat története, 
Bp, 1988.

Ponori Thewrewk Aurél

csillagjóslás (asztrológia)
A ~ azon a meggyőződésen alapul, 

hogy az égitestek, továbbá azoknak egy
máshoz és a csillagképekhez viszonyított 
égi helyzetei a Földre és lakóira sorsfor
máló hatást gyakorolnak. Minthogy a 
Nap, a Hold és a bolygók látszó helye a 
megismert törvényszerűségek ismereté
ben előre is számítható, a ~ szerint az 
egyén jövője is biztonsággal előre jósol
ható. Az európai ~ gyökerei az ókori Ke
leten, elsősorban Mezopotámia, Perzsia 
és Egyiptom területén kereshetők. Az i. 
e.-i első századok során vált általánossá 
az a nézet, hogy az égitestek a születés 
pillanatában gyakorolják az egyénre a leg
erősebb, a legmaradandóbb hatást. A szü
letési időpontra kiszámolt Nap-, Hold- és 
bolygóhelyzeteket kör vagy négyzet alakú

sémán, ún. horoszkópon rögzíti a csillag
jós. Ebből a helyzetből kiindulva szá
molja ki az égitestek jövendő helyzeteit, 
és bizonyos időátszámítási kulcs segítsé
gével a ~ kialakult szabályai szerint írja 
át ezeket az egyén életének eseményeivé.

A ~ abban az időben alakult ki, amikor 
még semmit sem tudtak az égitestek tá
volságáról, nagyságáról, valódi mozgá
sukról és pályájukról, különösen pedig 
fizikai állapotukról. így fényükön, színü
kön, mozgásuk periódusain kívül csak az 
egymástól való, állandóan változó szög- 
távolságaikat tudták meghatározni. Ezért 
tulajdonítottak nagy fontosságot a boly
gók között mutatkozó kitüntetettebb szög- 
távolságok (pl. trigon, kvadratúra) beálltá
nak, továbbá a Nap, a Hold és a bolygók 
bizonyos időszakok alatt bejárt útszaka
szainak (állatövi jegyek, holdházak stb.). 
Az ó- és középkorban a ~ fontos hajtóere
je volt az égitestek járása tanulmányozá
sának, vagyis a tudományos —»csillagá
szat kifejlődésének.

A középkori Európában a ~ erősen 
változó megítélésben részesült. A kora 
középkori egyházatyák nagy része elítél
te az égitestek földi hatásaiban való hitet, 
mert ebben egyrészt az isteni mindenha
tóságnak, másrészt az emberi szabad 
akaratnak a megsértését látták. Ennek el
lenére mindenkor és mindenütt megtalál
ható volt a ~ valamilyen nyoma.

A váratlan és feltűnő csillagászati je
lenségeket világszerte — így nálunk is -  
szerencsétlenségnek, sorscsapások baljós 
előjelének tartották. Az 1056. ápr. 3-i tel
jes holdfogyatkozásról is azt írta a króni
kás, hogy „mint nemsokára kitűnt, két fe
jedelem közeli halálának előjele volt”. E 
két „fejedelem” II. Viktor pápa (11057. 
júl. 28.) és III. Henrik német-római csá
szár ( t  1056. okt. 5.) volt. Az 1239. és az 
1241. évi, Dalmáciából teljesnek látszó 
napfogyatkozásokat később a nagy mon
gol hódítások előjeleként magyarázták. 
Az 1382 augusztusában feltűnt üstököst 
Nagy Lajos királyunk (f 1382. szept. 10.) 
halála bejelentőjének tartották.

A legerősebben az orvoslás terén élt az 
égitesteknek a földi életre, így az emberi 
test különböző részeire gyakorolt hatásá-
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Semper incipiunt ha Hera ab ortu Solté i qui eßprima hora Planetaria diei i &  decima ter
tia f iv e prima hora noAurna incipit ab inßatioccafm Soin, Quare cum D ia  brevior erit,breviorem 
bnbebtt,Horam, &  c cottverfo cfuotfaeadem ertt ratio in nothin*. Pro 2+hcru bte 12 hora in Tab. 
ajfum tt fient Vumerando afiniflru ad dextram ( non furfuen vel deorfum ) procedendum 6  ab 
horti d,urnis retia ad nodarna) collaterales, quamvte aliquantum remotius pcßtae pergendum- 
Exempt i caufa : Die Saturni prima hora dominatur f j ;  fecunda I t  • tertia> o*’ 4 0 ’ ) 2 j ® 2  
7 2) » S f î 9  g , 10 çpt, I l  0  12 Q !- h. noilurna. (five 13-continua numerationis )  , 2.
h  noil ( five  ta cent- num. ) fi) 3 n . { five  j  ; c .  n  h i  +«• (fiv e  lO(c- n . )  7(  \ S n. ( five  ■ 7 C. 
et.) e f  ,6  n- ( five  i l  c n ) 0  ; ? n . (five t )  c n  ) S  i /  »■ {five  20 c .n  N, $  ; p n. {five u n . )  
2 ) ; to n (five 22 c.n- ) fo ; i t  n. {five 23 c, n .) '3r \ 12 n ( five 24- c- n .) ejo , deinde, prima hora 
diurna à principio Pabula iterum pro die fequente, fá ik é t  Solu , a furnérra at f i  ita deincepr. 
Unde evidentifiim'e patet, cur nor denominemur D i n  fecundum ordinem Planetarum immediate,  

fedfemper fecundum ordinem retrogradum duobus interm ifü.

Collatio Denominationum Dierum Hebdomadalium
juxea Aftrologos, Chnfttanosd' Judaeos.

I tsíftrologorum* Chr ißt unorum• Jud&orwn
1

I D its Soiis 0 - D in  Dominica five Feria Prima. P ú m  Sabbathí-
2 Lunat D Feria Secunda. Secunda Sabbathí.
3 1 l'Aurúi o*- Ferii Tenia. Tertia Sabbathí.
4 ! Mercurii 2 Feria Quarra. Quarta Sabbathí,
5 Jovis 3- Feria Q uinti. Q uinta Sabbathí.
6 1 V/t-nerii 2 - Feria Sexta. Sexta Sabbathí.
7 1 Saturni h Feria Septima.,. Sabbaihum five 7. Sabbathí

;  I V .

Asztrológiai jegyek David Frölich öröknaptárában (\\ emero logi um.. Bártfa, 1644)

ban való hit. A középkori orvosok az égi
testek, elsősorban a bolygók állásából 
igyekeztek megállapítani a betegség okát 
és ezáltal a gyógyítás módját. A 12. és 13. 
sz. fordulójáról származó —:sPray-kódex 
kalendáriuma a szentek napjai és az ün
nepnapok mellett közli a szerencsés és a 
baljós napok jegyzékét is az egészségügyi 
tanácsokkal. Ez a beosztás aztán három
négy évszázadon át megtalálható a népi 
kalendáriumokban. A Pray-kódexben még 
a hét egyes napjain született gyermekek 
rövid jellemrajza is olvasható.

Az első hazai orvos-asztrológus neve a

13. sz.-ból maradt ránk. A bajor vagy er
délyi szász származású Klingensor vagy 
Clinsor II. András feleségének, a merániai 
Gertrúdnak volt udvari orvosa és asztroló
gusa. Állítólag megjósolta a királyi pár 
leányának, a későbbi Szt. Erzsébetnek a 
születését. A század második felében élt 
Gerardus mester három királyunk (IV. 
Béla, V. István és IV. László) szolgálatá
ban is állott mint orvos és csillagjós. Mi
után az 1139. évi zsinat megtiltotta a 
szerzeteseknek a vándor orvosi gyakor
latot, többnyire jól képzett zsidó orvosok 
léptek a helyükbe, akiknek egy része spa-
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nyolo.-i mór egyetemeken tanult. Ezek
ben az iszlám intézményekben a keresz
tény európaiakéhoz viszonyítva magas 
színvonalú orvosi képzés folyt. A 14. sz.-i 
mór egyetemek a sebészeti tevékenység 
engedélyezését többek között a ~ alapos 
ismeretéhez kötötték.

Valószínű, hogy az első ismert, külföl
di egyetemen tanító magyar tudós, Makrai 
vagy Magyarországi Benedek nemcsak a 
tudományos csillagászattal foglalkozott. 
Mint a Zsigmond elleni lázadás résztve
vőjét bebörtönözték, de Zsigmond és 
Ciliéi Borbála esküvője (1409) alkalmá
val kegyelmet kapott, sőt azontúl a király 
és a királyné közvetlen környezetében él
hetett. Ciliéi Borbáláról viszont tudjuk, 
hogy sokat foglalkozott —»alkímiával és 
ezzel kapcsolatosan ~sal. Az alkimisták 
ugyanis még az arany és az életelixír ké
szítése idejének megválasztásánál is gon
dot fordítottak az égitestek megfelelő állá
sára. Ennek megállapításához nem csupán 
táblázatokra és az ezek adatait felhaszná
ló számolásra, hanem bizonyos elemi 
csillagászati megfigyelésekre is szükség 
volt.

Mint minden reneszánsz uralkodónak, 
Mátyásnak az udvarában is éltek csillag
jósok, közöttük olyan komoly tudós csil
lagászok, mint Regiomontanus. Mátyás 
oly erősen hitt az égitestek befolyásában,

hogy minden döntő lépése előtt kikérte 
asztrológusai véleményét a legkedvezőbb 
időpont meghatározása céljából. Egyik 
legbizalmasabb társalkodója, Galeotto 
—»Marzio is ezek közé tartozott. Fő csil
lagjósa bizonyára Marcin -^Bylica volt, 
akinek számára Hans Dom máig megcso
dálható kidolgozású műszereit készítette. 
Az e pompás eszközökkel végzett megfi
gyeléseket és méréseket egyaránt fel lehe
tett használni a tudományos csillagászat 
és a ~ céljaira (—»műszerek 1.).

A 16. sz.-tól a legtöbbet olvasott nyom
tatványok közé tartoztak a —»csíziók és a 
—»kalendáriumok. Ezek sokáig német 
munkák szinte változatlan szövegű fordí
tásai voltak. Kiadóik többnyire már az 
előszóban bevallják, hogy a munka ere
detijét „Királyhegyi Müller János” -  az
az Regiomontanus - írta. E népi kalendá
riumok a tudnivalók közt megmondják, 
hogy melyik égi jegyben ajánlatos, ill. 
melyikben nem eret vágatni, allövettel, 
gőzfürdővel stb. élni. Rendszerint megta
láljuk bennük az egyes állatövi jegyekben 
születettek jellemének rövid leírását, to
vábbá a Nap, a Hold és az öt (szabad 
szemmel is látható) bolygó (vélt) termé
szetét és befolyását a földi életre. Meg
tudható belőlük, hogy vetni, ültetni csak 
telő Hold, hajat, körmöt vágni pedig fo
gyó Hold idején tanácsos. Ily módon a

Az emberi test egyes részeihez 
rendelt asztrológiai jegyek 
Zsámboky János Emblematá- 
jában (Antwerpen, 1564)
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csíziók és a kalendáriumok a valóban 
hasznos ismeretek mellett a nép számára 
a primitív ~i alapelvek állandó forrásai 
és táplálói voltak.

írod.: Ponori Thewrewk Aurél, Róka 
Gedeon, Kritikai megjegyzések az asztrológi
áról, Csillagászati Évkönyv, 1971; Bartha 
Lajos, Csillagászat a középkori Magyaror
szágon, kézirat, Bp., 1985; Csaba György, 
Csillagjóslás. Legenda és valósiig, Bp., 1986.

Ponori Thewrewk Aurél

Csillagkereszt-rend (Hochadeliger 
Sternkreuzorden)

A Habsburg-család ún. női házi rendje
le, minden idők legelőkelőbb női rendjele.

III. Ferdinánd özvegye, Gonzaga Eleo
nóra alapította 1668-ban annak emléké
re, hogy a birtokában lévő keresztereklye 
sértetlenül került ki egy tűzvészből. IX. 
Kelementől pápai jóváhagyást nyert, 
majd I. Lipót császár és király is megerő
sítette.

Az alapító lett a rend védnökasszonya 
(nagymestemő), és statútummal is ellátta 
a ~et. Csak szigorú őspróbának alávetett, 
ősi nemesi származást igazolni tudó, róm. 
kát. vallású hölgyeket, leginkább főneme
seket vettek fel. A rendtagoktól szeplőte
len múltat, makulátlan, erényes életvitelt, 
a vallás szolgálatát, a szent keresztnek 
mint a legszentebb jelképnek tiszteletét 
várták el. Alapvető feladatuk volt a jóté
konykodás, az irgalmasság gyakorlása, a 
szenvedőkkel, betegekkel való foglalko
zás, pl. kórházlátogatás.

A tisztségviselők az uralkodóház női 
tagjai vagy a legelőkelőbb főnemesi csa
ládok hölgyei közül kerültek ki. A leg
magasabb tiszt a védnökasszonyé volt: a 
mindenkori uralkodóné vagy valamelyik 
főhercegnő töltötte be. Két segéd dáma 
és négy tanácsosné működött közre a ~ 
vezetésében.

Kezdetben rendi ünnepnek számítottak 
a nagypénteken vagy máskor tartott, kör
menettel egybekötött ünnepélyek. A ki
emelt rendi ünnepen, a szent kereszt fel
találásának (máj. 3.) és felemelésének 
(szept. 4.) napján került sor az új rend
tagok felvételére. Febr. 6-án az alapító és 
az elhalt rendtagok emléknapját tartották.

A Csillagkereszt-rend jelvénye. MNM

A ma is fennálló ~ mindvégig megtar
totta kiemelt, exkluzív, zárt jellegét. A 
rendtagok között viszonylag nagy szám
ban mindig jelen voltak a többnyire főne
mesi rangú magyar hölgyek.

A ~ jelvényét fekete csokorszalagon a 
bal mellen viselték. A 18. sz. közepéig 
négy fő típusa volt, majd a Mária Terézia 
korában meghonosodott új típus vált álta
lánossá. Ez ovális, áttört arany rendjel
vény, közepén aranyszegélyű, vörös ke
reszt, a kereszt mögött kiterjesztett szár
nyú, kétfejű sas. Az egészet kartus jellegű 
keret övezi. Fent hullámos, aranyszegé
lyű, fehér szalag fekete felirattal: SALUS / 
ET / GLORIA (Üdv és dicsőség).

írod.: Joannes Hávor, Conspectus eque
strium ordium per Europam omnem floren
tium, Tymaviae 1742, 115-116; Else Kast- 
ner-M ichaelitschke, Der Sternkreuzorden, 
Wien, 1896; Uő, Geschichte und Verfassungen 
des Sternkreuzordens, Wien, 1909; Pandula 
Attila, A Habsburg Birodalom női rendjeleinek 
és kitüntetéseinek rendszere, Clio, 2(1986); 
Uő, Női rendjelek a Habsburg Birodalomban 
és az Osztrák-Magyar Monarchiában, in A nu
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mizmatika és a társtudományok, IV, szerk. 
TorbáGYI Melinda, Bp., [2002],

Pandula Attila

csillagnevek
A ~ a legalkalmasabbak egy nép hitvi

lágának, túlvilágról alkotott képének a 
megismerésére. Részben a népi csillagel
nevezésekből, a róluk szóló mondákból 
rekonstruálták néprajztudósaink az ősi 
magyar hitvilágot. Minden egyes csillag
névhez történetek tapadtak, melyeket es
ténként főleg pásztorok meséltek a fiata
labbaknak. A mai Tejút régi neve Or
szágút volt, de mondták Hadak útjának 
és Rabok útjának is. A kereszténység föl
vétele után emlegették néhol Istenútja, 
Jézus útja, Szt. Mihály útja néven is. A 
Halászok (az Androméda és a Pegazus 
két-két csillaga) régen tizenöten voltak, 
de mára csak négyen maradtak. A regge
li Vénusz az Ökörkereső vagy Hajnal- 
csillag, az esteli a Vacsoracsillag. A z  Ur
sa maior ma Nagy-Göncöt, régen csak 
Szekér volt a neve, majd Döncő-szekér 
lett, amely elé három pár ökröt fogtak 
(másutt ez a három csillag a szekér rúd- 
ja). A középső ökörpár (Mizar) melletti 
alig látható csillagocska (Álkor) az Osto
ros vagy Kisbéres, régebben Hüvelypici, 
aki az ökör füléből kiabálva hajtja a fo
gatot. Az Orion első három csillaga a Ka
szás vagy Három kaszás, mögöttük a há
rom Marokverő vagy Gyűjtő látható. Az 
Orion kisebb csillagai a Rudasok, a na
gyobbak a Vontatók. A Kaszások mögött 
pislogó fényű csillag (Sirius) van, a 
Sántalány vagy Sánta Kata, aki vizet 
vitt az aratóknak, de belelépett egyiknek 
a kaszájába, s elvágta a lábát. A Plejá- 
dok neve ma többnyire Fiastyúk, de ré
gen Hetevény volt, pedig csak hat látha
tó közülük távcső nélkül. A csillagelne
vezések és a hozzájuk fűződő mondák 
nemcsak koronként, hanem vidékenként 
is változtak. A kát. lakosság körében ma 
már több csillagelnevezés kapcsolódik a 
keresztény mitológiához: pl. Urunkasz- 
tala (Északi Korona), Szent Péter vagy 
Szent Ilona pálcája (Orion öve), Mária 
csillaga (Vénusz).

írod.: KÁLMÁNY Lajos, A csillagok a nép

hagyományainkban, Szeged, 1893; Kandra 
Kabos, Magyar mythologia, Eger, 1897, új ki
adása: Az ősmagyar csillagos ég, in Az ősi ma
gyar hitvilág, szerk. Diószegi Vilmos, 1971; 
Szabó T. Attila, Moldvai csángó csillagnevek, 
MNyr, 81(1957); Erdődi József, Uráli csil
lagnevek és mitológiai magyarázatuk, Bp., 
1970; Josef K lepeSta, Antonín R ükl, Csil
lagképek atlasza, Bp., 1978; Kulin György, 
Magyar csillagnevek és csillaglegendák, in 
Kulin György, Róka Gedeon, A távcső világa, 
Bp., 1980; Barna Gábor, Népi csillagnevek és 
hagyományaik a Hortobágy vidékén, in Nép
rajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére, 
Debrecen, 1982; Bödök Zsigmond, Harmatle
gelő. A csillagos ég a néphagyományokban, 
Dunaszerdahely, 1992; Zsigmond Győző, A 
csillagok a romániai magyar néphagyomány
ban, in Uő, Néprajzi tanulmányok, Bukarest, 
1997; Z sigmond Győző, A romániai magyar 
csillagnév-használatról, in UŐ, Névtani és 
nyelvművelő írások, Bukarest, 1998.

Hajdú Mihály

csimazin —̂ textil 1.

csimbat, csinvat —»textil 2.

csinkapuska —»puska

„Csínom Palkó, csínom Jankó...”
A Thököly-felkelés idején, visz. 1681

k. íródott, később is népszerű kuruc kato
naének. Kéziratát a Bocskor-kódex (1716) 
őrizte meg. A csínom szó Martinkó And
rás szerint csikómnak értendő.

Kiad.: RMKT XVII/li, 1986.
írod.: Martinkó András, Lóvá tettem 

Csínom Palkót, MNyr, 1982; Nagy László, 
Nosza rajta, jó katonák, igyunk egészséggel, 
in Uő, Nem jöttünk égi hadak útján, Bp., 
1982.

Bor Tibor

csipke
A ~ nem tartozik az ősi textiltechnikák 

közé, csak a reneszánszban, a 16. sz. má
sodik felében jelenik meg. Klasszikus 
anyaga a fehérített vagy fehérítetlen 
lenfonal, de a 16-18. sz.-ban divatosak 
voltak az arany- és ezüstfonalas ~k is. A 
tűvel varrott ~ a szálhúzásos -»hímzés-
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Aranyfonalból vert, háló alapú csipke, 18. sz. eleje. MNM

bői és a —»récéből alakult ki, a vert ~ 
elődje a rojtmunka, makramé volt.

A ~ őshazája Itália. A legkorábbi min
takönyv, amely már -szegélyeket is tar
talmaz, 1544-ből származik. Vavassore 
és Matteo Pagano mintakönyvei után 
Calepino 1563-as mintakönyve már több 
varrott—mintarajzot közölt. A varrott ~ 
legkorábbi fajtája a reticella. A mértani 
elemekből felépülő, ívelt vagy cakkos 
szegélyű — sokáig divatban maradt, fő
ként gallérok, kézelők készültek belőle. 
A 17. sz. elejétől egyre inkább a növényi 
ornamentika uralja a ~k rajzát, a velencei 
lapos-, majd a század közepétől a velen
cei nagyvirágos relief- már barokk pom
páról tanúskodik. A vert -  szintén Itáliá
ból származik. Az első vert -két tartal
mazó mintakönyv Velencében jelent meg 
1557-ben. A -verés két legkorábbi köz
pontja Genova és Milánó. Az alakkötéses 
genovai ~k a reticellák utánzatai. A 17. 
sz.-ban Milánóban vert vászonkötéses ~k 
kezdetben vastag, nehézkes indákból ala

kulnak, melyek később egyre kecseseb
bekké válnak, a motívumok összekötésé
re pálcikákat alkalmaznak, majd a 18. sz. 
elején megjelenik a motívumokat össze
kötő háló. A 17. sz. végén Itália elveszíti 
vezető szerepét a -készítésben. Colbert 
1665-ben Párizsban megalapítja a fran
cia varrott ~ királyi manufaktúráját, s 
1700 k. a point de France már az olasz 
-vei vetekszik. A legfinomabb lenfonal 
hazája Flandria. A flamand vert -  egyes 
kutatók szerint megelőzi az olaszt. A 17. 
sz.-i flamand ~k nem köthetők városok
hoz, gyűjtőnevük: dentelle de Flandre. A 
-készítés fénykora azonban mindkét te
rületen a 18-19. sz.

Mo.-on a -verés kezdetei a paszomá- 
nyosiparhoz kötődtek. Az arany-, ezüst- 
és selyemfonalas -^paszomány- és gomb
kötőmunkák a 15. sz. végétől játszottak 
nagy szerepet az öltözékek díszítésében. 
A 16. sz.-ban a paszományosművesség 
körében egyre nagyobb jelentőségre tett 
szert a -verés. A fémfonalas fonott ~k e
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Lenfonalból vert csipke, 18. sz. eleje. MNM

—»céhek keretein belül készültek. A lenfo
nalas vert ~ket a paszományosok lányok
kal, asszonyokkal csináltatták. 1560-ban 
Selmecbányán már rendeletben tiltották a 
felnőtt lányok számára a -verést mint 
könnyű keresetet. Ez a rendelet 30 évvel 
megelőzi a flandriai Gand-ban kiadott ha
sonlót, s arra utal, hogy a ~ igen keresett 
és közkedvelt divatcikk volt Mo.-on. A 
magyar fehér ~k legkorábbi darabjai a 17. 
sz. közepéről maradtak fenn. Ezeken a 
milánói és a flamand vászonvetéses ~k 
hatása érezhető. A század vége felé a szo
kásos indamintát egyre inkább felváltják 
az —»úrihímzések virágai, melyek erősen 
stilizált szimmetrikus virágtövek formá
jában követik egymást egy-egy szegély 
felületén. A nyugat-európai divattal ellen
tétben magyar férfiöltözékeken sohasem 
látható fehér - ,  a —»dolmányokat, —»men
téket fémfonalas ~k díszítik. A lenfonalas 
v e r t-----»ingvállak és -»előkötők szegé
lyén, valamint —»ágyi ruhák és —»asztali 
ruhák, egyházi használatban pedig oltárte-

rítők, antependiumok, miseingek szegé
lyén jelenik meg.

írod.: Marie Schuette, Alte Spitzen, Ber
lin, 1926; Mária Csernyánszky, Ungarische 
Spitzenkunst, Bp., 1962.

László Emőke

csipkebokor
Növényszimbólumként az égő -  Mózes 

elhivatásának jelképe ( Kiv 3—4). 1506- 
ban az eperjesi Szt. Miklós-plébániatemp- 
lom főoltárán tűnik fel. Idővel Isten szűz 
anyját, Máriát látják benne. A csipkebokor 
gyakran rózsabokor vagy —»rózsa.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

csiszár jegy —»kard

Csizi István (Tsizi; 1728-Tokaj, 1805. 
febr. 5.)

Erdélyi származású költő, katona.
1766-ban hadnagy a Gyulai-féle gyalog
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ezredben, 1782-ben kapitány, majd őr
nagy (főstrázsamester). Hadi kátét írt kü
lön a közkatonák, az altisztek és a tisztek 
számára, ezek mindegyike kéziratban ma
radt. Alkalmi versei nyomtatásban is meg
jelentek. 1794-ben nyugalomba vonult, és 
Tokajban telepedett le. Verses leveleket 
váltott —»Gvadányi Józseffel (Unalmas 
órákban [...] való időtöltés, Pozsony, 
1795) és Molnár Borbálával (Csizi István 
főstrázsamesternek nemes Molnár Bor
bálával az erkölcs pallérozását tárgyzó 
verses levelezései, Pozsony, 1797). 
-^Gyöngyösi István utánzója. Kéziratos 
hagyatékát az OSZK őrzi.

Művei: Kies hymettuson szőtt virágszál, 
Kolozsvár, 1758; Királyi Buda vára, Kassa, 
1763; Társaság tüköré, Buda, 1766; Virtus 
oszlopa, Buda, 1767; XXXreggeli gondolatok, 
Debrecen, 1801.

írod.: S z i g e t v á r i  Iván, Gvadányi helikoni 
köre, ItK, 1917.

Turu Pál

csízió (csiziojanus)
Latin nyelvű naptárvers, a 12-13. sz.- 

tól a kéziratos, majd nyomtatott örök
naptárak fontos tartozéka. A kát. —»nap
tári ünnepek megjegyzését szolgálta. A 
szabályos 24 soros -ban minden hónap
nak 2-2 sor felelt meg, a hónap ünnepei
nek és szentjeinek nevéből vagy e nevek 
első szótagjából összerakott versikével. 
A hónap napjaival egyező számú szótag
ból álló, memorizálásra szánt rigmusok
ban a szótagok sorszáma a megfelelő ün
nepre utalt. így általában mintegy más
félszáz ünnep volt megjegyezhető. Mivel 
a római egyház naptárában az —»egyházi 
év első napja Jézus körülmetélésének ün
nepe, ennek latin nevével (Circumcisio 
Domini) kezdődött a naptárvers, innen 
kapta a -  nevet. Ismert volt a latin vers 
első két szaváról (Cisio Janus) a csizio
janus megnevezés is. A ->Pray-kódex 
13. sz. eleji -ja  már magyar szentek ün
nepeit is tartalmazza. A versikéket a ma
gyar nyelvű írásbeliség terjedésével le
fordították magyar nyelvre, de a latin 
megnevezés ekkor is megmaradt, pedig a 
magyar -  kiskarácsonnyal, a január 1-ji 
ünnep magyar nevével kezdődik. E ver

sek szövegei -  a naptári kötöttségek mi
att -  sokszor értelmetlenségek. Az első 
ismert kéziratos magyar -  az 1462-ben 
másolt Nagyenyedi Kódex ben maradt 
fenn (MTAK, L. Cod. 4-edrét, 12. sz.), 
első négy sora a januári ünnepeket veszi 
sorra (kiskarácsony, vízkereszt, Remete 
Szt. Pál, Remete „Disznós” Szt. Antal, 
Fábián-Sebestyén, Ágnes, Pál fordulá
sa): „Kis karácsontól keresztvíz / lőtt Pál 
remete, mint nagy dísz. / Antaltól Fáb. 
Annos kézben Pál fordola fénességben.” 
A Nagyenyedi Kódex szel azonos ősre 
visszamenő magyar ~t másoltak be a 16. 
sz. eleji -^Peer-kódexbe is. A 16. sz.-tól a 
nyomtatott —»kalendáriumokban is meg
maradt a - ,  így a bencédi —»Székely Ist
ván által 1540-50 között Krakkóban ki
adott első magyar öröknaptárban is 
(Calendarium magyar nyelven), sőt a 16. 
sz. második felétől már a népszerű tudo
mányos, naptári és asztrológiai, valamint

C I S I O .
cAlz, »%, ■

A S T R O N O M I  A N A K  T U D Ó -  
m a i i y á u i k ,  r ö v i d  é r t e l e m m e l  

való lc-iráíh-..
l /  t  s i  l l  a g o k n  a k % p l a n é t á k -
t ű i  a  ÉgbehJeteknek, t? c . kû lo*.b.kftlbmb tér•

folyót ar ól, emberesek **£) ffUC***- 
flt.iójáról, term/ftjiiril, ót tttlajdomóftrel m > *\  

m t/ ie J *  rend-t c m é f  tß irm .m tm i
€ felium  et , m tn d  /*r#-

d t i i e n  ,  t t [ K _ r n I t i  r r ~

á l  H l f f E S  N E V E S  K I K A !  Y  H E G Y  J I N O S  
Írásából öa^yar nyefvre fordíftafrótt, és fok He

lyeken mtg-augealtatotr.

Brewer-féle kalendárium címlapja: Cisio, azaz ast- 
ronomiának [...] leírása, Lőcse, 1650
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időjárási, egészségügyi ismereteket ter
jesztő „planétáskönyveket”, vásárokban 
árult ponyvatermékeket is így hívják. Ez 
a címe —»Heltai Gáspár 1592. évi kolozs
vári munkájának (Cisio magyar nyelven 
[...] azaz magyar planétáskönyv) és a 17. 
sz.-ban sok kiadást megért lőcsei Brewer- 
féle kalendáriumnak is (Cisio, azaz ast- 
ronomiának [...] leírása, 1650), amely 
Regiomontanus (^csillagászat) nürnber
gi kiadású naptárára (1474) megy vissza, 
s az egyik legolvasottabb könyv volt a di
ákság, a városi polgárság s általában az 
olvasni tudók körében.

írod.: T o l d y  Ferenc, Régi magyar naptá
rak, Ú j Magyar Múzeum, 1853, II; J a k a b  

Elek, A kalendáriumokról történelmi és politi
kai tekintetben, Bp., 1881 (Értekezések a tör
téneti tudományok köréből, IX/4); M e l e g d y  

János, A legrégibb magyar csízió, MNy, 
14(1918); J a k u c s  István, A csízió és kalendá
rium története, DMÉ, 1962-64; Csízió vagyis 
a csillagászati tudománynak rövid és értelmes 
leírása (1909. évi kiadás), a függeléket írta 
B o r s a  Gedeon, Bp., 1986; K o v á c s  I. Gábor, 
Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A 
magyar kalendáriumok történeti és művelő
désszociológiai vizsgálata, Bp., 1989; M o l 

n á r  József, S im o n  Györgyi, Magyar nyelv
emlékek, B p .,  1990; D u k k o n  Ágnes, Régi 
magyarországi kalendáriumok európai háttér
ben, Bp., 2003.

Gyulai Éva

csizma —̂lábbeli

csizmadia —»bőrművesség

csoha —»oszmán-török textil

Csokonai Vitéz Mihály (Debrecen, 
1773. nov. 17.-Debrecen, 1805. jan. 28.)

Költő, író, drámaíró. Ref. családban 
született, Cs. József és Diószegi Sára első 
gyermekeként. Apja, aki borbélysebész 
volt, 1786-ban meghalt. 1780-tól ~ a deb
receni ref. kollégiumban tanul, sikeres 
vizsgája után, 1788-ban beöltözik tógátus 
diáknak, vagyis a főiskolai osztályba lép. 
1785-től maradtak fenn első zsengéi (az 
ún. Zöld Codexben): iskolai versgyakor
latok, leíró költemények (pictura) és té

telversek (sententia). Tehetségét tanítói, 
Háló Kovács József és Budai Ézsaiás, ha
mar felismerték. 1790-92-ben a tárgyias 
műnemben próbálkozik, elsősorban aktuá
lis közéleti tematikát követve. Ekkor írja 
állatdialógusait (A Bagoly és a Kócsag, A 
Pillangó és a Méh), továbbá travesztiáit 
(Az istenek osztozása, Békaegérharc).
1792- ben keresi a kapcsolatot —»Kazin
czy Ferenccel, aki biztatja és egy verskö
tet kiadásának lehetőségét ígéri neki.
1793- ban megjelenik költői ars poeticá
ja, A vidám természetű poéta, amely át
dolgozva (Az én poézisom természete) 
majd a Lilla-kötet élére kerül. Költésze
tében az e világi boldogság igézetében 
fogant érzékeny poézis, a szerelmi tema
tika válik meghatározóvá, elsősorban né
met és olasz minták nyomán (pl. Gess- 
ner, Wieland, Tasso, Metastasio). Ekkor 
keletkezik a Tempefői c. dráma is, amely
nek alcíme szállóigévé vált: „Az is bo
lond, aki poétává lesz Magyarországban”; 
a vígjátékban a mecénások hiánya, az iro
dalmi állapotok elmaradottsága miatti pa
nasz a korabeli művelődés típusainak 
szembesítésével fonódik össze. 1794-ben 
publicus praeceptor, azaz a poétái osztály 
nyilvános tanítója lesz. Áprilisban a Ma
gyar Hírmondó c. újság ismeretlentől 
származó méltatást jelentet meg róla (és 
barátjáról, iskolai önképzőköri társáról, 
Nagy Sámuelről), ősszel pedig tőle szár
mazó tudósítást művei tervezett kiadása 
kapcsán. Az év végén az iskolai fegyelmi 
tanács elé kerül sorozatos fegyelmezet
lenségei és (elsősorban Szilágyi Gábor 
professzorral való) személyes konfliktusai 
miatt. Visz. 1794-95 során írja ún. tolda- 
lékos verseit, amelyek a zsengék átdolgo
zásai (pl. Az estve, Az álom, Konstanciná- 
poly). E radikális egyházellenességet és a 
fíziko-teologizmusból kinőtt természet
elvű világmagyarázatot képviselő vers
csoport a korabeli elmélkedő költészet 
kiemelkedő teljesítménye. Eszmeileg ro
kon ezekkel Holbach-fordítása, A termé
szeti morál és a kátészerű állatdialógus, A 
szamár és a szarvas. Ugyanezen időszak
ban egy mitikus szerelem-eposz terve is 
foglalkoztatja, amelyből csak nem egé
szen négy ének készült el A csókok cím
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mel, költői prózában. 1795. jún. 15-én el
mondja híres búcsúbeszédét a debreceni 
kollégiumban, ezt követően -  tavasszal 
történt újabb legációs vétségei halmazati 
büntetéséül és megtorlásképpen -  kicsap
ják. Az év végén Sárospatakra megy jogot 
tanulni, vagy ahogy ő mondja, „törvényié
ből moslékot habarni”.

1796 nyarán távozik Sárospatakról, s 
Debrecenbe visszatérve immár teljes erő
vel munkái kiadásának szenteli magát. 
Az év végén összeülő országgyűlés al
kalmával Pozsonyban kiadja a Diétái 
Magyar Múzsa c. folyóiratot, amelyet sa
ját műveivel tölt meg, ám 11 szám után 
pénzügyi nehézségei miatt kénytelen ab
bahagyni. Az érzékeny „lantot” a vitézi 
„trombitára” cseréli, s még a következő 
évben, Komáromban is alkalmi költemé
nyeket ír a franciaellenes nemesi felkelés 
üdvözlésére. 1797 júliusában megismer
kedik Vajda Juliannával, egy jómódú ko
máromi kereskedő lányával, októberben 
elnyeri szerelmét, s a családalapítást biz
tosító polgári egzisztencia megteremtésé
vel próbálkozik. Újjáéled érzékeny költé
szete, szerelmi versciklus komponálását 
tervezi, az év végén több jelentős költe
ménye születik (A békekötésre, Ujeszten- 
dei gondolatok, Marosvásárhelyi gondo
latok). Ekkor fogalmazza meg először iro
dalmi programját Orczy Lászlóhoz és 
Koháry Ferenchez írott leveleiben, me
lyek valójában egy tervezett kötet élére 
szánt ún. ajánló levelek. 1798 márciusá
ban elveszti Vajda Juliannát: a szülők férj
hez adják a biztos megélhetést kínáló Lé
vai István dunaalmási kereskedőhöz. Ezt 
a veszteségélményt énekli meg A tihanyi 
ekhóhoz első változata, A füredi parton, 
valamint nagy ódája, A Magánossághoz. 
1798-99-ben Somogybán, különböző úri 
házak vendégeként él. Sok alkalmi költe
mény mellett megírja komikus eposzát, a 
Dorottyát, amely az úri közönség szóra
koztatására készült, s felolvasásokon, va
lamint kéziratos másolatokban vált is
mertté. A helyenként meglehetősen dévaj 
utalásokat is tartalmazó mű azonban mély 
fájdalomról vall: ~ a szerelem, a boldog
ság elvesztése miatt érzett saját fájdalmát 
is „kiírja” magából. 1799 májusától 1800

Csokonai Vitéz Mihály. Erős János pontozó 
modorú rézmetszete Friedrich John után, 

18-19. sz. fordulója

márciusáig Csurgón helyettes tanár, köz
ben diákjaival előadatja e célra írott két 
darabját, a Culturát és a Karnyónét.

1800 tavaszán visszatér Debrecenbe. 
Értő és megértő baráti kör, szellemi-em
beri társaság veszi körül, amelynek tag
jaihoz jelentős költemények is szólnak 
(Dr. Földiről egy töredék, Dr. Földi sír
halma felett, Főhadnagy Fazekas úrhoz, 
Salétrom inspektor Kiss Imre úrhoz). Újra 
hozzálát művei kiadásának előkészítésé
hez: folyamatosan kötetekbe rendezi azo
kat, s mecénásokat keres megjelenteté
sükhöz. Életében azonban -  gyűjtemé
nyes kötetei közül -  csak A Tavasz c. 
nagyobb Kleist-fordítása (1802) és a Do
rottya ( 1804) jelenik meg. 1801-ben hosz- 
szabb utazást tesz, amelynek során talál
kozik a fogságból éppen kiszabadult Ka- 
zinczyval is. Új irányt vesz filozófiai 
tájékozódása, erről az antropológiai ér
deklődésről vall programszerűen Az em
ber, a poézis első tárgya c. költeménye 
(1801). Kisfaludy Sándor Himftjének 
megjelenése ismét feltámasztja benne régi 
tervét, egy szerelmi versciklus komponá
lásának gondolatát. 1802-ben előfizetési 
felhívásban meghirdeti a Lilla kiadását, a 
nyár és az ősz folyamán elkészíti a ciklus 
első tervezeteit. Közben, jún. 11-én, a
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nagy debreceni tűzvészben leég Darabos 
utcai háza, s ez anyagi helyzetét még sú
lyosabbá teszi, tovább nehezíti kiadási 
tervei megvalósítását. Szeptemberben, 
miközben —»Széchényi Ferenchez írott 
levelében könyvtárosi állásért folyamo
dik, megfogalmazza a „nationalis poé- 
zis” jegyében fogant irodalmi program
ját, mely a kulturális hagyományok jelen
tőségének herderiánus gondolatát állítja 
előtérbe. E program ölt egyre határozot
tabb alakot honfoglalásieposz-tervében is, 
amelyhez jelentős őstörténeti és irodalom- 
elméleti tanulmányokat végez. A műhely
munka eredményeit rögzítik tanulmányai 
és tanulmányszerű előszavai is 1802-03 
tágabb fordulójáról ([Értekezés az Epo- 
poeáról], Élőbeszéd [a Dorottyához]), az 
eposzból azonban csak 51 hexameteres 
sor (Árpád) és a 12 ének tervezete maradt 
fenn. 1803 tavaszán a Lilla kiszabadul a 
cenzúráról, megírja hozzá az élőbeszé
det, a nyomtatás azonban végeláthatatla- 
nul húzódik. Bécsben megjelenik A Re
ményhez, A Pillangóhoz és a Szemrehá
nyás kottás kiadása, halad az Anakreoni 
Dalok versszövegeinek nyomtatása is, de 
a csatoltan kiadni szándékozott Jegyzé
sek és értekezések az Anakreoni Dalokra 
nem készült el teljesen, így jelent meg 
aztán a kötet 1806-ban, benne a nagy 
összegző költeménnyel, A Hafiz sírhal- 
mával. Ez és az ugyancsak ~ halála után 
napvilágot látott Lilla, az életmű két rep
rezentatív gyűjteménye az érzékenység
ből kinőtt neoklasszicista lira európai 
rangú alkotásai.

1804. ápr. 15-én Nagyváradon, Rliédey 
Lajosné Kácsándy Terézia temetésén el
mondja hatalmas búcsúztató versét, a Ha
lotti verseket, amelyet régóta érlelődő fi
lozofikus ihletének összefoglalásaként 
néhány nap alatt írt meg, ill. állított ösz- 
sze. A fiziko-teológiai szemlélet és a ter- 
mészetelvűség után az antropológia kínál 
választ számára a lét nagy kérdéseire, jel
legzetesen kantiánus gondolkodási utat 
járván be. A temetésen meghűl, tüdőgyul
ladást kap, ehhez az eseményhez kötődik 
a Tüdőgyulladásomról c. verse. A beteg
ségből valójában már nem is lábal ki, ál
lapota egyre súlyosbodik, s 1805. jan. 28-

án tüdőbajban meghal. Halála után ha
gyatékát barátai, Kiss Imre, Fazekas Mi
hály, Sárváry Pál, Szentgyörgyi József 
gondozzák, egyre inkább szembekerülve 
a korrekciós kiadást tervező Kazinczyval. 
Ekkor jelenik meg a Lilla és az Anakreo
ni Dalok mellett az Ódák és az Alkalma
tosságra írt versek gyűjteménye is. ~ pá
lyája sorozatosan töréseket szenvedett, 
állandó küzdelmet vívott a nyilvánossá
gért, s a siker igazából csak e halála után 
megjelent kötetekkel köszöntött be. Mun
kássága folyamatosan a nagy tervek igé
zetében alakult, amelyek azonban rendre 
töredékben maradtak, a fennmaradt élet
mű mindazonáltal a felvilágosodás kori 
irodalom legnagyobb teljesítményei kö
zé tartozik.

Kiad.: Minden munkái, k ia d .  S c h e d e l  

[ T o l d y ] Ferenc, Pest, 1844; Összes müvei,
1 III, kiad. H a r s á n y i  István, G u l y á s  József, 
Bp., 1922; Összes versei, I II, kiad. V a r g h a  

Balázs, Bp., 1956; Összes versei, I—II, kiad. 
Uő, Bp., 1967; Minden munkája, I—II, kiad. 
Uő, Bp., 1973; Poétái munkái, kiad. UŐ, Bp., 
1974 (hasonmás); Minden munkája, I—III, ki
ad. Uő, Bp., 1981; Költeményei és versfordítá
sai, I—II, kiad. S z i l á g y i  Ferenc, Bp., 1993; 
Összes művei (krit. kiad.): Költemények, I-V, 
kiad. Uő, Bp., 1975-2002; Színművek, I II, ki
ad. P u k á n s z k y n é  K á d á r  Jolán, Bp., 1978; 
Szépprózai művek, kiad. D e b r e c z e n i  Attila, 
Bp., 1990; Levelezés, kiad. Uő, Bp„ 1999; Ta
nulmányok, kiad. B o r b é l y  Szilárd, D e b r e c z e 

n i  Attila, O r o s z  Beáta, Bp., 2002; Feljegyzé
sek, kiad. UŐK, S z é p  Beáta, Bp., 2002; Összes 
művei, I—II, kiad. D e b r e c z e n i  Attila, Bp., 
2003.

írod.: H o r v á t h  János, Csokonai, Bp., 
1936; P u k á n s z k y n é  K á d á r  Jolán, A dráma
író Csokonai, Bp., 1956; S z u r o m i  Lajos, Köl
tői szándék és időrend a Diétái Magyar Mú
zsában, ItK, 1964; SlNKÓ Ervin, Csokonai 
életműve, Növi Sad, 1965; B a r ó t i  Dezső, 
Csokonai „Dorottyá’’-ja, in UŐ, írók, érzel
mek, stílusok, Bp., 1971 ; Uő, Szerelem az ifiú 
Csokonai lírájában, in Mesterség és alkotás, 
szerk. M e z e i  Márta, W é b e r  Antal, Bp., 1972; 
Csokonai Vitéz Mihály. Bibliográfia, szerk. 
M it r u  Ibolya, Bp., 1973; Csokonai Vitéz Mi
hály születésének 200. évfordulójára, tanul
mányok, ItK, 1973; V a r g h a  Balázs, Csoko
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nai Vitéz Mihály, Bp., 1974; S z i l á g y i  Ferenc, 
Csokonai dunántúli tájszógyűjtése, Bp., 
1974; M e z e i  Márta, Poétikai kérdések Csoko
nainál, It, 1974; J u l o w  Viktor, Csokonai Vi
téz Mihály, Bp., 1975, Debrecen, 1991; Miért 
szép? Verselemzések, szerk. M e z e i  Márta, 
K u l in  Ferenc, Bp., 1975, 22-35; J u h á s z  Gé
za, Csokonai-tanulmányok, Bp., 1977; M a r - 

t in k ó  András, Vitéz Mihály siratása, in Uő, 
Teremtő idők, Bp., 1977; S z a u d e r  József, Az 
éj és a csillagok, Bp., 1980; B é c s y  Tamás, A 
drámaelmélet és dramaturgia Csokonai mű
veiben, Bp., 1980; S z e g e d y - M a s z á k  Mihály, 
Csokonai: A Magánossághoz, in UŐ, Világ
kép és stílus, Bp., 1980; B a r ó t i  Dezső, Lilla, 
avagy egy poétái román, in UŐ, Árnyékban 
éles fény, Bp., 1980; V a r g h a  Balázs, Miért re
mekmű és miért nem az? Csokonai: A hadi os
koláról, Ú j írás, 1980; S z il á g y i  Ferenc, Cso
konai művei nyomában, Bp., 1981; B ír ó  Fe
renc, A lélek halhatatlansága istenfogalmáról, 
ItK, 1983; Csokonai-tanulmányok, StudLitt, 
1986; Z e n t a i  Mária, „Érzékeny dalok" vagy 
„poétái román ", Csokonai Lilla-ciklusának 
kötetkompozíciója, AHistLittHung, 1988; 
D e b r e c z e n i  Attila, Csokonai, az újrakezdé
sek költője, Debrecen, 1993, 21997, 31998; 
B ír ó  Ferenc, A felvilágosodás korának ma
gyar irodalma, Bp., 1994, 399^137; D e b r e 

c z e n i  Attila, Kísérlet egy Csokonai-szöveg ge
netikus kiadására, ItK, 1994; Z e n t a i  Mária, 
Tanúit fülek és rongyon gyűlt munkák. Csoko
nai dévajságairól és megítéltetésükről, in 
Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás 
kutatásának időszerű kérdései, szerk. D e b r e 

c z e n i  Attila, Debrecen, 1996; S z a j b é l y  Mi
hály, Költészet és próza viszonya Csokonai 
Vitéz poétikájában és szépírói kísérleteiben, in 
Folytonosság vagy fordulat?, i. m.; SZILÁGYI 

Ferenc, „Az ész világa mellett... ", Bp., 1998; 
J á s z b e r é n y i  József, „A Sz: Sophia’ Templo
mában látom én felszentelve Nagysádat... ” 
Csokonai Vitéz Mihály és a szabadkőművesség 
kapcsolatairól, It, 2000; K il iá n  István, Csoko
nai boldog napjai. Tanulmányok a költő borso
di, abaúji, zempléni napjairól és kultuszáról, 
Miskolc, 2001 ; N a g y  Imre, A Tempejoijátékos 
magyar nyelve, in Uő, Agistól Bánkig, Pécs, 
2001; O r o s z  Beáta, Csokonai Vitéz Mihály 
Anakreoni Dalok című kötete mint a 18. száza
di Anakreón-recepció összegzése, It, 2003.

Debreczeni Attila

Csontos János (Tsomos; Albis, 1730. 
júl. 30,-Dés, 1768. febr. 9.)

Ref. egyházi iró. 1744-től a kolozsvári 
kollégiumban tanult, kitűnt a bölcselet
ben és a filológiában, kivált a zsidó 
nyelvben. Tanította a grammatikai, majd a 
poétikai osztályt. 1757-től a dési ref. egy
ház iskolájának igazgatója, 1759-ben a 
fogarasi gimnázium tanára és egyben se
gédlelkész. 1763-65-ben Bemben tanult, 
ott jelentette meg egyetlen nyomtatásban 
kiadott munkáját, a Szentírás egyes he
lyeinek filológiai magyarázatát (Obser
vationes philologico-criticae et critico 
theologicae in quadam Veteris et Novi 
Testamenti loca, Bem, 1764). 1766-ban a 
dési egyház lelkészének választották.

Bangó Péter

csontház —»kamer

csöves —»bőrruhák

csuha —»szűrköpönyeg; —»szerzetesi 
öltözék; —»oszmán-török textil

csuklya
A felsőmhák textíliájából, nyakrészé

nek folytatásaképpen, többnyire négy- 
szögletesre szabott és a fejtetőn össze
varrt fejfedő. Az ókortól kezdve a 18. 
sz.-ig többféle rendeltetéssel, különböző 
társadalmi osztályokhoz tartozó férfiak, 
ritkábban nők viselete.

Lásd még; —»gyász; —»öltözködés; 
—»papi öltözet; —»szerzetesi öltözet; 
—»szűrköpönyeg.

Írod.: N e m e s  Mihály, N a g y  Géza, A ma
gyar viseletek története, Bp., 1900; François 
B o u c h e r , Histoire du costume en occident de 
l ’antiquité à nos jours, Paris, 1965, 21986.

Tompos Lilla

csuklyás ing —»sodronyvértezet

csuklyás szűr —»szűrköpönyeg

Csulai György (|1660?)
Ref. püspök, prédikációszerző. 16ló

tól Debrecenben, 1619-től a heidelbergi 
egyetemen tanult. Gyulafehérvárt tanár, 
1623-tól Székelyudvarhelyen lelkész, es-
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peres, a nagyenyedi Bethlen-kollégium 
rektora. 1635-től I. Rákóczi György udva
ri papja, a fejedelem politikai elképzelése
inek lelkes támogatója. 1650-től erdélyi 
püspök. 1650-53 között a marosvásárhe
lyi iskolának számos könyvet ajándéko
zott. 1652-ben ő hívta haza Hollandiából 
—>Apácai Csere Jánost. Gyászbeszédei 
jelentek meg nyomtatásban (Temetési 
pompa..., Nagyvárad. 1646).

Kiad.: Határozata az eresztvényi és rétyi 
gyülekezetek közt fennforgó vitás ügyben 
1653-ból, Magyar Protestáns Figyelmező, 
1872; Két levele Bethlen Istvánhoz 1636-ból, 
TT, 1885.

Bóka Katalin

Csupor Pál mondája (1415 u.)
A —»Thuróczy-krónika szóbeli forrásra 

hivatkozva beszéli el, hogy Hervoja spa- 
latói herceg ökörbőrbe varratta az elfo
gott Csupor Pál (Paulus Chupor de Mo- 
nozlo) szlavón bánt ( 1412-15), így bosz- 
szulva meg, amiért Csupor Pál őt a 
királyi udvarban ökörbőgéssel gúnyolta. 
Az esetet más szavakkal az ún. Ferences 
krónika (1313-1678) is előadja. Tárnái 
Andor szerint a krónikák az udvari epika 
egyik témáját őrizték meg.

írod.: M á l y u s z  Elemér, A Thuróczy- 
krónika és forrásai, Bp., 1967; Tárnái An
dor, „A magyar nyelvet írni kezdik... ”, Bp., 
1984; Johannes de T h u r o c z , Chronica 
Hungarorum, 11/2, Commentarii. Ab anno 
1301 usque ad annum 1487, ed. Elemér 
M á l y u s z , J u l i u s  K r i s t ó , Bp., 1988.

Vizkelety András

Csúzi Cseh Jakab (Losonc, 1639 Pá
pa, 1695. márc. 22.)

Ref. püspök, egyházi író. Pápán, majd 
1658-tól Sárospatakon (1661-től senior), 
Kecskeméten rektor. 1663-tól Heidel- 
bergben, Franekerben, 1664 szeptembe
rétől Groningenben tanult; 1665-ben Fra
nekerben teológiából doktorált, még eb
ben az évben Komáromban rektor, majd
1666-tól lelkész. 1670-től esperes. 1672- 
ben diákjaival és tanártársaival együtt a 
komáromi várkapitány elűzte, 1673-ban 
Losoncon lett prédikátor. 1674-ben be
idézték Pozsonyba, s fej- és jószágvesz

tésre ítélték. Az ítéletet nem hajtották 
végre, Pozsonyban és Sárvárott rabosko
dott, 1675-ben gályarabságra hurcolták. 
A rabkísérő tisztet megvesztegetve ki
szabadult. Losoncon (1676-tól), Kocson 
(1679-től), Debrecenben (1681-től), Ko
máromban (1682), majd miután 1683- 
ban újból elűzik, ismét Losoncon (1683- 
tól) és Debrecenben (1686-ig), azután 
Szőnyben, Pápán (1692-től) lelkész, 
1693-tól a dunántúli egyházkerület püs
pöke. Magyar nyelvű munkái vallásos el
mélkedések, oktatások (Kincses tárház, 
Sárospatak, 1668; Lelki bölcsességre ta
nító oskola, Debrecen, 1680); írt beszé
deket, alkalmi verseket (héberül is).

Művei: De necessarie et contingente, Sá
rospatak, 1660; De novitatepapismi, Franeker, 
1663; Scriptura XX. concionibus explicata, 
Franeker, 1667; Edom ostora, Franeker, 1682; 
Alkalmatos időben mondott beszéd, a szentek
nek egyezségéről, Franeker, 1694.

írod.: K e m é n y  József, Csúzi Cseh Jakab 
emlékezete 1682-ből, Új Magyar Múzeum, 
1860; Z o v á n y i  Jenő, Helyesbítések Csúzi 
Cseh Jakab életrajzában, ItK, 1941.

Kiss Anna

Csúzi Cseh János (Losonc, 1677 
k.-Győr, 1732. ápr. 28.)

Ref. lelkész, orvos. —»Csúzi Cseh Jó
zsef bátyja. Losoncon, Debrecenben, Pá
pán, 1700-02-ben Franekerben tanult. 
Ácson, majd Győrött lett lelkész és or
vos, az 1720-as években a szőnyi össze
nőtt ikrek mutogatásával vált Európa- 
szerte ismertté. Magyar nyelvű orvosi 
műve (Tragoediapodagrica. A köszvény- 
nek rend szerint való folyásárúi írt 
discursus, 1715) kéziratban maradt, pie- 
tista ihletésű imakönyvét halála után ad
ták ki (Isten eleiben felvitetett lelki áldo
zat, [Győr], 1736).

írod.: M a g y a r y - K o s s a  Gyula, Csúzi Cseh 
János „ Tragoedia podagrica ”-ja, in UÖ, Ma
gyar orvosi emlékek, I, Bp., 1929.

Szelestei N. László

Csúzi Cseh József (Komárom?, 1680 
k.-Pápa, 1731. ápr. 8.)

Ref. lelkész és orvos, —»Csúzi Cseh 
János öccse. 1686-tól Debrecenben,
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1691-től Franekerben tanult. 1696-tól a 
pápai iskola rektora, 1697-től ugyanott 
lelkész. A Rákóczi-szabadságharc idején 
el kellett hagynia Pápát. 1707-ben Lo
soncon Rákóczi tiszteletére -  és róla 
mintázva -  az eszményi uralkodó eré
nyeiről értekezett (Vera ac viva boni 
principis delineatio), Bercsényi Miklós
hoz verset írt (Xeniolium Parnassum). 
Imádságai (Lelki fegyver, 1719), ének
gyűjteménye (Psalmodia theologica, 
tudniillik oly ednéhány tanító énekek) és 
egyéb versei (pl. Strophae recreatoriae 
de fertilitate Hungarica, magyarul) kéz
iratban maradtak.

írod.: E s z e  Tamás, Csúzi Cseh József, a 
Rákóczi-kor ismeretlen írója, ItK, 1964.

Szelestei N. László

C s ú z v  Zsigmond (Komárom m.?, 
1660-70 k.-Sajólád, 1729. júl. 2.)

Pálos egyházi író. Középnemesi csa
ládból származott. 1702-ben pálos szer
zetesként az erdélyi misszióhoz, visz. a 
Székelyföldre került, innen betegsége mi
att a sátoraljaújhelyi kolostorba helyez
ték. Kuruc tábori papként részt vett Rákó
czi szabadságharcában, Ordódy György 
lovas testőrezredének káplánja volt. Az 
ezred egyik katonája rátámadt, ~ önvéde
lemből megölte. Bár feljebbvalói neki 
adtak igazat, az eset ~nak életre szóló lel
kiismereti konfliktust okozott. Állomás
helyeit, nem egészen önként, gyakran 
változtatta. 1711-ben a sajóládi kolostor 
jószágkormányzója, majd a rendtarto
mány titkára volt, 1714-17-ben a pápai 
rendház perjele, nem választották újra, 
Pesten lett egyszerű lelkész. 1720-ban 
magyar hitszónok Pécsett, 1721-ben a 
Nyitra környéki Elefánton alperjel volt, 
majd a Pozsony melletti máriavölgyi bú
csújáróhelyen, 1725-től pedig ismét Pá
pán és Sajóládon működött.

Beszédei főként az egyszerű hívekhez, 
parasztokhoz, mezővárosi polgárokhoz, 
kisnemesekhez szóltak. Gyakran emle
gette a dicső múltat, különösen Mátyást, 
továbbá mindazokat, akiket a magyar 
függetlenség képviselőiének tekintett: 
Szt. Lászlót, Nagy Lajost, Fráter Györ
gyöt. Fellépett a hatalmaskodók ellen,

lelkesen ostorozta az udvari életet, és 
részvéttel beszélt a szegények szenvedé
seiről. Elítélte a babonát és a divat túlzá
sait. Stílusát leleményesség, szemléletes
ség és elevenség jellemzi. Kedveli az al- 
legorizálást, a kiélezett ellentéteket, a 
plasztikus életképeket és tréfás körülírá
sokat, bőven sző előadásába példázatokat 
és szentírási idézeteket, de a vaskosabb 
hang, a drasztikus, népi humor sem ide
gen tőle. Prédikációinak indulatos és ízes 
prózája helyenként négyrímű tizenkettős 
versbe vált át, előfordul nála ennek 
párosrímű változata is (Zengedező sípszó, 
Pozsony, 1723, a —»Koháry Istvánhoz 
szóló ajánlásban). Gazdagon merít a nép
nyelv szókincséből, közmondásaiból; a 
különböző (dunántúli, erdélyi, palóc) 
nyelvjárási sajátságok egyesítésére törek
szik. Az egyházi retorika népies változatát 
képviseli, tudatos nyelvújító, nyelvműve
lő igyekezettel, némi bőbeszédűséggel.

Művei: Evangeliomi trombita, Pozsony, 
1724; Lelki éhséget enyhétö evangeliomi 
kölcsönyözött három kenyér, Pozsony, 1724; 
Kosárba rakott aprólékos morzsalék, Po
zsony, 1725.

írod.: J u h á s z  M i k l ó s ,  18. századi egyházi 
szónok a divatról, Ethn, 1944; UŐ, 18. száza
di babonák és ördöngösségek, Ethn, 1944; 
Angyal Endre, Csuzy Zsigmond magyarsá
ga, ItK, 1957; Lukácsy Sándor, Magyar 
Seneca, ItK, 1992; UŐ, „ Trombita, kiirt, taní
tó vagyok". Prédikátorok -  hivatásukról, mű
fajukról, ItK, 1995; T a s i  Réka, Retoricitás és 
popularités Csúzy Zsigmond prédikációiban, 
ItK, 2000.

Lux Etelka

c s ü tö r tö k h e ly i  S z a p o ly a i -k á p o ln a
A szepesi —»lándzsásnemesek köz

pontja, a Szepesség vezetéséért Lőcsével 
vetélkedő Csütörtökhely 13. sz.-i Szt. 
László-templomának déli oldalához épí
tette fel —»kápolnáját az 1470-es években 
Szapolyai Imre, aki 1465-ben királyi ado
mányul nyerte el a megyét. A kétszintes 
kápolna magas felső tere háromszaka
szos, szentélye a nyolcszög három oldalá
val zárul, hálóboltozat fedi. A déli oldalt 
három négyosztatú, a szentély falait egy- 
egy kétosztatú ablak töri át, valamennyi
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nagyméretű és gazdag kőráccsal tagolt. 
Az ablakok közti falpilléreken tizenegy 
szoborbaldachint helyeztek el. Az abla
kok alatt igényesen keretezett ülőfülkék 
találhatók. A falakhoz kívülről dúsan fa
ragott fiálékban végződő támpillérek ta
padnak. A kápolna nyugati végén karzat 
helyezkedik el. A karzatalj boltozata a bé
csi Stephanskirche hajójának kicsinyített 
mása, de pillér helyett fiiggőkonzolra tá
maszkodik, ami technikai bravúr. Az alsó 
szintre a nyugati fal mellett elhelyezett 
szűk lépcső vezet. Az alacsony tér bolto
zata csillaghálós rendszerű. Megvilágítá
sára szakaszonként két-két kis csúcsíves 
ablak szolgál. Déli falából indul az a föld 
alatti folyosó, melynek végére a templom 
13. sz.-i kapuját helyezték át.

A rendkívül színvonalas ~ minden bi
zonnyal a bécsi épitőpáholy tervei között 
megmaradt, 1450 k.-i rajzok (alaprajz, 
homlokzatrészlet, ablak kőrácsa) alapján 
készült. A terv helyi alkalmazásakor a 
szentélyrészt megnyújtották, és a zárókö- 
vön a Szapolyaiak címerét helyezték el; a 
terven szabadon álló kápolnát a temp
lomhoz illesztették, ezáltal megváltozott 
az északi fal tagolása; továbbá az erede
tileg egyszintes kápolnát kétszintesre nö
velték. E változtatások a megrendelő igé
nyének kielégítését szolgálták: Szapolyai 
Imre célja családi temetőkápolna létre

hozása lehetett új birtokának egyik fon
tos központjában. Később a megváltozott 
elképzelésekhez igazodva a család tagja
it az 1488-tól a szepeshelyi prépostsági 
templom déli oldalához épített új kápol
nában helyezték örök nyugalomra.

írod.: Horváth Viktor, A szepes-csütör- 
tökhelyi kápolna, AÉ, ú. f. 17(1897); Ernő 
Marosi, Wege zur spätgotischen Architektur 
in Ungarn, in Actes du XXIIe Congrès Inter
national d ’Histoire de l ’Art, 1969, I, Bp., 
1972; MMÜv 1300-1470, 1987, 1, 669-671 
(Marosi Ernő); Balázsik Tamás, A csütörtök
helyi kettőskápolna, in Horler Miklós hetve
nedik születésnapjára, szerk. Lővei Pál, h. n. 
[Bp.], 1993 (Művészettörténet-Műemlékvé
delem).

Szakács Béla Zsolt

D
D a d a n - n y o m d a  —»cseh exuláns

nyomda

d a i m a t i k a  —»diakónusi öltözet 2.; 
—>főpapi jelvények

D aln o k i  N ag y  Mihály (Dálnok, ? - 
Kolozsvár, 1648. ápr. 25.)

Unit. tanár, egyházi író. 1631-37 kö
zött Olaszo.-ban tanult, hazatérve a ko
lozsvári unit. kollégium tanára, 1638-tól 
rektora volt, 1646-tól lelkész is. Elismert 
temetési szónok, több kéziratos latin 
nyelvű teológiai értekezés szerzője.

Művei: Prolegomena elucidationi tracta
tus theologici... (Kolozsvár, unit. kollégium 
kézirattára); Compendium theologiae Christia
nae (elveszett).

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

Balázs Mihály

D álnoki Veres Gerzson ( 1681-1736 u.)
Erdélyi születésű kuruckapitány, szol

gabíró. Megverselte a Rákóczi-szabad- 
ságharcot. Kuruc krónikájának első ré
széhez különböző forrásokat használt, a 
második részt személyes élményei alap
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ján írta az 1704-22 közötti események
ről, ügyetlen versekben, de érdekesen, 
történetileg hitelesen. Műve nem költé
szet: krónika. Kéziratban maradt, csak a 
20. sz.-ban jelent meg nyomtatásban.

Kiad.: A kuruc küzdelmek költészete, kiad. 
V a r g a  Imre, Bp„ 1977.

írod.: Thaly Kálmán, Adalékok a Thököly- 
és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, II, Pest, 
1872; Szász Béla, Petröczi Kata Szidónia és 
Dálnoki Veres Gerzson levelei, EPhK, 1908.

Turn Pál

d a m a s z k u s z i  acél —>kard

damaszt —̂ textil 3.

Damiani János, tuhegli (Tuhegli, 
1710. jún. 21.-Vác, 1784)

Kát. egyházi író. 1732-35-ben Rómá
ban bölcsészeti és teológiai tanulmányo
kat végzett. Ott szentelték pappá 1735- 
ben. XII. Kelemen pápa ajánlására Ester
házy Imre esztergomi érsek 1737-től 
pozsonyi kanonokká, majd Mária Terézia 
1749-ben ugyanott kántorkanonokká tet
te. Ettől az évtől Althan Mihály Károly 
váci püspök helyettese s a váci papnevelő 
igazgatója lett. Althan halála után lemon
dott tisztségeiről. 1768-ban Christoph 
—»Migazzi bécsi hercegérsek kinevezte a 
váci egyház kormányzójává. Latin nyel
vű egyházi munkákat írt, melyek közül 
Justa religionis coactio seu apodixis, 
quod reges, principes, magistratus etc. 
possint ac debeant acatholicos cogere ad 
fidem  c. művében szélsőséges vallási tü
relmetlenségről tett tanúbizonyságot: azt 
fejtegette, hogy a kát. királyok, fejedel
mek, hatóságok és földesurak a birtokai
kon tartózkodó más hitűeket erőszakkal, 
ha kell, halálbüntetéssel is jogosan kény
szeríthetik a kát. hitre. E munkáját a hely
tartótanács 1770. jún. 15-én kelt rendele
tével elkoboztatta. Maria triumphans és 
Examen libri symbolici Russorum (1778) 
c. munkái kéziratban maradtak.

Művei: Maria dei genitrix, Pozsony, 1758; 
Doctrina verae Christi ecclesiae, Pozsony, 
1760.

írod.: Concilia Emil, Adatok magyar tu
dósok és írók életéhez, TT, 1882, 360-367;

Pallos Kornél, 18. századvégi szerzetes író
ink és a felvilágosodás, Bp., 1936.

Kiss Anna

D a n ie l  István, id., vargyasi, br. (Var- 
gyas?, 1684. dec.-Szászvesszős?, 1774. 
márc. 24.)

író. —>Petrőczy Kata Szidónia veje, 
—»Daniel Polyxena apja. —»Bethlen Mik
lós udvarában nevelkedett. 1703-ban 
Brassóba húzódott, majd Rákóczihoz 
csatlakozott. 1706-tól Forgách Simon, 
1707-től Pekri Lőrinc hadsegéde. 1709. 
jún. 10-én nőül vette Pekri Polyxenát, és 
az unit.-ról a ref. vallásra tért. 1711-ben 
Moldvába menekült, a szatmári béke 
után tért haza. 1737-től báró, 1744-től a 
nagyenyedi ref. kollégium főgondnoka, 
1745-től udvarhelyszéki főkirálybíró. 
1762-ben írta kuruc múltját mentegető, 
transzszilván szemléletű önéletírását (De
scriptio vitae); átdolgozva kiadta ([Sze- 
ben], 1764), ám a vallási sérelmeket tár
gyaló részek miatt őt is, Páldi István 
nyomdászt is pénzbüntetésre ítélték. Val
lásos elmélkedéseire a kegyes-érzelmes 
egyházi próza stílusa jellemző (Monita 
paterna..., Szeben, 1752; Földi rövid pá
lyafutásnak örökké tartó mennyei jutal
ma..., Kolozsvár, 1759; Az örök életre ve
zető egyenes út..., h. n., 1767).

Kiad.: A vargyasi Daniel-családközpályán 
és a magánéletben, kiad. Daniel Gábor, 1894 
(levelei); Descriptio vitae, kiad. Daniel Gá
bor, in A vargyasi Dániel család eredete és 
tagjainak rövid életrajza, Bp., 1896; Újabb 
adattár a vargyasi Daniel család történetéhez, 
kiad. Kelemen Lajos, Kolozsvár, 1913 (leve
lei); Bécsi utazások. 17-18. századi útinaplók, 
kiad. S. Sárdi Margit, Bp., 2000 (útinaplója).

S. Sárdi Margit

Dániel István, legifj., vargyasi, br. 
(1751-1772. nov. 2.)

Fordító. Id. ->Daniel István unokája. 
1769-ben érzelmes, könnyed, terjengős 
stílusban lefordította Jean-François Mar- 
montel (1723-1799) felvilágosult állam
bölcseleti regényét (Belisarius, Kolozs
vár, 1776). Kéziratát Zalányi Péter föl
használta saját fordításához (uo., 1773).

Kiad.: Belisarius, in Magyar elbeszélők.
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16-18. század, kiad. S. Sárdi Margit, Bp., 
1986 (Magyar Remekírók).

írod .: Bayer Alice, Marmontel hatása 
Magyarországon, Bp., 1916.

S. Sárdi Margit

D ánie l  Polyxena, vargyasi, br. (Wes
selényi Istvánné; Vargyas?, 1720. jan. 
14—Zsibó?, 1775. szept. 24.)

Fordító. Id. -^Daniel István leánya, 
—»Petrőczy Kata Szidónia unokája. 
1742-ben kötött házasságot. Kitűnt mű
veltségével, a klasszikus nyelvekben va
ló jártasságával. Etikai, filozófiai, teoló
giai műveket fordított, egy részük kéz
iratban maradt. Bénédict Pictet ( 1655— 
1724) svájci ref. Írótól fordított erkölcs
tana (A keresztyén ethikának summás ve
leje, Kolozsvár, 1752) a —»pietizmus 
szemléletének térnyerését jelzi.

K iad.: Újabb adattár a vargyasi Daniel 
család történetéhez, kiad. Kelemen Lajos, 
Kolozsvár, 1913 (levelei).

írod .: Daniel Gábor, A vargyasi Daniel 
család eredete és tagjainak rövid életrajza, 
Bp., 1896.

S. Sárdi Margit

D á n v á d i  János (életéről adat: 1694 k.)
Ref. históriásének-szerző. Kőrösla- 

dányban rektor, Nádudvaron, majd Nagy
kőrösön jegyző volt. Egyetlen művét is
merjük (Siralmas versek, melyek Magyar- 
ország egy darab részének, kiváltképpen 
Debrecen vidékének, Berettyó környéké
nek és Sárrété mellyékének a pogány tatá
rok miatt esett romlását és elpusztulását 
keservesen zokogják, 1694, Debrecen?), 
amely a hosszú és pontos cím szerint 
mondja el az 1693-i őszi eseményeket. 
Nótajelzése: „Jajszó, siralom közt kétsé
ges világnak...”

írod .: Esze Tamás, Egy siralmas ének, Az 
Út, 1952.

Bor Tibor

d a r a b m é r t é k e k
A legősibb -^mértékek. Részint maga 

a méréstárgy, részint pedig a helyileg 
használt számrendszer (hatos, tízes stb.) 
alakított egységet. A kereskedelmi gya
korlatban Európa-közi mértékek. Hazánk

ban a ~ 21 egysége élt (2-nél 7 alegység). 
1-1200 db között váltakoztak. A gyako
ribbak:

Konc (liber, Buch). Európa-közi mér
ték. 24 ív író- vagy 25 ív nyomópapír.

Köteg (ligatúra, Bund). Európa-közi 
mérték. Hazánkban 10 vagy 20 db bőr, 25 
db írótol], 3 db zöld vagy 6 db fehér üveg.

Mandel. Német előzményű Európa- 
közi mérték. 15 db.

Rizsma (risma, Ries). Arab eredetű 
Európa-közi mérték. 20 konc, azaz 480 
ív író- vagy 500 ív nyomópapír.

Sokk (Schock). Német előzményű Eu
rópa-közi mérték. 4 mandel, azaz 60 db.

Tucat (Duzend, Tusin). Német előz
ményű, Európa-közi, nálunk ma is élő 
mérték. 12 db.

írod.: Bogdán István, Magyarországi űr-, 
térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig, 
B p . ,  1 9 9 1 .

Bogdán István

d a r a b o n t  —»kék darabontok; —»veres 
darabontok

d á r d a  —»szálfegyverek

D a rh o le z  Kristóf, id., fintai (f 1602)
Humanista műveltségű felső-mo.-i 

prot. nemes, költő, irodalompártoló, al
kalmi versek és tudományos igényű leve
lek szerzője. Fontos szerepe volt a —»Ba
lassi Bálint személyét övező kultusz ki
alakításában. A Balassi testvérek oldalán 
részt vett a tizenöt éves háború csatáiban. 
Balassi Bálint és Ferenc 1594-i hősi ha
lálát saját költségén kiadott latin emlék- 
versfüzérben örökíttette meg (Epitaphia, 
Bártfa, 1595), melyhez rövid előszót írt, 
méltatva a Balassi család történelmi elhi
vatottságát és az elhunytak heroikus ál
dozatvállalását. A kötetben együtt szere
pelnek ~ prot. irodalmi körének tagjai a 
znióváraljai jezsuita iskola növendékei
vel, mivel Balassi Ferenc prot., Bálint vi
szont kát. vallású volt halálakor. Ez a 
gyászkölteményciklus inspirálta —»Ri- 
may Jánost a magyar nyelvű —>Balassi- 
epicédium megírásakor (Vizsoly, 1596), 
melynek alapötletét ~ udvari papjának, 
-^Tolnai Balog Jánosnak latin nyelvű elő-
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giuma kínálta. Rimay hosszú latin ajánlást 
intézett -hoz, Balassi hősi erényeinek, tu
dományos érdemeinek és költészetének 
tisztelőjéhez. Rimay állítása szerint -  kü
lönös érdeklődést tanúsított az államel
mélet kérdései iránt, előadásokat is tartott 
az „állam helyzetéről, tagjairól és fő em
bereiről”. O volt a vezéralakja a humanis
ta nemesek Pallas nevét viselő körének 
(„Pallas ivadékai”), amelyhez a kor meg
határozó értelmiségi alakjai---- »Istvánffy
Miklós, —»Forgách Mihály, —»Révay Pé
ter, —»Káthay Mihály és Szokoli Miklós 
tartoztak.

Kiad.: A két Balassa halálára írt költemé
nyek, in Balassi Bálint Minden munkái, kiad. 
DÉzsi Lajos, Bp., 1923, II, 625-654.

írod.: Jenei Ferenc, A Balassi-hagyaték 
történetéhez, ItK, 1966; P irnát Antal, Rimay 
Epicediumának latin kísérő szövegei, ItK, 
1966; Eckhardt Sándor, Balassi Bálint kor
társai, in Balassi-tanulmányok, szerk. Kom- 
lovszki Tibor, Bp., 1972, 121-137; Kla- 
niczay Tibor, Az akadémiai mozgalom és Ma
gyarország, in Uő, Pallas magyar ivadékai, 
Bp., 1985, 28-29; Pirnát Antal, Rimay Ba- 
lassi-epicédiumának kísérő iratai, in Rimay 
János, Balassi-epicédium, kiad. Ács Pál, Bp., 
1994; Imre Mihály, A Balassi-kánon első vál
tozata. Az 1595-ös hártfai antológia, StudLitt, 
2003.

Ács Pál

D a rh o lc z  Kristóf, it]., fintai (1610-cs 
évek-1640. júl. 5. e.)

Fordító. Darholcz Ferenc mecénás fia, 
a Balassi-Rimay-körhöz tartozó, a Ba
lassi fivérek halálára emlékvers-gyűjte- 
ményt kiadó tudós humanista, id. —»Dar
holcz Kristóf unokája. Egyetlen ismert 
művét a középkorból eredeztette vagy 
pedig —»Tolnai Dali Jánosnak tulajdoní
totta az egyháztörténet-írás. Az eredeti
leg Musophilus álnéven Londonban 
1632-ben kiadott Novissima tuba c. köte- 
tecskét azonban a magyar puritanizmus 
vezéregyénisége, Tolnai Dali 1638-ban 
csak hazahozta, majd lefordíttatta a 
Fintán lakó -cal. A mű szerzője Richard 
Brathwaith ( 1588-1673). A hat dialógus
ból (Halál, Test, Lélek; Világ, Test, Ör
dög; Ember, Lelkiismeret; Lelkiismeret,

Bűn; Isten és Lélek; Lélek és Isten Váro
sa beszélgetése) álló ars moriendi fordí
tása nagyon rövid idő alatt elkészült, s a 
magyar változat már 1639-ben, Kassán 
elhagyta a sajtót. A magyar ref. egyház 
puritán szellemű megreformálására ké
szülő Tolnai Dali a könyvvel a helyes és 
tiszta életre, a jól és boldogul való meg- 
halásra akarta tanítani olvasóját. E tervé
nek méltó megvalósítójára talált az ifjú 
-ban, aki a latinhoz hű fordításban, ám a 
világi magyar szerelmi költészeten, a 
magyar reneszánsz lírai és epikai szöveg- 
hagyományon is iskolázott stílusban, re
mek fordítói leleményekkel, esztétikai 
és nyelvi igényességgel szólaltatta meg 
Brathwait művét.

Kiad.: Novissima tuba, azaz ítéletre ser
kentő utolsó trombitaszó, kiad. Komlovszki 
Tibor, Bp., 1978 (minikönyv); Utolsó trombi
taszó, kiad. Németh S. Katalin, utószó Jan- 
KOVics József, Bp., 1986 (az unikum nyom
tatványból hiányzó szöveg pótlásával).

írod.: Kovács Sándor Iván, Szepsi Csom
bor Márton prózastílusához, Szeged, 1958; 
Jankovics József, A Novissima tuba szerzője 
és fordítója, ItK, 1982.

Jankovics József

d a r u
A görög irodalomban követ tart kar

mai között, hogy ha elaludnék, a leeső kő 
zajára felébredjen, ezért állatszimbólum
ként az éberség megtestesítője. A keresz
tény művészetben ezzel összefüggésben 
a hűségnek és a szerzetesi élet rendjének 
jelképe is. Az őr- a festett —»famennye
zeteknek gyakori motívuma, főként az 
Umling-műhely munkáin jelenik meg, 
pl. a szászlónai ref. templomban (1752). 
—»Balassi Bálint versében (Mindennap jó  
reggel...) a szabadság megtestesítője. A 
pozsonyi vár királynéi pihenőszobájának 
-»emblémáján (1638^13) Castitas (Tisz
taság) kísérője. A —»pannonhalmi bencés 
apátság 1728-29-ben kifestett refektóriu- 
mának emblémái között szerepel a V 
alakban repülő -csapat, élén a példaadó 
vezérrel, nyilván a falképek megrendelő
jére, a rendházára gondosan ügyelő apát
ra való utalásként. A -  kedvelt motívum 
a -^heraldikában is.
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A pozsonyi vár királynéi pihenőszobájának Casti- 
tast (Tisztaság) ábrázoló egykori emblémája. Mar- 
quard Herrgott rézmetszete, részlet

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

D a rv a s  Ferenc (1740. márc. l.-Buda, 
1810. ápr. 3.)

Politikus, röpiratíró, költő. Nógrád m. 
országgyűlési követe és másodalispánja. 
A —»Türelmi Rendeletet követő nagy 
személyi változások során az első prot. 
tanácsosok között kerül 1784-ben a hely
tartótanácshoz. 1790-ben Pest m. ország- 
gyűlési követe. -^Kazinczy Ferenc köré
hez tartozik, A bölcsesség templomának 
leírása c. költeménye a szabadkőműves
ség programverse lesz. Ajakobinus moz
galom idején gyanúba fogták, de végül 
felmentették, sőt nemsokára kitüntetése
ket kapott. Egy jó  hazafiútól származott 
intés c., röplapokon terjedő versére 1790- 
ben —»Csokonai Vitéz Mihály verses vá
laszt írt (Magyar! Hajnal hasad!). Post 
nubila Phoebus (Pest, Buda, Kassa, 
1790) c., névtelenül kiadott röpiratában 
egyrészt a II. József-féle reformokat, 
másrészt a nemesi-nemzeti értékeket vé
delmezte. Pártfogolta a magyar nyelvet és 
szokásokat, továbbá a magyar színjátszás 
ügyét. 1807-ben -^Wesselényi Miklós rá

bízta az —»Erdélyi Magyar Színjátszó 
Társaságot.

Művei: A jó magyarhoz, Pest, 1790; Ma
gyar világ, Pest, 1790 (versek névtelenül).

Tokodi Farkas

d á t u m  —»keltezés

D ávid
Budai zsidó nagykereskedő II. Lajos 

idején, a királyi udvar szállítója. Az ud
var hitelre vásárolt nála, és a számlákat az 
ő üzleti könyve szerint rendezte. Fennma
radt az elszámolások eredeti összesítése.

írod.: MZsL. 1929. 188.
Haraszti György

D á v id  Ferenc (Hertel; Kolozsvár, 
1520?-Déva, 1579. nov. 15.)

Prot. prédikátor, több erdélyi prot. fe
lekezet alapító püspöke, akit az unit. egy
házban már-már kultikus tisztelet övez.

Apja David Hertel szász nemzetiségű 
varga, ill. tímármester, s fia édesapja ke
resztneve alapján nevezte magát Fran- 
ciscus Davidisnük, azaz Dávid fiának, 
amelyből aztán a Dávid Ferenc névalak 
kialakult. (Fiai egyébként ismét a nagy
apjuktól örökölt Hertel, latinosán Herte-

A Z  ECY ATTTA
ISTbNNÍC,  ES AZ Ô ALDOT
Sk N T  F l A N A C ,  a z  I B S V S  C H R I S T v S N A C
Mentegekről igaz vallaftéttel, à Ptoplictác cs 

ApaÜoloknac tráfsinac igaz follyáfsa 
Oercnt irattartót.

SX

DAVID Ferent2 têl, á meg frfîit«tct ïe* 
fus Gmftufnac fogatától.

Caroli Peternec, cs Melius Peternec ockos 
kodafstnac ellene vetettet.

ÏMSX

PSALM. LXXXL 
Ne légyen vJégén Iftcned, Es más I- 

ftent ne tifteily.

C O L O S V A R O T.
M. D. LXXI. eftendoben.

Dávid Ferenc, Az egy Atyaistennek és [...] Jézus 
Krisztusnak istenségükről igaz vallástétel, 
Kolozsvár, 1571, címlap
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lius nevet használták.) Apja nem tarto
zott ugyan a város legmódosabb polgárai 
közé, három fia közül legalább az egyik
nek iskoláztatására mégis vállalkozhatott. 
Ez nyilvánvalóan a városban kezdődött, 
ám a további esetleges helyszínekről is
mereteink már bizonytalanok. Későbbi 
források időnként megemlítik a gyulafe
hérvári káptalani iskola humanisztikus 
eszméktől áthatott légkörében folytatott 
tanulmányait, korabeli adattal azonban 
erről nem rendelkezünk. Nagyobb való
színűséggel azonosíthatjuk őt azzal a 
Franciscus Colosvariusszsd, aki 1545 ja
nuárjában Brassóban iratkozott be a refor
máció szellemében megszervezett gimná
ziumba. Nem sokat időzhetett azonban az 
erdélyi reformáció akkor legfontosabb vá
rosában, mert még ugyanabban az eszten
dőben az európai vallásújítás központjá
nak számító Wittenberg egyetemének lett 
hallgatója. Az 1545-50 között folytatott 
itteni tanulmányait csupán egy közel egy- 
esztendős kirándulás szakította meg az 
Odera melletti Frankfurt egyetemén. Szel
lemi arculatának kiformálódására bizo
nyosan jelentékeny hatással volt a Né- 
meto.-ban szerzett, széles körű erudíció- 
val feldúsított teológiai műveltség. A 
hazatérte utáni négy-öt esztendőben a kor 
gyakorlatának megfelelően iskolamesteri 
és prédikátori feladatokat látott el. Előbb 
egy esztendeig a besztercei iskola rektora 
volt, majd a közeli Petresen prédikátor, 
később ugyanebben a funkcióban talán 
Szebenben is eltöltött egy évet. Tekinté
lyének megnövekedését jelzi, hogy 1556- 
ban már szülővárosának plébánosává, el
ső papjává választották meg.

1555-59 között egy sor latin nyelvű 
teológiai iratban védelmezte a luth, teo
lógia álláspontját Francesco Stancaro itá
liai reformátor krisztológiai tanaival, ill. 
—>Kálmáncsehi Sánta Márton döntő mér
tékben Ulrich Zwinglitől eredeztethető 
nézeteivel szemben. E rendíthetetlenség- 
nek is elismerése lehetett, hogy 1557-ben 
az erdélyi magyar prot. egyházmegye 
püspökévé választották. (E tisztség sú
lyának mérlegeléséhez tudni kell, hogy 
az egykori gyulafehérvári kát. egyház
megye területén az 1550-es évekre két

területi-nemzeti alapon megszervezett 
prot. egyházmegye -  prot. szóhasználat
tal: szuperintendencia -  alakult: az egyik 
a szász székek területén jött létre, és köz
pontja Szebenben volt, a másik pedig a 
döntően magyarok lakta területeken for
málódott ki, s székhelye Kolozsvár lett. 
Ez a területi-nemzeti szerveződés meg
maradt egészen az 1570-es évek dereká
ig, ami azt jelentette, hogy az adott terü
leten élő gyülekezetek a szebeni vagy a 
kolozsvári püspök fennhatósága alá tar
toztak, függetlenül attól, mely irányzatát 
fogadták el a hamarosan bomladozni 
kezdő protestantizmusnak.)

E bomladozás egyik jeleként a zömmel 
magyarok lakta területeken egyre erőtel
jesebben léptek fel a reformáció helvét 
(svájci) ágának képviselői. A későbbi ~et 
előlegezi, hogy nem tudta kivonni magát 
a helvét irányzatok hatása alól, s 1559- 
ben elfogadta ezek dogmatikáját, amely 
elsősorban az úrvacsoratanban jelentett 
szakítást korábbi luth, felfogásával. En
nek következtében azonban le kellett 
mondania szuperintendensi tisztéről, ame
lyet csak 1564-ben nyert vissza, akkor, 
amikor az országgyűlés szabad utat nyi
tott a magyarlakta területen egyre inkább 
hódító helvét irányzat előtt is. ~ az 1563- 
ben Lengyelo.-ból Erdélybe visszatért és 
János Zsigmond udvari orvosa- és tanács
adójaként szereplő Giorgio —»Blandratá- 
val az oldalán ekkorra már hatalmas ér
demeket szerzett a helvét irányzat erdélyi 
meghonosításában. Ebben az értelemben 
tekinthető az erdélyi ref. egyház megala
pítójának.

1562-től együttműködött Blandratával, 
ám azt nem tudjuk, hogy hozzá hasonlóan 
ő is csupán epizódnak tekintette-e a helvét 
dogmatika meghonosítását. A szenthá
romság-dogma bírálatával mindenesetre 
vele együtt lépett fel 1566-ban. Ez a fellé
pés teljes sikert hozott, hiszen sikerült 
elismertetniök a ref.-okkal (magával 
—»Melius Juhász Péter debreceni ref. püs
pökkel is), hogy a szentháromság-dogma 
szakszavai nem bibliai eredetűek. Ugyan
akkor nekik azt kellett megígémiök, 
hogy a bibliai terminológia helyreállításán 
túl minden további újítástól tartózkodni
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fognak. Az egyezség betartása persze le
hetetlen volt, s ezzel megindult az a szel
lemi küzdelem, amely egészen 1571-ig, 
János Zsigmond haláláig izgalomban tar
totta a formálódó erdélyi fejedelemség 
életét, s amely a nagy, nyilvános, fejedel
mi szóra elrendelt hitvitákat éppúgy fel
ölelte, mint latin, német és magyar nyel
vű értekezések, vitairatok, esetenként 
irodalmi igényű paszkvillusok és dialó
gusok nyomtatott vagy kéziratos formá
ban való terjesztését. ~ életének kétség
telenül ez volt a legtermékenyebb idő
szaka, hiszen János Zsigmond udvari 
prédikátoraként (még 1564-ben kapta 
meg kinevezését) s e fentebb leírt egy
házszervezeti egység püspökeként, de 
nem utolsósorban fontos művek megfo
galmazójaként meghatározó szerepet ját
szott egy mai napig is élő s az erdélyi re
formációnak egyéni jelleget kölcsönző 
felekezet kialakulásában. Teljesítménye 
végleges értékelését ugyanakkor megne
hezíti, hogy nem tudjuk, ki szerezte az 
említett magyar és latin nyelvű vitairoda
lom névtelenül megjelent darabjait. A 
magyar unit. egyháztörténeti hagyomány 
őt tekinti szerzőnek, míg a külföldi ösz- 
szefoglalások ezeket Blandratának tulaj
donítják. Egy sor magyar nyelvű szöveg 
azonban vitathatatlanul az ő tolla alól ke
rült ki, s ezek egyszerre tartalmazzák az 
antitrinitarizmus (—»radikális reformá
ció) történeti indoklását és alapvető dog
matikai tételeinek kifejtését. A legfonto
sabbak az 1567-ben megjelent Rövid ma
gyarázat és Rövid útmutatás, továbbá az
1569-ben közzétett prédikációskötet. 
Dogmatikatörténeti szempontból az euró
pai antitrinitarizmus két típusának figye
lemreméltó szintetizálása zajlik le ezek
ben a munkákban. Az olaszoktól (Lelio, 
ill. Fausto Sozzini) átveszi azt az antipla- 
tonikus eredetű gondolatot, hogy a Já- 
nos-evangélium elején szereplő logosz 
csak metaforikus elnevezése a Máriától 
született ember Jézusnak, aki korábban 
nem létezett. Jézust tehát nem a Szenthá
romság második személyének, hanem 
Máriától született embernek tekinti, bár 
az átlagemberektől lényeges jellemzők
kel megkülönböztetett embernek, aki az

isteni erőnek tartott Szentiélektől foganta- 
tott, aki a bűntől teljesen mentes, aki iste
ni adottságokkal mérték nélkül van meg
áldva, s aki ezért az Atyától ugyan eltérő 
értelemben, de istennek is nevezhető. Ezt 
a Sozzinitől származó krisztológiát szinte
tizálta ~ az elsősorban Servet műveiből 
származó anabaptisztikus fogantatású ta
nokkal és a morális teológiára vonatkozó 
gondolatmenetekkel. A szintetizálás során 
jelentékeny módon tompította az anabap
tisztikus érvek élét, bírálta ugyan a gyer- 
mekkeresztséget, de nem foglalt határo
zottan állást abban, hogy mikor kell a hí
veket megkeresztelni, nem vette át a főleg 
lengyel hitsorsosainál határozottan jelent
kező szociális elgondolásokat, nem köve
telte a hívektől az eskü megtagadását, 
nem tette kérdésessé, hogy az unit. közös
ség tagjai viselhetnek-e világi hivatalt. Az 
anabaptisztikus-spiritualisztikus gondo
latvilágból a legmarkánsabban egy bizo
nyos fajta váradalmas hangoltság maradt 
meg, amely 1570-re jósolta meg Krisztus 
ezeréves földi országát, amelyet ugyanak
kor a Luther által elkezdett és az antitri- 
nitáriusok által kiteljesítctt reformáció 
diadalaként mutatott be. Erasmus és fő
leg bázeli követői, elsősorban Sebastian 
Castellio nyomán ugyanakkor gondolat- 
világa centrális mozzanatává vált annak 
hangsúlyozása, hogy a hitet nem lehet tűz
zel és vassal terjeszteni, s hogy a felekeze
ti viták során egyik félnek sem szabad az 
erőszakhoz folyamodnia. Ezeknek a gon
dolatoknak az elterjesztése nagymérték
ben hozzájárult ahhoz, hogy Erdély a val
lási tolerancia országává váljék, jóllehet 
az a 19. sz.-i romantikus festményen is 
népszerűsített elképzelés, amely szerint 
1568 januárjában Tordán ~ hirdette meg a 
vallásszabadságot, nyilvánvalóan nem fe
lel meg a valóságnak.

Párját ritkító ugyanakkor az, hogy a 
dogmatikai útkeresés szenvedélye nem 
hűlt ki benne a szervezetileg egészen az
1570-es évek derekáig egységes erdélyi 
magyar prot. egyházak püspökeként 
sem. A fenti krisztológiai felfogás nyil
vánvaló ellentmondásai belátásával is 
összefügg, hogy legalább a kolozsvári 
kollégium helyet adott olyan gondolko
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dóknak (Johann —»Sommer, Jacobus 
—»Palaeologus, Matthias —»Vehe-Gliri- 
us), akik a kiutat a szentháromság-taga
dás radikalizálásában látták. így kezdeti 
vívódás és tiltakozás után ~ is elfogadta 
az ún. nonadorantista felfogást, amely Jé
zusnak még a fenti másodlagos, az Atyá
tól ráruházott istenségét sem ismerte el, s 
így azt hirdette, hogy nem szabad őt sem 
imádni, sem segítségül hívni.

Ez az eszmei fejlődés 1571 u. már Er
délyben is veszélyes következményekkel 
járt. A kát. Báthory István ugyanis -  erő
szakos lépésektől ugyan tartózkodva -  
komoly intézkedéseket tett ~ és a szent
háromság-tagadók ellenében. Trónra lé
pése után elbocsátotta udvari prédikátori 
állásából, megtiltotta unit. könyvek ki
nyomtatását, 1572-ben pedig országgyű
lési határozatban tiltott be minden továb
bi vallásújítást. Régebbi funkciói közül ~ 
élete végéig most már csak a kolozsvári 
vezetőlelkészit tarthatta meg, hiszen 
1573 tájától jelentősen korlátozták szu- 
perintendensi jogkörét, ettől az esztendő
től már csupán a vele egy hiten lévőknek, 
vagyis az unit.-oknak maradt püspöke. 
Mivel a hetvenes évek második feléből 
csak néhány rövid latin értekezése ma
radt ránk, máig nem tudjuk egész ponto
san, mi okozta elítélését. Az egyik felfo
gás szerint 1578 tájától ~ megpróbálta 
egyháza kötelező álláspontjává tenni a 
nonadorantizmust s ezzel együtt megtil
tani a gyermekkeresztelést. (Ez utóbbi 
már nem az anabaptisták, hanem Palaeo- 
logus szellemében történt, aki szerint a 
keresztény szülőknek teljesen fölösleges 
gyermekeiket megkeresztelniök, mivel 
szüleik jogán tagjai annak a közösség
nek, ahonnan az üdvözülésre jogosultak 
kikerülhetnek.) Blandrata úgy látta, hogy 
mindez veszedelembe sodorja az antitri- 
nitarizmus egészét, így Fausto Sozzini 
Erdélybe hívásával is próbálta visszatérí
teni ~ot az 1571 e. elfogadott hittételek
hez. Amikor ez viták sorozatában sem si
került, a fejedelem (az időközben lengyel 
királlyá lett Báthory István helyébe lépett 
Báthory Kristóf) közbelépését kérte. O 
az ügyet az országgyűlés elé terjesztette, 
amely 1579. jún. 3-án elítélte tiltott val

lásújításért. A súlyosan beteg, a per folya
mán már beszélni is alig tudó püspök a 
dévai várbörtönbe került, ott halt meg 
1579 novemberében. A másik felfogás 
szerint nem lehet elvonatkoztatni attól, 
hogy az Erdélybe menekültek között 
1578-ban ott találjuk azt a Matthias Vehe- 
Gliriust is, aki még tovább ment Krisztus 
szerepének leépítésében. O a később ki
alakuló szombatosok alapforrásának szá
mító Mattanjah c., német nyelvű művé
ben kifejtette, hogy Jézus semmit sem 
módosított az ótestamentumi törvényen. 
Szerinte tehát Isten törvényeit megismer
ni és helyesen értelmezni egyedül az 
Ótestamentum alapján lehet, mivel pedig 
az embernek nincs joga ahhoz, hogy ön
kényesen válogasson a törvények között, 
a „hívő pogányoknak” (a bizonyíthatóan 
csak a zsidóknak szánt körülmetélkedés 
kivételével) az Ótestamentum rituális tör
vényeit is be kell tartaniok. Tény, hogy az 
utolsó hónapokból származó s kétségte
len hitelességű szövegekben az Istennek 
tetsző kegyes életről szólván ettől eltérő
en ~ határozottan Krisztus utánzásáról 
beszél, ám a nonadorantizmus alátámasz
tására kétségtelenül argumentumokat 
merít a MattanjahbóX is, tehát nem az eb
ben felsejlő veszélyek ellen hadakozik. 
Utolsó írásai éppen ellenkezőleg az egy
szer már elhagyott többistenhit visszahú
zását tartják a legnagyobb veszélynek, s 
ennek elkerülése érdekében érvel azok -  
s így elsősorban önmaga -  védelmében, 
akik az igazságot előhozzák a sötétség
ből. A viták ellenére az bizonyos, hogy 
már Palaeologus és társai teológiája egy 
minimumának vállalásával is teljesen 
egyéni színezetet adott az erdélyi unita- 
rizmusnak, amelyben olyan radikális el
képzelések is otthonra leltek, amelyeket 
lengyel hitsorsosaik, az ellenfeleik által 
szociniánusoknak nevezett szenthárom
ság-tagadók már nem vállaltak. Mindez a
17. sz. derekáig tartott. Amikor aztán az 
erdélyi unit.-ok is a szociniánusok hatása 
alá kerültek, ~ öröksége egyre inkább 
vállalhatatlanná vált. így a 17. sz. dere
kától a 19. sz. közepéig ~ kultusza való
jában az első püspök mártíriuma, nem 
pedig valóságos nézetei körül alakult ki.



Dávidné zsoltárt 168

Kiad.: A nagyváradi disputáció, kiad. 
Nagy Lajos, Símén Domokos, Kolozsvár, 
1870; Rövid magyarázat, kiad. Pálffi Már
ton, utószó Boros György, Kolozsvár, 1910 
(hasonmás); RMKT XVI/7, 1912, 1926 (ver
sei); Dávid Ferenc értekezése a kettős isten
ségről, Kolozsvár, 1943; Defensio Francisci 
Davidis, kiad. Dán Róbert, bev. Balázs Mi
hály, Bp-Leiden, 1983 (hasonmás); Rövid út
mutatás, kiad. Németh S. Katalin, Bp., 1984; 
De falsa et vera unius Dei cognitione, kiad. 
Dán Róbert, bev. Pirnát Antal, Bp., 1988 (ha
sonmás).

Írod.: Jakab Elek, Dávid Ferenc emléke, 
I—II, Bp., 1879; Antal Pirnát, II mártíré e 
l ’uomo politico. Ferenc Dávid e Giorgio 
Blandrata, in Antitrinitarianism in the Se
cond Half of the 16th Century, Bp., 1982 
(„Studia Humanitatis”, 5); Balázs Mihály, 
Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek 
végén. Bp., 1988 (HumRef, 14); P irnát An
tal, in ÚMIL, 1994, I, 402—404; Balázs Mi
hály, Dávid Ferenc, in Nagy képes millenniu
mi arcképcsarnok. 100 portré a magyar törté
nelemből, szerk. RÁcz Árpád, Bp., 1999.

Balázs Mihály

Dávidné zsoltári (1790-91; Sáros
pataki Református Kollégium Tudo
mányos Gyűjteményei Nagykönyvtára, 
630)

Közköltészeti alkotásokat tartalmazó 
kottás énekgyűjtemény; nagyobb részét 
(1-123. levél) Daróci József székelyud
varhelyi városi tanácsos írta össze.

Kiad.: Pálóczi H orváth Ádám, Ötödfél- 
száz énekek, kiad. Bartha Dénes, Kiss Jó
zsef, Bp., 1953.

írod.: Stoll, 1963, 22 002 ,32004, 393. sz.
A szerk.

Dayka Gábor (Miskolc, 1769. márc.
21.-Ungvár, 1796. okt. 20.)

Költő. A felvilágosodás kori magyar 
irodalom legszomorúbb életű poétái kö
zé tartozik: szegény család szülötte, aki
nek -  hogy tanulhasson -  a hajlamaival 
ellentétes egyházi képzés kereteit kellett 
vállalnia. Lázadozó alkat volt: egyik pré
dikációjában hatvan eretnek tételt muta
tott ki elöljárója. Korai halálában nem
csak a tüdőbaj, nemcsak az egzisztenciá-

D ayka G ábor arcképe  Versei első  kiadásában  
(Pest, 1813). Gerstne r  J ó z s e f  rézm etszete  

K azinczy  ra jza  után

lis gondok, de egy szerencsétlen házas
ság viszontagságai is közrejátszottak. 
Huszonhat éves korában távozott az élők 
sorából. Természetesnek gondolhatnánk, 
hogy a magyar irodalomban hagyomá
nyosan ő számít az érzelmesség egyik 
jellegzetes alakjának. A verseiben meg
szólaló szomorúságnak azonban nem sok 
köze van a mindennapok bajaihoz, az ő 
bánata „titkos”, „kimagyarázhatatlan” és 
olyan mértékű, hogy -  erről szól egyik 
legjellegzetesebb és legszebb verse, A 
rettenetes éj -  csak a halál hozhatná el a 
megváltást számára. Az ő érzelmessége 
nem is ismer más témát, a halálos és 
ugyanakkor meghatározatlan szomorúsá
got mintegy hét-nyolc versben is meg- 
énekli. E téma ilyen hangsúlyos jelenléte 
~ költészetében némileg rejtélyes, hiszen 
érzékeny költeményeit e szomorúságtól 
teljesen elütő poétái világ veszi körül. 
Nem sok köze van a fájdalmas hangula
tokhoz pl. komplikált érzelmi életet kife
jező anakreontikájának, alkalmi versei
ből pedig egy barátságait nagy érzelmi 
átéléssel ápoló fiatalember tekint ránk.
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De nem illeszkedik jól az elviselhetetlen 
lelki szenvedések énekesének szerepé
hez az a szenvtelennek tűnő szakértelem 
sem, amellyel a költői mesterséghez vi
szonyult: kutatta a mesterség titkait, s 
önálló nézeteket alakított ki róla. A kor 
irodalmi mozgalmának, az ún. versújítás
nak egyik kiemelkedő alakja. Ebben társa 
és segítője legjobb barátja, —»Kazinczy 
Ferenc. Hozzá is írt egy szép verset („In
dulsz Tokajnak édenébe...”). A nyelvújí
tás későbbi vezéréhez nem állt senki kö
zelebb költőtársai közül 1790 táján, utóbb 
ő is adja majd ki a korán elhunyt barát 
műveit, elméleti jelentőségű életrajzi be
vezetővel. A „titkos bú” mibenléte azon
ban őt sem foglalkoztatta, de a közvetlen 
utókort sem, csak a tudatos és sikeres for
maművészt látták benne. ~ mintegy ötven 
költeményt hagyott ránk, amelyek még 
évtizedekig nagy hatással voltak az olva
sókra, így a 19. sz. első felének olyan igé
nyes és szigorú kritikusaira is, mint Köl
csey Ferenc vagy Bajza József.

Kiad.: Újhelyi D a y k a  Gábor Versei, kiad. 
K a z i n c z y  Ferenc, Pest, 1813; D a y k a  Gábor 
Költeményei, kiad. A b a f i  Lajos, Bp., 1880; 
D a y k a  Gábor Versei, kiad. K o v á c s  Ferenc- 
né, Ó n o d i  Irén, Miskolc, 1993.

írod: G á l o s  Rezső, Dayka Gábor költé
szete, EPhK, 1913; L ő k ö s  István, Dayka Gá
bor egri éveiről, It, 1962; UŐ, Dayka Gábor 
utóélete, Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 
Eger, 1962, 1964, 1965, 1966; K a b d e b ó  Ló
ránt, Dayka Gábor költői pályája, Miskolc, 
1968; W é b e r  Antal, A szentimentalizmus, Bp., 
1971 ; B ír ó  Ferenc, A titkos bú poétája, in Uő, 
A felvilágosodás korának magyar irodalma, 
Bp., 21998, 346-355; G y a p a y  László, Egy re
cenzió tétje (Kölcsey befejezetlen kritikája 
Dayka Gáborról), ItK. 1999; B ó d i  Katalin, 
Dayka Gábor kiadatlan Batteux-fordításai, 
ItK, 2000; S z il á g y i  Márton, A ,,titkos bú” 
poétája? Dayka Gábor kanonizálásának kér
dőjelei, ItK, 2000.

Bíró Ferenc

deák —»káptalani iskola

Deáki Filep József (Erdőszentgyörgy, 
1681. aug. 4.-Kolozsvár, 1748. okt. 13.)

Ref. egyházi író. —»Deáki Filep Pál és

—»Deáki Filep Sámuel apja. Nyitra m.-i 
nemescsaládból származott. 1692-től Ko
lozsvárt tanult, majd Máramarosszigetcn 
tanított. 1709-11-ben a franekeri, az 
utrechti és az odera-frankfurti egyetem 
diákja. 1712-től dési, 1715-től kolozsvá
ri lelkész, 1737-től egyházkerületi jegy
ző, 1740-től püspök. Vallásos értekezé
sek, könyörgések, versek, halotti beszé
dek írója.

S. Sárdi Margit

Deáki Filep Pál (Kolozsvár, 1738 
Kolozsvár, 1779. jan. 14.)

Ref. egyházi író. -ADeáki Filep József 
fia, —»Deáki Filep Sámuel öccse. Ko
lozsvárt, 1761-63-ban Utrechtben, Lei- 
denben tanult. Bátyja halála után, 1767- 
től kolozsvári lelkész. Neves egyházi 
szónok, több erdélyi főméltóságról mon
dott gyászbeszédet.

Írod.: Török István, Deáki Filep Pál élet
rajzához, ErdMúz, 1896.

S. Sárdi Margit

Deáki Filep Sámuel (Dés, 1713— 
Kolozsvár, 1767)

Ref. egyházi író. —»Deáki Filep József 
fia, —»Deáki Filep Pál bátyja. —»Udvar
helyi Tölcséres Mihály veje. Kolozsvárt,
1738-39-ben Leidenben, Utrechtben ta
nult. Hazatérve Kolozsvárt apja mellett 
segédlelkész, halála után, 1748-tól lel
kész. Üdvözlő verset, halotti beszédeket 
írt.

írod.: Karl-Heinz J ü g e l t , Elfelejtett ma
gyar versek 17-18. századi külföldi disszertá
ciókban, ItK, 1967.

S. Sárdi Margit

Debreceni László (Ladislaus Debreci- 
nius Pannonius; 16. sz. első fele)

Hétéves (1513-20) itáliai, főleg bolo
gnai tartózkodás és tanulmányok után 
tért vissza Mo.-ra. Romolo Amaseo leve
lezőtársa. Ajánló verse - aMagyi Sebes
tyén Janus-kiadásában található.

Kiad.: Analecta nova ad historiam rena
scendum in Hungária litterarum spectantia, 
ed. Eugenio A b e l , Stephanus H e g e d ű s , Bp., 
1903.

írod.: R é v é s z  Mária, Romulus Amasaeus.
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Egy bolognai humanista magyar összekötte
tései aló. század elején, Szeged, 1933.

Jankovits László

Debreceni Péter (Debrecen, 1608-?, 
1671 u.)

Ref. prédikátor. Debrecenben, Leiden- 
ben, Franekerben tanult. Tizenkét idvössé- 
ges elmélkedések (Leiden, 1637) c. mun
káját Mo.-on még többször kiadták (Lő
cse 1638, 1668, 1704; Bártfa, 1639). 
Alapja Philip Kegel misztikus, elmélke- 
dő-imádságos könyve, amelyet ~ a ref. 
igényekhez igazítva fordított le s toldott 
meg énekekkel, többek közt -^Balassi 
Bálint két istenes versével. —>Deselvics 
István az 1618-ban és 1635-ben megje
lent latin nyelvű Kegel-kiadásokkal ve
tette össze ~ munkáját, s nagy fogyatko
zásokat, továbbá torzító kálvinista szán
dékot vélt felfedezni benne, ezért -  luth, 
szellemben -  újrafordította (Lőcse, 1639; 
Ulm, 1653).

Kiad.: RMKT XVII/9, 1977.
Írod.: T h i e n e m a n n  Tivadar, A 16-17. szá

zadi irodalmunk német eredetű művei, ItK, 
1922.

Kemp Lajos

Debreceni S. János ( t i 614?)
Versszerző. Származására nevének 

rövidítése (Smigmatopoeus=Szappanos) 
utal. Az 1580-as években Wittenbergben 
tanult, hazatérte után a váradi káptalan 
levéltárosa lett. Bocskay István híve, ver
seiben a hajdúk és a fejedelem érdekei
nek adott hangot. Conspiratio Kendiana 
c. énekében az 1610-ben Báthory Gábor 
ellen irányuló Kendi István-féle összees
küvésről szól, tendenciózus szándékkal. 
Henricus Petreius Herdusianus Aulica vi
ta c. udvarellenes antológiájából kiemelve 
Antonio Guevara ars moriendijét is lefor
dította Az keresztyén embernek ez világtúl 
való elbúcsúzásának formája címmel. A 
Guevara-átdolgozás Otto Casmann Chris
tianus suspirans (Debrecen, 1615) c. el
mélkedésgyűjteményének magyar fordí
tásába illesztve jelent meg.

Kiad.: RMKT XVII/1, 1959.
írod.: K e s e r ű  Bálint, A „Conspiratio Ken

diana" szerzője, ItK, 1963; N é m e t h  S. Ka

talin, Debreceni S. János és Guevara, ItK,
1974; Lukácsy Sándor, Szép magyar írások
nak mindeneket gyönyörködtető kertecskéje, 
Kortárs, 1992; UŐ, Magyar haláltáncok in 
UÖ, Isten gyertyácskái, Pécs, 1994.

Németh S. Katalin

debreceni bútorművesség —»bútorké
szítő központok 1.

Debreceni Csorba István (Debrecen, 
?-Hajdúböszörmény, 1610)

Ref. tanár és lelkész. Debreceni polgá
rok alumnusaként 1584 nyarától Witten
bergben, 1586 szeptemberétől Heidel- 
bergben tanult. Hazatérése után, 1587- 
90 között a debreceni kollégium lektora, 
majd rektora volt; az ő idejében kezdték 
vezetni az iskola anyakönyvét. 1597-ben 
lelkész Alsó- vagy Vedresábrányban, az 
érmelléki egyházmegye esperese; 1604- 
05-ben endrédi pap, a nagykárolyi (er- 
dőd-szatmári) egyházmegye esperese. 
1609-től Hajdúböszörményben lelkész. 
Verset írt —»Károlyi Gáspár pestisben el
hunyt három gyermeke, valamint Valkai 
Miklós halálára (Lugubres elegiae, Wit
tenberg, 1587), továbbá a -^Zrínyi-al
bumba (Wittenberg, 1587).

Kiad.: Clauser Mihály, Stephanus Csor
ba Debrecinus Ungarns, Debreceni Szemle, 
1934 (a Zrínyi halálára írott vers).

írod.: BHA 15, 1987; Szenei Molnár Al
bert naplója, kiad. Szabó András, Bp., 2003.

Szabó András

Debreceni disputa
Egy antitrinitárius hitvitázó komédia 

elnevezése, amely a Historia ecclesiasti
ca transylvano-unitaria c. kéziratos mű
ből származik, ahol szövege Disputatio 
Debreczeniensis. Comoedia Valaszutina 
illustrata címen olvasható. Újabban gyak
ran használják az idézett latin címmegje
lölés második tagjából származó Válasz- 
úti-komédia címet is. A csak 18. sz.-i kéz
iratos másolatokban ránk maradt művet 
egyes másolatok vallásos vetélkedésnek 
vagy históriának is nevezik, ti. Debrecen 
unit. hitre térése históriájának. Ez utóbbi 
egyben jelzi a cselekmény legfontosabb 
mozzanatát: a párbeszédes mű azt jeleníti
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meg, hogy a Debrecenbe váratlanul meg
érkező antitrinitáriusok miképpen diadal
maskodnak, s érveik hatására miképpen 
mondja ki a város magisztrátusa, hogy kö
zösségük egésze csatlakozik a szenthá
romság-tagadókhoz. Bár a befejezés fiktív 
volta mindig is nyilvánvaló volt, a mű 
egyéb mozzanatai alapján a ~t sokáig va
lamely megtörtént hitvita irodalmi átdol
gozásának tekintették. Ez az elképzelés 
ma már nehezen képviselhető, mivel ki
mutatható, hogy az 1560-as évek máso
dik felének ref.-antitrinitárius hitvitái 
mellett a mű nagymértékben merít az eu
rópai prot. komédia- és dialógusirodalom 
retorikai-poétikai fogásaiból is. Nagyon 
valószínűnek látszik, hogy nem azért 
nincsenek meg ebben a munkában az an
tik komédiairodalom egy típusának drá
mapoétikai eljárásai (öt felvonás, a fel
vonások új helyszínhez, a jelenetek új 
szereplőhöz kötése), mert a későbbi má
solók ezeket kiiktatták, hanem nem vol
tak ezek jelen már a középkori színjáté
kokban és a humanista szatirikus iroda
lomban használatos elgondolásokhoz 
igazodó eredetiben sem. Ez drámapoéti
kai szempontból is egyedülállóvá teszi a 
művet a 16. sz. magyar irodalmában. 
Szerzője 1572 táján —»Válaszúd György 
lehetett. A kutatók egyetérteni látszanak 
ugyanis abban, hogy a címben szereplő 
Válaszúd elnevezés a kolozsvári unit. 
kollégium seniorára, a baranyai unit.-ok 
későbbi püspökére vonatkozik, s nem ar
ra a kicsinyke falunak számító Válaszút- 
ra, ahol ilyen komédia előadására is al
kalmas iskola aligha működhetett a 16. 
sz.-ban.

Kiad.: RMDE, 1, 1960.
írod.: P i r n á t  Antal, A magyar reneszánsz 

dráma poétikája, ItK, 73(1969); B a l á z s  Mi
hály, Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívü
li antitrinitarizmus kezdetei, Bp., 1998, 142 
165 (HumRef, 25); N é m e t h  S. Katalin, Vá
laszúd György, in Bibliotheca Dissidentium. 
Répertoire des non-conformistes religieux des 
seizième et dix-septième siècles, éd. André 
SÉGUENNY, XXIII, Ungarländische Antitrini- 
tarier III, Red. Mihály B a l á z s , Baden-Ba
den, 2004, 161-193.

Balázs Mihály

Debreceni Ember Pál (Debrecen, 
1661-Olaszliszka, 1710. jún.)

Ref. lelkész, egyháztörténetíró. —»Mar- 
tonfalvi György veje és -»Szatmári Pak
si Mihály apósa. Debrecenben tanult, 
1679-től ugyanitt, 1682-től Sárospatakon 
tanított, 1683-tól ref. lelkész. Thököly Im
re támogatásával 1684-ben Leidenben, 
1685-ben Franekerben tanult. 1686 őszé
től ismét sárospataki lelkész, 1687-ben, 
amikor a jezsuiták a templomot és az is
kolát is elfoglalták, Makkoshotykára me
nekült. 1695-1701 között Losoncon, az
után Szatmáron pap, 1703-ban Debrecen
be megy, itt 1704-ben ispotályos lelkész. 
1705-től Liszkán pap. A —»coccejanizmus 
követője. A magyar ref. egyháztörténet
írás alapjait vetette meg Historia eccle
siae reformatae in Hungária et Transylva
nia... c. munkájával. A kéziratot ~ halála 
után veje küldte Utrechtbe, ahol Fridrich 
Adolph Lampe egyháztörténész 1728-ban 
némi átszerkesztéssel a saját neve alatt je
lentette meg.

Művei: Boanerges, mennydörgésnek (két) 
fiai..., Debrecen, 1689; Innepi ajándékul az 
Isten sátorába felvitetett szent siklus, Kolozs
vár, 1700; Garizim és Ébál, Kolozsvár, 1702.

írod.: R é v é s z  Kálmán, Debreceni Ember 
Pál egyháztörténelme, Debreceni Protestáns 
Lap, 1882; Debreceni Ember Pál egyháztör
ténelme, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 
1884; H a r s á n y i  István, Debreceni Ember 
Pál eddig ismeretlen kéziratai, ProtSz, 1915; 
K a t h o n a  Géza, Debreceni Ember Pál. 
1661-1710. Theológiai Szemle, 1961; R i t o ó k  

Zsigmondné, Debreceni Ember Pál egyháztör
ténetének kéziratai, MKsz, 1973; B u c s a y  Mi
hály, Debreceni Ember Pál coccejanizmusa, in 
Szószék és katedra, Bp., 1987; T ó t h  Endre, 
Debreceni Ember Pál, az egyháztörténész, A 
Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 4-5(1984—85).

Magyar Árpád

debreceni festett könyvkötések
~nek szokás nevezni a magyar festett 

pergamenkötéseket általában. Virágko
ruk a 18. sz. közepétől csaknem egy év
századon át tartott. A ~et lakkfestékkel 
színezték. A kötéstábla felületét natúr 
színű szalagfonat tagolja különböző szí
nű mezőkre. Ezekbe aranyozott, indás vi-
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Az 1759-i, debreceni kiadású É n e k e sk ö n y v  festett 
pergamenkötése. MTAK

rágmintákat helyeztek el, amelyek gyak
ran vázából nőnek ki. Az elő- és háttábla 
mindig azonos, és a gerincet is hasonló
an díszítik. Legtöbbször a könyv metszé
se is aranyozott. A céhes mesterremekek 
készítőit név szerint ismerjük. Más ma
gyar városokban is készültek festett per
gamenkötések, pl. Kassán, Kecskemé
ten, Sopronban és Erdélyben.

Lásd még: —»könyvkötészet.
írod.: V a r j ú  Elemér, A „debreceni" kötés, 

Magyar Bibliofil Szemle, 1(1924); R o m h á n y i  

Károly, A magyar könyvkötés művészete a 18-
19. században. Bp., 1937, 68-79, 275-306; 
T a k á c s  Béla, A debreceni könyvkötőművé
szet, Debrecen, 1980; Marianne R o z s o n d a i , 

Ein bemalter Pergamenteinband aus Sopron, 
1790, Philobiblon, 37(1993); Uö, A festett 
pergamenkötések helye az európai kötéstörté
netben, in Debreceni festett pergamenkötések, 
szerk. K r a n k o v i c s  Ilona, Debrecen, 2002.

Rozsondai Marianne

Debreceni Fóris István (Debrecen, 
?-Zilah?, 1712. máj. 26.)

Ref. egyházi író. Szülővárosában ta
nult, 1678-tól Túrkevén lett ref. prédiká
tor, majd a franekeri és az utrechti egye
temre járt. 1681-től lelkész Királydaró- 
con, azután Szilágysomlyón, 1688-tól 
Zilahon. 1694-ben esperes, 1699-től a ti
szántúli egyházkerület jegyzője. Prédiká

ciókat, gyászverseket szerzett, és megír
ta a bibliai személyek életrajzát [Halot
tak lajstroma, Debrecen, 1684).

Kiad.: RMKTXV1I/11, 1986.
írod.: B a r c s a  János, A tiszántúli ev. refor

mátus egyház története, Debrecen, 1906.
Turu Pál

Debreceni Kalocsa János (Debretze- 
ni, Debreczeni K.; Debrecen, 1632 Pol
gár, 1710. ápr.)

Ref. egyházi író. Debrecenben és Né- 
metalföldön tanult. 1658-ban Londonba 
utazott. Kecskeméten volt rektor, majd a 
Tiszántúlon lelkész, a debreceni egyház
megye esperese. Lefordította Giovanni 
Diodato Énekek é«e/ce-kommentárját Is
ten ajándékával való kereskedés címen 
(Debrecen, 1693). Több ref. mű kiadását 
gondozta.

Művei: Örökélet zengéjének érzése, Deb
recen, 1661; Dicsíretes emlékezet [...] 
Felvinczi Sándor [...] felett, Debrecen, 1686; 
Halotti tanítás [...] Szenczi Pál felett, Debre
cen, 1691.

írod.: Kiss Áron, Debreceni Kalocsa Já
nos, Debreceni Protestáns Lap, 1883; 
H a r s á n y i  István, Debreceni Kalocsa János
nak egy eddig ismeretlen munkája, ItK, 1908.

Kovács Zsuzsa

Debreceni Király István (Debrecen, 
16697-Debrecen, 1716)

Orvos, ref. lelkész. 1685-től a debre
ceni ref. kollégiumban tanult. Városa 
költségén folytatta tanulmányait 1693- 
tól Franekerben, majd Halléban, ahol or
vossá avatták. Külföldön két értekezése 
jelent meg (De studii mathematici utilita
te, Franeker, 1695; De genuino [...] do
loris podagrici remedio, Halle, 1697). 
Debrecenbe hazatérve 1704-ig a filozó
fia tanára, 1705-11-ben a városi kórház 
lelkésze. Descartes követője volt.

Kiad.: W a c z u l i k , 1984.
írod.: M. Z e m p l é n , 1961.

Turn Pál

Debreceni Kódex (Debrecen, Tiszán
túli Református Egyházkerület Nagy
könyvtára, R 524)

316 levél terjedelmű, vegyes tartalmú,
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magyar nyelvű kézirat. 1519-ben készült 
az óbudai -4klarisszák számára, az egyik 
másoló kéz azonos a —»Simor-kódex, a 
—»Nádor-kódex és a —»Nagyszombati 
Kódex másolójáéval. Első része egy 
csonka prédikáció- és legendagyűjte
mény Szt. Andrástól Gyümölcsoltó Bol
dogasszonyig, fő forrásai —»Temesvári 
Pelbárt és a —»Catalogus sanctorum. 
Második része -^példázatokat, elmélke
déseket és imádságokat tartalmaz, a szer
zők közül Kempis Tamás és Szt. Bona- 
ventura ismert. A kódex Erdélyből került 
Debrecenbe.

Kiad.: Debreczeni Codex, kiad. V o l f  

György, Bp., 1882 (Nyelvemlcktár, 11); Deb
receni Kódex, bev. M a d a s  Edit é s  R e m é n y i  

Andrea, Bp., 1997 (Régi Magyar Kódexek, 
21).

írod.: H o r v á t h  Cyrill, Pomerius, Bp., 
1894; Uő, Középkori legendáink és a Legen
da aurea, Bp., 1911; K ir á l y  György, A Mar- 
git-legenda és rokonai, ItK, 1915; T í m á r  Kál
mán, Adalékok kódexeink forrásaihoz, ItK, 
1926.

Madas Edit

a debreceni református kollégium 
könyvtára -^Debrecen, Tiszántúli Re
formátus Egyházkerület Nagykönyvtára

Debreceni Szőr Gáspár (Debreczeni 
Szűr; 16. sz.)

Ref. egyházi író, szinnyei és sebesi pré
dikátor. Az 1590-es években több gyüle
kezeti éneket és egy jeremiádot írt. Éne
keket is tartalmazó imádságoskönyve 
(Bártfa, 1599) címlap nélkül maradt fent, 
de az élőfej szövege („Ajtatos imádság’') 
visz. a mű címével azonos.

A szerk.

Debreceni Szűcs János (17. sz.)
Református egyházi író, fordító. Deb

recenben, Nagyváradon, 1657-ben Fra- 
nekerben és Groningenben, 1658-ban Ut- 
rechtben tanult mint Debrecen alumnusa. 
Disputációkat írt és lefordította Johannes 
Thaddaeusnak a Biblia látszólag egymás
nak ellentmondó helyeiről szóló könyvét 
(Conciliatorium Biblicum, Utrecht, 1658). 
1660-tól tanár, 1663-tól rektor volt Deb

recenben. 1665-ben Hajdúböszörmény
ben, 1671-től Túrkevén lett prédikátor. 
Az UMIL-ban szereplő Debreceni János 
és Debreceni Szűcs János ugyanaz a sze
mély.

Művei: Szívnek megkeményedése, Debre
cen, 1662; Idvességnek úta, Debrecen, 1663; 
Acéltükör, Debrecen, 1666.

Nádor Zoltán

debreceni tankönyvprogram
-^Csáktornyái János debreceni nyom

dász 1590-91 között programszerűen ad
ta ki az iskolai használatra szánt, eraz- 
mista szellemű kézikönyveket. Az azonos 
formátumú, a tulajdonosok által sokszor 
kolligátumba kötött művek sorát -^Szik- 
szai Fabricius Balázs kifejezetten oktatási 
célú latin-magyar szójegyzéke nyitotta 
meg. 1591-ben Csáktornyái kiadta Eras
inus görög mondás-válogatását latin
magyar változatban (Az görögországbeli 
bölcseknek szép jeles mondási, melyek az 
embert életiben és erkölcseiben való ma- 
gaviselísére intik és tanítják), valamint 
egy másik Erasmus művet, az iskolás
gyermekek viselkedésének általános és a 
különféle alkalmaknak megfelelő szabá
lyait tartalmazó Civilitas morumot, an
nak Hadamariustól kérdésekbe és felele
tekbe öntött változatát, egyben az első 
magyar illemtant. Szintén 1591-ben je
lent meg két tankönyv: a Sebald Heyden- 
féle Formulae puerilium colloquiorum 
és a Libellus elegantissimus, qui inscribi
tur Cato. Adatok bizonyítják, hogy az 
említett művek valóban bekerültek az 
iskolai oktatásba.

írod.: C s ű r ö s  Ferenc, A debreceni városi 
nyomda története, Debrecen, 1911, 60; MNy, 
1906, 406-408.

Szelp Erika

Debreceni Tiszta János (Debrecen?, 
1590 k.?-Debrecen, 1649. aug. 16.)

Versszerző, debreceni polgár. Első 
adatunk 1610-ből van róla, 1617-ben ő 
az egyik esküdtbíró, 1626-tól tanácstag. 
1647-ben kelt végrendelete fennmaradt, 
ebben házát a városnak adományozza. 
—»Kismarjai Veszelin Pálnak az 1640-es 
tűzvész hatására íródott prédikációsköte-
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tébe egy rövidebb és egy hosszabb verset 
írt. A rövidebbikben Balassi-strófákban 
Veszelin Pált köszönti, a hosszabbikban 
-  amelynek akrosztichonjában nevét is 
elrejtette -  5/6-os osztású 4x11-esekben 
a tűzvészt idézi föl biblikus hangvételű 
könyörgésben. A szöveg emlékeztet Kis
marjai Ajánlása.ra. Figyelmet érdemel a 
témához illő versforma megválasztása.

Kiad.: RMKT XVII/9, 1977.
írod.: Fekete Csaba, Magyar lérusá- 

lem..., DMÉ, 1983.
Kiss Anna

Debrecen nyomdászata és könyvki
adása

A debreceni nyomda alapításától, 1561- 
től kezdve a kolozsvári mellett folyamato
san a legtöbb magyar nyelvű kiadványt 
közreadó műhely volt. A debreceni ref. 
egyház felügyelete alatt álló tipográfiát 
-^Huszár Gál 1561. évi működése után 
Török Mihály ( 1563-67), Komlós András 
( 1569-76), Hoffhalter Rudolf ( 1576-86), 
—»Csáktornyái János (1590-94), Rheda 
Pál (1596-1619), majd (1620-tól) Rheda 
Péter vezette. Tevékenységük idején szá
mos világi tartalmú nyomtatvány: króni
kás ének, história hagyta el a sajtót, gyak
ran díszes, fametszetes címlappal, mint pl. 
a —»Tripartitum 1565-i első magyar és 
1611 -i magyar-latin kiadása ( RMNy 207 
és 1011). 1629-ben a városi tanács saját 
kezelésébe vette és óvárosi nyomdaként 
működtette tovább a műhelyt, amely fö
lött a 17-18. sz. folyamán is a ref. egyház 
látta el a felügyeletet. Ettől kezdve a szak
mai vezetést tanult nyomdászok végezték. 
1630-tól Fodorik Menyhért állt a nyomda 
élén; 1661-ben tízévi szünet után Karan- 
csi György indította újra a tipográfiát. Az
1667-ben Sárospatakról érkezett, a nyom
dát új betűkkel és nyomdai díszekkel ellá
tó Rozsnyai János, majd 1683-tól a Hol
landiában tanult Töltési István emelte újra 
magasra a színvonalat. 1686-tól Kassai 
Pál, majd özvegye, 1697-től Vincze 
György vezette a műhelyt. 1705-ben a ki
vonuló kurucok minden tipográfiai föl
szerelést elpusztítottak. 1711-ben a váro
si tanács elhatározta, hogy új nyomdát 
állít. Ennek élén 1713-19 között Miskol-

A város címere egy 1583-i debreceni nyomtat
ványon

ci Csulyak Ferenc állt, ekkor azonban tűz
vész pusztította el a fölszerelést. Az 1722- 
re újra fölállított műhelyt Viski Pál irá
nyította 1733-ig, őt Margitai János ( 1733— 
51), Biró Mihály (1752-53), Kállai 
Gergely (1754, 1759), Margitai István 
(1759-86), Huszthy Riskó Sámuel 
(1787-92) és Szigethy Mihály (1792- 
1804) követte. A debreceni nyomda a 18. 
sz. folyamán is a hagyományos, ref. szel
lemű műveket adta ki, bár a bécsi hatósá
goktól állandó zaklatásnak volt kitéve. 
Megváltozott ugyanakkor a város és 
nyomda viszonya. Míg korábban a tipog
ráfus magához válthatta a nyomdát, s bár 
a város és a ref. egyház jóváhagyásával, 
de saját vállakózásként üzemeltethette,
1723-tól a város a műhelyt teljesen házi 
kezelésbe vette, a nyomdászok provizor- 
ként irányították, működését pedig két ta
nácstag felügyelte. Az 1713-tól ismert 
több mint 600 kiadványnak kb. 80%-a 
magyar nyelvű, szemben a korabeli hazai 
könyvkiadás 35%-os átlagával. A közre
adott művek többsége a ref. egyház és a 
helyi kollégium életéhez szükséges mun
ka, nagyszámú énekeskönyv és tankönyv 
(—»debreceni tankönyvprogram; —»tan- 
könyvkiadás) volt. A 18. sz. utolsó harma
dában néhány igényes külsejű, rézmet- 
szetes címlappal ellátott kiadvány jelent 
meg, mint Cicero Epistolái (1767), és az 
Új Testamentum ugyanebből az évből,
1800-ban pedig az Iskolai új átlas. E réz- 
metszetes címlapok és ábrák előállításá-
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ban nagy szerepük volt a nyomdával kap
csolatban álló kollégiumi rézmetsző diá
koknak.

írod.: B e n d a  Kálmán, Ir i n y i  Károly, A 
négyszáz éves debreceni nyomda, Bp., 1961; 
B e n d a  Kálmán, A debreceni nyomda és a pa
raszti kultúra a 16-18. században, Debrecen, 
1973; T ó t h  Béla, Maróthi György szerepe a 
debreceni nyomda fejlesztésében, Múzeumi 
Kurír, 1975; Uő, A debreceni rézmetsző diá
kok, Bp., 1976; S z e l e s t e i  N. László, Adatok a 
debreceni nyomda történetéhez, MKsz, 1979; 
B e n d a  Kálmán, Lipsiai Pál levele 1619-ből, 
A  Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 1981 ; B á n f i  

Szilvia, Huszár Gál távozása Debrecenből és 
nyomdakészletének további sorsa, MKsz, 
1986; B e n k ő  Ferenc, Debrecen város nyom
dája és patikája a 18. században, in Nyomda
történeti és nyomdászéletmód-kutatási tanul
mányok, Debrecen Bp.. 1986.

V. Ecsedy Judit

Debrenthei Tamás (Döbrönte, 1410? 
Nyitra, 1479 u.)

Humanista szónok, püspök, mecénás. 
A bécsi egyetemen jogot tanult. 1430-tól 
veszprémi kanonok, 1444-től prépost. Az 
utóbbi címet már 1441-ben megkapta Er
zsébet királynétól, de csak I. Ulászló ha
lála után, 1444-ben sikerült a javadalmat 
elfoglalnia. 1452-től a —»pannonhalmi 
bencés apátság kormányzója és az V. 
László királyt Frigyes császárhoz kísérő 
követség tagja. V. László kinevezte Zág
ráb püspökévé, ezt V. Miklós pápa 1455. 
okt. 11-én megerősítette, Mátyás király 
azonban a zágrábi püspökséget —»Vitéz 
Jánosnak adta. ~ 1462-ben Rómába ment, 
és két év alatt kijárta II. Piusnál a nyitrai 
püspökséget. Ezt 1463. okt. 22-én be
szédben köszönte meg, amelyet Oratio 
reverendi patris domini Thome Debren- 
the episcopi Zagrabiensis... címmel, dí
szes és illusztrált kivitelben leíratott és 
Sienában átnyújtott a pápának. ~ könyv
tárából még egy kódex maradt fent, mely 
1462-ből származik, a címlapon II. Pius 
pápa és ~ címerével van díszítve, s Nagy 
Sándor életét tartalmazza.

Mátyás politikai okokból (a cseh szö
vetség gyanúja) ~ minden tisztségét 
—»Vitéz Jánosnak adta. Javadalmait és

tisztségeit Vitéz halála (1472) után kapta 
vissza.

Kiad.: M ajláth Béla, Debrenthei Tamás 
búcsúbeszéde II. Pius pápához, MKsz, 1889.

írod.: F r a k n ó i  V ilm o s , Debrenthei Tamás 
zágrábi püspök kódexe Bécsben, a nemzeti 
könyvtárban, MKsz, 1889; Uő, Debrenthei 
Tamás püspök egy ismeretlen kódexe Bécs
ben, MKsz, 1890; B é k é s i  E m i l ,  Magyar írók 
Hunyadi Mátyás korából, KatSz, 1902.

Móró Miklós

Decani, Johann (Szentgyörgy, ? -  
Beszterce, 1586 k.)

Szász versszerző. 1578-tól Brassóban, 
majd Németo.-ban tanult. Hazatérésekor 
a Besztercén és környékén pusztító pes
tisjárvány áldozata lett. Báthory István 
1580. évi győztes orosz hadjáratát dicsőí
tő latin versének (Ode gratulatoria Ste
phano Bathori..., Brassó, 1580) nem ma
radt fenn példánya, de tartalmát német 
nyelvű kivonatból ismerjük (Benigni, 
Blatter für Geist..., Kronstadt, 1839 és 
Seivert Gusztáv, Die Stadt Hermann
stadt, 1859).

Művei: Oratio de certamine Gallorum, 
Szeben, 1578.

írod.: Joseph T r a u s c h , Friedrich S c h u l 

l e r , Schriftsteller-Lexikon, I ,  Brassó-Szeben, 
1868.

Lábady László

Deccard János Kristóf (Sopron, 1686. 
okt. 21.-Sopron, 1764. márc. 19.)

Ev. egyházi és történeti iró, szónok, bo
tanikus. Szülővárosában, majd 1707-11 
között Wittenbergben tanult. 1712-ben 
Johannes —»Fridelius utódjaként a soproni 
ev. gimnázium rektora lett. Szónoklatai, 
nyomtatásban is kiadott halotti beszédei 
tették ismertté nevét. —»Weszprémi Ist
vántól tudunk elveszett botanikai kézira
táról: Observationes botanicae Deccar- 
dianae. -^Bél Mátyás felkérte De re ru
stica Hungarorum c. háromkötetes, 
kéziratban maradt műve lektorálására, 
kiegészítésére (a munkában ~ két fia is 
részt vett). 1738-ban Bél javaslatára a jé
nai tudós társaság tagja lett. A társaság
hoz beküldött székfoglaló értekezésében 
a hazai ev. tanárok sanyarú helyzetét tár-
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ta föl, a patronatust tudatlansággal, közö
nyösséggel, zsamokoskodással vádolva. 
Emiatt 1740-ben nyugdíjazták. Ettől fog
va csak a -^botanikának élt, Sopronban 
élőnövény-gyűjteményt létesített. Legfon
tosabb munkái kéziratban maradtak. 
Munkatársa volt —>Loew Károly Frigyes
nek Sopron m. 1098 fajt leíró növénykata
lógusának elkészítésében (Flora Sempro- 
niensis ordine alphabetico proposita, 
1740). A munkát az egész ország nö
vényzetét tárgyaló sorozat nyitókötetének 
szánták. Az eredeti kézirat azóta elve
szett. Az 560 oldalas műről ~ fia, D. Já
nos Vilmos (1722-1778) soproni orvos 
másolatot készített, melyet újabb botani
kai és orvosi megjegyzésekkel egészített 
ki (960 oldal; Sopron, Városi Múzeum). 
Hungária sub regibus Arpadianis (ms.) 
címmel történeti munkát is írt.

Művei: Laudatio funebris celeb. M. Chris
tiani Serpilii theologi incomprabilis, et sacro
rum apud Sempronienses evang. doctrinae 
eddictus, antistitis disideratissimi, scripta, 
Regensbug, 1714 (többekkel együtt, Ein evan
gelischer Lehrer [...] welcher den 20. August 
1714, seelig verschieden von Mich. Meiszner 
főcímmel); Oratio funebris [...] M. Mich. 
Meisnero [...] die 17. Maii 1723 coelo recep
to. supremi honoris testandi causa dicta, Re
gensburg, 1723; Laudatio funebris in obitum 
[...] Joann. Andreae Kastenholczii..., Re
gensburg, 1724; Concio parentalis, in virum 
summe rev [...] Joann. Sig. Pilgramium [...] 
ipso exequiarum die 8. kal. Febr. 1739, Ulm, 
1739; Commentatio theologica, Joan. Sig. 
Pilgramii [...] in caput IX. epistolae Pauli ad 
Romanos, latinitate donata, Jéna, 1746; 
Supremi officii munus, quo viro Danieli Haj- 
noczio gymn. Semproniensis rectori [...] justa 
solvit Sempr. d. 2. Martii 1747, Jéna, 1747.

Trod.: W eszprémi István, Succincta medi
corum Hungáriáé et Transilvaniae biogra
phie, IV, Bées, 1787; Hrabovszky György, 
Idősb. Deccard János Kristóf soproni evangé
likus rector élete, TudGyűjt, 1820; Müllner 
Mátyás, A soproni ev. fótanoda története, Sop
ron, 1857, 69-75; Gombocz Endre, Az első 
magyar növény-enumeráczio Deccardtól, Nö
vénytani Közlemények, 1903; Uő, A magyar 
botanika története. A magyar flóra kutatói, 
Bp„ 1936, 184-189; Leitner József Kristóf,

Deccard János Kristóf, Soproni Szemle, 1941; 
Csapody István, Loew és Deccard „Flora 
Semproniensis ”-e, Soproni Szemle, 1961.

Lux Etelka

Decretum Maius
A decretum a szó eredeti értelmében a 

király nevében kiadott határozat, amely 
általában az adott uralkodó életében, ill. 
az utódok általi megerősítés esetén érvé
nyesült. A decretumok maradandó része 
beleépült a —»szokásjogba. Korábbi ural
kodók maradandó határozatainak ú j dec- 
retumba foglalása révén születik meg a 
decretum maius (’nagy határozat’): általá
nos és örök érvényűnek szánt rendelkezés 
vagy törvény, a jogviszonyok széles köré
nek szabályozása, amelyet az állami főha
talmat gyakorló személy (uralkodó) vagy 
szerv alkot.

Zsigmond király 1435. márc. 8-án 22 
cikkelyt tartalmazó decretumot adott ki.

A Decretum Maius 1490. évi, lipcsei kiadásának 
címlapja: Constitutiones incliti regni Hungáriáé 
(Konrad Kachelofen)
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Ezt I. Mátyás részben megismételte, rész
ben újabbakkal egészítette ki 1486. jan. 
25-én kiadott 78 cikkelyes határozatában, 
mellyel elsőként tett kísérletet a magán- 
és büntetőjog átfogó szabályozására. A ~ 
a nádori bíráskodás helyett állandóan ítél
kező központi bíróság felállitásáról ren
delkezett, és számos eljárásjogi reformot 
vezetett be, pl. eltörölte a perbehívást, 
büntetni rendelte a perelhúzást, szabá
lyozta a tanúkihallgatás módját, a párbajt 
csak egyéb bizonyítékok hiányában en
gedélyezte. Büntette a katonák erősza
koskodását és megtiltotta a —»jobbágyok 
költözködésének megakadályozását; ki
szélesítette a megyei törvényszékek ha
táskörét, a 64. cikkelyben pedig kimond
ta, hogy a nemesek a vármegye közös 
költségeire adót fizetni kötelesek.

-ADrági Tamás későbbi királyi sze- 
mélynök, minthogy Antonio -ABonfíni 
szerint a király vele is tanácskozott az 
1486 elejére összehívott országgyűlésről, 
feltehetően részt vett az ott hozott határo
zatok megszövegezésében. A ~ az első 
törvényszövegünk, amely nyomtatásban 
is megjelent, méghozzá két kiadásban 
(Lipcse, 1488, Moritz Brandis; Lipcse, 
1490, Conradus Kachelofen).

Kiad.: Franciscus Döry, Georgius Bonis, 
Vera Bácskai, Decreta regni Hungáriáé 
1301-1457, Bp„ 1976, 258-276 ( 1435. márc. 
8.); Franciscus Döry, Georgius Bonis, Geisa 
Érszegi, Susanna Teke, Decreta regni Hungá
riáé 1458-1490, Bp.. 1989, 260-310 (1486. 
jan. 25.).

írod.: FIubay Ilona, Mátyás király tör
vénykönyve, MKsz, 1939; Soltész Zoltánná, 
Incunabula Hungarica III. Constitutiones 
incliti regni Hungáriáé, MKsz, 1971; Bonis 
György, Középkori jogunk elemei, Bp., 1972.

Érszegi Géza

Decsi Gáspár (fTolna, 1597. szept.
21. )

Ref. prédikációíró, bibliai históriás 
ének szerzője. Tolnán, Kolozsvárt, 1566- 
tól a wittenbergi egyetemen tanult. Haza
térve Decsen, 1575-től Tolnán lelkész, 
tolnai esperes volt. Miután nem mert 
kiállni vitatkozni az unit. —>Válaszúti 
Györggyel, helyette —»Skaricza Máté vál

lalta ezt a feladatot 1588-ban (az ún. pécsi 
disputa).

Művei és kiad.: Az utolsó iidőben egyné
hány regnáló bűnökről való prédikációk, 
Debrecen, 1582; História az Dávid királynak 
Uriásnak feleségével való vétkéről, [Kolozs
vár, 1579], Schützing [Németlövő], 1592; 
StudAEccl, 1973; RMKT XVI/11, 1999.

írod.: Kathona Géza, Fejezetek a török 
hódoltsági reformáció történetéből, Bp., 
1974.

Turu Pál

Decsi János —»Baranyai Decsi János

Decsi Mihály (Decs?, 16. sz.)
Deák, prot. énekszerző. A —>Lugossy- 

kódexben maradt fenn két éneke. Az 
egyik a Tököre és példája ez jelönvaló 
romlandó életnek („Drága dolgot mon
dok, kérlek, hallgassátok...”), melynek 
versfői a „Decsi prédikátoménak, Judit 
asszonnak, Decsi Mihály deáktúl aján
dék” szöveget adják. E históriás éneké
ben Damoklész kardjának történetével 
példázza a földi élet kiszámíthatatlansá
gát. Másik verse, az Adhortatio optima 
ad indices („Bírák, néktök szólok, kér
lek, hallgassátok...”) oktató ének.

Kiad.: DÉzsi Lajos, Régi magyar verses
könyvek ismertetése, ItK, 1914; RMKT 
XVI/11, 1999.

Szelp Erika

Decsy Sámuel (szül. vagy kér.: Rima
szombat, 1742. jan. 2.; más adatok sze
rint: 1745. aug. 19. vagy 1748-Bécs, 
1816. jan. 25.)

Történetíró, orvos, lapszerkesztő.
1767-69-ben Pozsonyban és Sárospata
kon, német és holland egyetemeken ta
nult, doktori oklevelet szerzett. Hazatér
ve Bécsben telepedett le, s aktívan be
kapcsolódott a szellemi életbe. 1792 
végétől haláláig a bécsi Magyar Kurír
nak s melléklapjának, a Magyar Musá- 
nak volt a szerkesztője. Miután 1798-ban 
a Bétsi Magyar Merkurius beolvadt a 
Magyar Kurírba, annak addigi szerkesz
tőjével, Pánczél Dániellal együtt végez
ték a szerkesztést. Tagja volt a frankfurti 
királyi tudós társaságnak.
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A Szent Korona Decsy Sámuel A magyar szent koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak históriája
(Bécs, 1792) c. könyvében

Újságjában jelentette meg a Magyar 
Kurírnak Füredre való utazásának leírá
sát (1796, II, 29., 45., 59. sz.), az Egy ha
todik világrész históriáját (1815, I, 5-8) 
és Mandich Antal diakovári püspök élet
rajzát (1815,1, 15); Megírta és két térkép
pel megjelentette a Török Birodalom tör
ténetét (Osmanografia, azaz: A török bi
rodalom természeti, erkölcsi, egyházi, 
polgári s hadi állapotának és a magyar 
királyok ellen viselt nevezetesebb hada
kozásainak summás leírása, Bécs, 1788, 
21789,31789), röpiratot adott ki a magyar 
nyelvhasználat szükségességéről (Pannó
niái Féniksz, avagy hamvából feltámadott 
magyar nyelv, Bécs, 1790), —»Széchényi 
Ferenc segítségével számos színezett réz
metszettel illusztrált monográfiát jelente
tett meg a magyar koronázási ékszerekről 
(A magyar szent koronának és az ahhoz 
tartozó tárgyaknak históriája, Bécs, 
1792).

Magyar Almának címmel történeti
statisztikai évkönyvet adott ki az 1794- 
96 közötti évekre.

Művei: Dissertatio inauguratis historico 
physica de successivo telluris incremento, 
Frankfurt an der Oder, 1776; Tatpoç 
(piAoaocpoç laoeoç, hoc est: medicus philo
sophus deo aequalis, effatum Hippocraticum 
commentatione academica illustratum, Frank

furt an der Oder, 1777; Házi kereszt, Bées, 
1793; A mezei gazdaságot tárgy azó jegyzé
sek, Bécs, 1800-01 (Pánczél Dániellel); 
Egyiptom ország rövid históriája, Bécs, 
1803.

írod.: V. Busa Margit, Adatok a Magyar 
Kurír szerkesztésének történetéhez, MKsz, 
1984; Fried István, Egy lapszerkesztő arc
képéhez, MKsz, 1984; Szilágyi Márton, Ada
lékok Decsy Sámuel Osmanografiájának ki
adástörténetéhez, MKsz, 1991.

Lux Etelka

Dee, John (London, 1527. júl. 13,- 
Mortlake, 1608)

Angol alkimista, fizikus, természettu
dós, szélhámos. Cambridge-ben, Lou- 
vainben tanult, 1547-től a Trinity Col
lege első professzorainak egyike. Euklei- 
dész Elemek c. művét először ő adta ki 
angol fordításban. Stuart Mária perével 
kapcsolatban bebörtönözték, majd szám
űzték: Louvainben, Brüsszelben, Párizs
ban és Rheimsben tanított -  Párizsban 
Nostradamusszal is megismerkedett. Ha
zatérve I. Erzsébet udvari csillagásza lett. 
1562-ben a királynő külföldi tanulmány
útra (valójában kémkedni) küldte a kon
tinensre. Előbb Antwerpenben Joannes 
Trithemius Steganographiáját tanulmá
nyozta -  ennek alapján írta később fő mű
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vét, a Monas hieroglyphicát - , majd 1563- 
ban, Zürichben Konrad Gesnert látogatta 
meg, 1563. szept. 8-án pedig Pozsonyban 
vett részt I. Miksa koronázásán. Itt ismer
kedett meg Martin Rulanddal, a kor híres 
hungarus orvosával. Hónapokat töltött 
Pozsonyban és környékén, majd hazauta
zott Angliába, ám 1583-ban, Arthur 
(1579-1651) nevű, ekkoriban öteszten
dős fiával, valamint a szintén alkimista 
Edward Kelleyvel együtt visszatért Mo.- 
ra. Laszky Albert szepeshelyi (trebonai) 
kastélyában alkimista laboratóriumot ál
lított fel, ahol aranycsinálással kísérlete
zett. Mivel a kísérletek nem jártak kellő 
eredménnyel, és Laszky tönkrement, a 
két angol Rudolf prágai udvarába mene
kült, ahol Kelleynek higanyból állítólag 
sikerült aranyat előállítania, ám hamaro
san tisztázatlan körülmények közt meg
halt. ~ azonban épségben ért Báthory Ist
ván lengyel király krakkói udvarába, ahol 
eredményesen működött, és hírnévre, 
megrendelőkre tett szert. 1589-ben, isme
retlen okból, hazautazott. Ettől fogva pá
lyája hanyatlott: vagyonát fölemésztette a 
kísérletezés és a pereskedés, 4000 kötetes 
könyvtárát el kellett adnia, végül nyomo
rúságban halt meg mortlake-i birtokán.

Úgy tartják, hogy ~ alapította a Rózsa- 
keresztes Testvériséget, valamint ő fordí
totta angolra a Necronomicon c. hírhedt 
varázskönyvet is (a fordítás kéziratát 
1934-ben ellopták a Bodley-könyvtárból). 
A fáma szerint Shakespeare róla mintázta 
Prospero alakját. Alkimista életművét or
vos fia folytatta, aki aranycsinálóként 
Oroszo.-ig jutott. ~ Monas hieroglyphica 
és Arthur Dee Fasciculus chemicus c. 
munkája jelentős hatást gyakorolt nem
csak Sir Philip Sidney, Kenelm Digby 
vagy -^Bánfihunyadi János, hanem a 18. 
sz.-i magyar alkimisták tevékenységére 
is. ~ naplóját és könyveinek katalógusát 
James Orchard Halliwell szerkesztésében 
a Camden Society adta ki 1842-ben. Élet
rajzai többnyire a Thomas Smith Vitae 
illustrium virorum (London, 1707) c. kö
tetében közölt adatokra támaszkodnak.

Művei: Propaedeumata aphoristica, Lon
don, 1558; Monas hieroglyphica, Antwerpen, 
1564; Epistola ad Fredericum Commandi-

num, Pesaro, 1570; Praefatio et notae ad 
Euclidem Anglicum, London, \570, Mysterio
rum libri quinque, London, 1588; Tuba Vene
ris, London, 1589.

Írod.: Cecil H. Josten, A translation of 
John Dee 's „ Monas Hieroglyphica ” (Anwerp, 
1564.) with an introduction and annotations, 
Ambix, 12(1964), No. 2-3; Richard Deacon, 
John Dee -  Scientist, geographer, astrologer 
and secret agent to Elizabeth I., London, 1968; 
Peter J. French, John Dee. The world of an 
Elizabethan magus, London, 1972; Emil 
Schultheisz, Lajos Tardy, The contacts of the 
two Dees and Sir Philip Sydney with Hungari
an physicians, OtK. Suppl., 6(1972); Nicholas 
Clulee, John Dee’s natural philosophy. Bet
ween science and religion, New York, 1988.

Magyar László András

defter —»közigazgatás

defterdár —»közigazgatás

Dégi Szegedi Pál ( f i 579)
Latin versszerző. Sárospatakon tanult. 

1577-ben a wittenbergi magyar tanulók 
seniora volt, 1578-ban Tübingenben Mar- 
tinus Crusiusnál görögül tanult. 1579-ben 
sárospataki tanár lett. Két verse maradt 
fenn.

írod.: Szabó András, Melanchthontól 
Lipsiusig. Tanárok, diákok és prédikátorok 
Sárospatakon 1562-1598, ItK, 1986.

Szelp Erika

De Judaeis -^»zsidókra vonatkozó jog
alkotás

dekrétum —»törvény

delfin
Allatszimbólumként az ókortól az iste

nek kísérője és az emberek barátja (psy- 
chopompos). Részben a Physiologus is 
ilyen értelemben tárgyalja. A keresztény 
művészetben —»cethal helyett nemegyszer 
~ nyeli el, majd veti ki gyomrából Jónást. 
Innen nyeri a feltámadásra és az örök 
életre utaló jelentését. Az 1500 k.-i mo.-i 
reneszánsz művészetben az esztergomi 
Bakócz-kápolnában, ill. —»Esztergomban 
talált, ismeretlen helyről származó töredé-



Deliberatio supra hymnum trium puerorum ISO

Fríztöredék szigonyhoz kötött delfinnel az esztergomi várból, 1490-1500. Vármúzeum, Esztergom

ken (Esztergom, Vármúzeum) Poszeidón 
szigonyához kötve jelenik meg. Három 
delfin látható a -^Mátyás-kálvária talap
zatán. Mint minden hal, jelképezheti ma
gát Krisztust is. Feltámadás/Krisztus lehet 
a jelentése a maksai ref. templom 1766- 
ban készült festett —»famennyezetén (IM). 
Georg Raphael —»Donner Venusának attri
bútuma ( 1739-40, MNG).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Deliberatio supra hymnum trium 
puerorum —»Geliert, Szent

Delitiaepoetarum Hungaricorum...
Johann Philipp Parcus által Frankfurt

ban, 1619-ben kiadott, hét kötetből álló 
neolatin versantológia-sorozat 5. kötete. 
A mo.-i neolatin költészetet -AJanus Pan
nonius, —»Thuri György, Johann —»Som
mer és —»Filiczki János versei képviselik.

írod.: Andor Tárnái, Lateinische Lyrik in 
Ungarn im 16-17. Jahrhunderten, ALitt, 
1984; UŐ, Deutschland als Zentrum der in
ternationalen lateinischen Dichtung im Spät
humanismus, in Das Ende der Renaissance.

Europäische Kultur um 1600, Wiesbaden, 
1987.

A szerk.

Delius, Christoph Traugott (Wall
hausen?, 1728?-Firenze, 1779. jan. 21.)

Bányászati-kohászati és geológiai 
szakíró, a —»Selmecbányái bányászati
kohászati akadémia professzora, udvari 
tanácsos. Elszegényedett német nemesi 
család sarja. Quedlinburgi, wittenbergi 
és magdeburgi egyetemi tanulmányok 
után elvégzi a Selmecbányái bányászati
kohászati tanintézet (Bergschule) kurzu
sát (1753), majd kincstári szolgálatba lép: 
Selmecbányán és Szomolnokon bánya- 
felőr, 1756-70 között az oravicai bánya
kerületben bányamérő, főbányamester, a 
bányaigazgatóság tanácsosa. 1770-től a 
bányászati-kohászati akadémián a bányá
szat első professzora, 1772-től a bécsi ud
vari kamaránál a mo.-i bányászati-kohá
szati ügyek irányítója. Mérnöki munkás
ságából kiemelkedik a bánsági vasgyártás 
újjászervezése, a resicai vasműtelep ter
vezése és építése, új rézolvasztási és 
ezüstkohósítási eljárás bevezetése a 
felső-mo.-i bányakerületben.
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A tudománytörténet mindmáig szá
mon tartja a hegyek kialakulásáról és az 
érctelepek keletkezéséről publikált elmé
leteit (Bécs, 1764 és Lipcse, 1770). A 
modem bányagazdaságtan ~t tekinti elő
futárának. Bányaműveléstanát mint a le
író jellegű műveket fölváltó rendszeres 
szakkönyvek prototípusát fél évszázadon 
át egyedüli tankönyvként használták a 
Habsburg Birodalom területén és Fran- 
ciao.-ban. A császári tudományos akadé
mia tagja.

Min ei: Anleitung zu der Bergbaukunst, 
Wien. 1773, 21806; Traité sur la science de 
l'exploitation des mines, Paris, 1778, magya
rul: Bp., 1973.

írod.: M ihalovits János, Delius Kristóf 
Traugott vázlatos életrajza és kisebb munkái, 
Sopron, 1937; Zsámboki László, Delius bá- 
nyamüveléstanának jelentősége a francia bá
nyászati-kohászati szakirodalom kialakulásá
ban, A Nehézipari Műszaki Egyetem Közle
ményei. I. Bányászat, 26( 1979); Uő, Christoph 
Traugott Delius ’ Tätigkeit aus den Gebiet des 
Hüttenwesens, in Arbeiten aus den Bibliothe
ken der Bergakademie Freiberg und der 
Technischen Universität Miskolc, V, Frei
berg-Miskolc, 1983; A selmeci bányászati és 
erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza
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Delius Anleitung zu der Bergbaukunst fWien, 
! 773) c. müvének címlapja

és szakirodalmi munkássága, 1735-1918, 
szerk. Uő, Miskolc, 1983.

Zsámboki László

Deményi László (Trencsén, 1711. 
máj. 26.-Korpona, 1761. okt. 28.)

Piarista tanár. 1730-ban, 1736-37-ben, 
1743-ban a kecskeméti, 1731-ben, 1737- 
39-ben a nyitrai, 1732-ben a nagykárolyi, 
1733-ban a váci, 1734-ben, 1740-ben,
1745-ben, 1747-ben a privigyei, 1735-ben 
a szegedi, 1741-ben, 1746-ban. 1758 
60-ban a rózsahegyi, 1742-ben, 1748— 
57-ben a pozsonyszentgyörgyi, 1741- 
ben, 1761-ben a korponai rendház tagja. 
1735-ben Szegeden az iskola színházter
mének megnyitásán az iskoladrámák fon
tosságáról beszélt. 1738-ban Nyitrán elő
adták Victoria ad Szarain c. darabját.

Művei: Ars orandi, Buda, 1735; Orationes 
in variis Hungáriáé gymnasiis habitae, Nagy
szombat, 1742; Sacrae et piae meditationes, 
Pozsony, 1754.

írod.: Szmollény Nándor, A szegedi ma
gyar nemzeti színészet százéves története, 
Bp., 1906; Szeged története. 11. 1686-1849, 
szerk. Farkas József, Szeged, 1985.

Szelestei N. László

dénár
Római eredetű —»ezüstpénz. A 327,45 

g-nak megfelelő római —»fontból 72 db -  
készült. A kora középkor pénze is a ~ 
volt, valamint ennek fele, az —»obulus. A
13. sz. végéig tartó korszakot erről -pe
riódusnak nevezi a szakirodalom. A Ró
mai Birodalom megszűnte után a frank 
Meroving királyok a római hagyományt 
folytatták, csak könnyebb —»pénzláb 
alapján. Nagy Károly 781-ben végrehaj
tott pénzreformja bevezette a 408 g-os 
karoling fontot, amelyből 240 db —t ver
tek. Később ez a pénzláb is könnyebbé 
vált.

A Szt. István által megindított magyar 
pénzverés a -hoz igazodott (—»pénz), 300 
éven keresztül csak —t és obulust vertek 
változó minőségben. A 12. sz.-ban mind 
nagyobb mértékű lett a pénzromlás, 
amelynek egyik eszköze a —»pénzújítás 
volt. A -  válsága miatt idegen, —»friesa- 
chi dénárok, majd —»bécsi dénárok kerül-
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tek forgalomba Mo.-on. A —»báni dénár 
bevezetésével kísérletet tettek a stabil ~ 
megteremtésére, de a ~ értékállóságát 
csak Mátyás király 1467. évi reformjával 
sikerült megvalósítani.

A 17. sz.-ban egész Európában válság
ba került az aprópénz. A ~ értéke egyha- 
todára csökkent. Ekkor 1 —»dukát 600 
~ral volt egyenlő az eredeti 100 helyett, a 
-»garas pedig 5 ~ral. Az I. Lipóttal meg
induló krajcárveréskor 1 —»krajcár 1,33 
~ral volt egyenértékű. Az értékarány 
azonban nem volt állandó, elsősorban az 
aprópénz erősen hullámzó minősége és 
pénzlába miatt.

A ~ 1760-ig ezüstből készült, ettől 
kezdve megszűnéséig, 1767-ig rézből.

írod.: Hóman Bálint, Magyar pénztörté
net, Bp., 1916; Huszár Lajos, Hahsburg-há- 
zi királyok pénzei, Bp., 1975; Uő, Münzkata- 
log Ungarn, Bp., 1979; G edai István, A ma
gyar pénzverés kezdete, Bp., 1986.

Gedai István

denevér
Allatszimbólumként az éj, a sötétség 

és a bűn megtestesítője, ezért a középko
ri művészet szívesen jeleníti meg a sátánt 
~ alakjában, ill. látja el -szárnyakkal. Az 
1330-as évek közepén készült —»Magyar 
Anjou Legendárium több képén -szárnyú

Denevérszárnyú ördög Kolozsvári Tamás garam- 
szentbenedeki Kálvária-oltára Szt. Benedek és a 
húsvéti étel csodáját ábrázoló tcibláján, 1427. 
Keresztény Múzeum, Esztergom

ördög látható. Umling Lőrinc is megfes
tette a vistai ref. templom —»famennye
zetén (1765). A soproni ferences kolostor 
(—»soproni ferences templom és kolos
tor) káptalanterme —»bűnöket ábrázoló 
konzolainak egyikén (1340 k.) egy alvó 
emberi alak és egy —szárnyú állat a rest
séget jelképezi. —»Csokonai Vitéz Mi
hály Konstancinápoly ( 1794) c. versében 
a babonaságot jelképezi.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Dengelegi Bíró Péter (Dengeleg, 1597 
vagy 1598?-Nagyenyed, 1648)

Ref. lelkész, egyházi író. Debrecen
ben, Sárospatakon tanult, 1622-ben Szep- 
siben rektor. 1623-tól Bethlen Gábor tá
mogatásával Odera-Frankfurtban, 1624- 
től Franekerben, 1625-től Leidenben járt 
egyetemre. 1627-29-ben kolozsvári ta
nár. Ekkor írta (címével ellentétben igen 
terjedelmes) teológiai-filológiai vitaira
tát (Rövid anatómia..., Gyulafehérvár, 
1630), amelyben —»Károlyi Gáspár és 
—»Szenei Molnár Albert bibliakiadásait 
védelmezte a „patvaros nyelvnek ostoro- 
zásaitól”, azaz —»Pázmány Péter és 
—»Káldi György Oktató intés c. művének 
támadásától. 1629-től vagy későbbtől 
1634-ig alvinci ref. prédikátor, 1635-47 
között enyedi ref. pap, esperes. Nézeteit 
jellemzi, hogy ő is egyik aláírója volt an
nak az irénikus szellemű válasznak, ame
lyet az erdélyi ref.-ok adtak Johannes Du- 
raeus angol teológusnak a ref. és az ev. 
felekezet egyesítéséről kérdező levelére. 
—»Geleji Katona István posztillásköteté- 
be (Preconii Evangelici, Gyulafehárvár, 
1640) a szerzőt üdvözlő latin verset írt.

írod.: Adattár XVI1/1, 1965.
Kiss Anna

Derecskéi Ambrus (Derecske?, 
1550-Várad, 1603)

Ref. egyházi író. Középiskoláit itthon 
végezte, 1576-tól Wittenbergben tanult. 
1582-től Nagyváradon volt lelkész. 1597 
1603 között, egészen haláláig a bihari 
ref. egyházmegye esperese. Kiváló heb- 
raista. Egyetlen nyomtatásban megjelent
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művében, prédikációskötetében (Az Szent 
Pál apostol levele, melyet írt az rómabeli 
keresztyéneknek, magyar prédikációk
ra..., Debrecen, 1603) részletesen ma
gyarázza Pál apostol rómaiakhoz írt leve
lének mind a 16 fejezetét. Műve színvo
nalas kompiláció, amely kiemelkedik a 
kor magyar munkái közül.

írod.: Z oványi Jenő, Derecske! Ambrus, 
ProtSz, 1883; Uő, Kisebb dolgozatok a ma
gyar protestantizmus történetének köréből, 
Sárospatak, 1910.

Lux Etelka

Dernschwam, Hans (Brüx, 1494. 
márc. 23,-Körmöcbánya?, 1568)

Utleíró, epigráfűs, könyvgyűjtő, bánya- 
és kohóipari szakember, pénzügypoliti
kus. Cseh-morva családból származott, 
apja jómódú fűszerkereskedő. 1507-10- 
ben Becsben, Prágában, Lipcsében tanult, 
az utóbbi helyen megszerezte a baccalau- 
reusi címet. 1513- 14-ben Rómában tar
tózkodott, majd Budára jött (1514), ahol 
—»Bakócz Tamás szolgálatába állt. 1515- 
ben már Girolamo -^Balbi embere, majd 
legkésőbb 1517-től a Thurzók alkalma
zottja, idővel a Thurzó- Fugger kereske
dőház egyik vezetője, 1526 elejétől im
már kizárólag a Fugger-ház bizalmasa. 
Miután 1526-ban a Fuggerek 15 évre ha
szonbérbe kapták a besztercebányai bá
nyákat, képviseletükben ~ utazott a vá
rosba; amikor az erdélyi sóbányászat is a 
Fuggerek kezébe került, 1528-29-ben ~ 
Erdélyben a sóbányák felügyelője lett. A 
bányák helyzetéről szóló jelentéseiben a 
korabeli eseményekről is beszámolt, és 
szorgalmasan gyűjtötte az erdélyi római 
kori feliratokat. 1529-31 között, a rendkí
vül zavaros időkben veszélyes körülmé
nyek között utazgatva hol János királlyal 
tárgyalt, hol Lodovico -^Grittivel, hol 
—>Werbőczy Istvánnal vagy akárki más
sal, ahogy a Fuggerek érdeke megkíván
ta. A Fuggereknek írt jelentései a korabeli 
magyar gazdasági, szociális és politikai 
viszonyok többnyire objektív leírásai. A 
Ferdinánd-pártiak oldalán állt, gyűlölte a 
Szapolyaiakat, ám a későbbiekben a 
Habsburg-családról és a Habsburg-admi- 
nisztrációról is lesújtó véleményt alakí

tott ki. 1532-től pályájának színtere évti
zedekre Besztercebánya lett, ahonnan 
szükség szerint gyakorta utazott az or
szág legkülönbözőbb pontjaira. 1538-tól 
vezető faktor Besztercebányán, a rézüz
let egyetlen igazi szakembere.

1548-ban, visszautasítva a Habsburg- 
adminisztráció felajánlotta hivatalt, csesz- 
tei udvarházába vonult vissza. A murányi 
várban helyezte el páratlan könyvtárát 
(^Dernschwam-könyvtár), amelyet job
ban féltett az életénél: ő maga maradt a 
török be-betöréseinek kiszolgáltatott ud
varházban. 59 évesen, egyedülálló mó
don, a saját költségén, saját kérésére 
részt vett a —»Verancsics Antal és —»Zay 
Ferenc vezette töröko.-i követjárásban 
(1553. jún 22.-1555. aug. 11.). Szintén 
humanista képzettségű követtársaival 
együtt felfedezett, régészeti világszenzá
ciónak számító feliratmásolatokkal, rend
kívül értékes kéziratokkal tért haza. (~ 
naplójába az eperjesi Belsius-Belsy Já
nos másolta be a különböző nyelvű fel
iratokat.) 1558-68 között Körmöcbá
nyán főaranyváltó.

Demschwam nem magyarrá lett kül
földi: ő csak itt lakott, de sosem akart ma
gyarrá válni, s mint igen öntudatos pol
gárnak, Fugger-faktomak, éppenséggel 
nem volt hízelgő véleménye a magyar 
urakról s általában a magyarokról. Őrizte 
huszita-cseh identitását. Egyházellenes- 
sége is ezzel magyarázható (szemben a 
Fuggerekkel, fölöttébb pápaellenes, de a 
prot. egyházakat sem szíveli). Legfonto
sabb műve töröko.-i utazásairól beszá
moló naplója, amely művelődéstörténeti 
alapforrás. Könyvtárának 1522-ben ké
szült katalógusa szerint a 16. sz.-ban 
—»Zsámboky Jánosé mellett az övé volt a 
legnagyobb mo.-i gyűjtemény.

Művei: Inscriptiones Romanae e lapidibus 
in territorio Hungáriáé et Transylvaniae an
nis 1520-30 (ms., ÖNB).

Kiad.: Geschichte des ungarischen Reichs 
und seiner Nebenländer, Hrsg. Johann Chris
tian Engel, Halle, 1797; Tagebuch einer Reise 
nach Konstantinapol und Kleinasien (1553- 
55), Hrsg. Franz Babinger, München-Leip
zig, 1923; Bericht über den Siebenbürgener 
Salzbergbau um 1528, Hrsg. Jakob Strieder,
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Ungarische Jahrbücher, 1933; Catalogus li
brorum, kiad. B erlász Jenő, in Adattár XVI - 
XVIII/12, 1984; Erdély, Besztercebánya. Tö
rökországi útinapló, kiad. Tardy Lajos, Bp„ 
1984 (BH).

írod.: Franz Babinger, Konstantinápolyi 
rovásírásos magyar nyelvemlék 1515-ből, 
Ethn, 1913; Uő, Hans Dernschwam und seine 
Reisebericht, Die Erde, 1914; Uö, Der 
mährische Humanist Stephan Taurinus und 
sein Kreis, Südostforschungen, 1954; Berlász 
Jenő, Hans Dernschwam könyvtára, MKsz, 
1963; Hermann Zsuzsanna, Hans Dernsch
wam könyvei között, EK Evk, 4( 1968).

Lux Etelka

Dernschwam-könyvtár
Hans —»Demschwamnak, az augsbur- 

gi Fugger kereskedő- és bankház mo.-i 
megbízottjának Besztercebányán felhal
mozott magánkönyvtára. Az ókori, kö
zépkori és reneszánsz irodalom és tudo
mány minden ágát érintő gyűjtemény a 
hazai humanista bibliofillá kiemelkedő 
reprezentánsa. 1162 kiadványt -  valójá
ban 1339 önálló bibliográfiai egységet -  
számláló katalógusát Dernschwam 1552- 
ben állította össze. 1568-ban a könyveket 
eladták a bécsi császári könyvtárnak, 
majd 1575-ben Hugo Blotius a Hofbib
liothek állományába sorolta őket. Az 
ÖNB-ben található Demschwam-hagya- 
tékból a tulajdonos ex librisét és az ere
deti kötést ma 75 kötet őrzi.

írod.: H ermann Zsuzsanna, Hans 
Dernschwam könyvei között, EK Evk, 
4(1968); Adattár XVI-XVIII/12, 1984.

Varga András

De isi Biás-énekeskönyv ( 1769; Ko
lozsvár, Egyetemi Kvt., Ms 10)

132 levél terjedelmű unit. versgyűjte
mény. Főleg alkalmi verseket (12 latin 
nyelvűt is), ünnepi köszöntőket és egy 
párbeszédes lakodalmi verset tartalmaz.

Írod.: Kiss József, Dersi Biás-énekeskönyv, 
NK, 1958; Stoll, 1963,22002,32004,289. sz.

Szelp Erika

Dersi Simó István (Városfalva, 1680 
k.-Torda, 1719. máj.6.)

Unit. vers- és iskoladráma-író. Iskolá

it Tordán és Kolozsvárott végezte, 1705- 
től Bágyonban, 1711-től Tordán volt is
kolamester. Diákkora óta verselt, és a 
források szerint több bibliai tárgyú „ko
médiát” is írt. 1713-ban Tordán bemuta
tott, Dávid királyról szóló drámájának 
(Vir regius...) fennmaradt magyar és la
tin nyelvű nyomtatott színlapja.

írod.: RMDE XVIII/I, 1989, 217-224 (a 
színlap és életrajz); Varga Imre, in ÚMIL, 
1994.

Pintér Márta Zsuzsanna

Deselvics István (Lébényszentmiklós, 
?-?, 1670 k.)

Ev. lelkész és egyházi író. Győrött, Kő
szegen, 1635-36 között mint Széchy 
Györgyné Homonnai Drugeth Mária 
alumnusa Lipcsében és Wittenbergben 
tanult, hazatérte után patrónusa udvari 
papja lett Murányban. 1641-től Zala- 
szentgróton, Légrádon, Egyházasfalván 
lelkész, két ízben esperes. Egyetlen 
nyomtatásban megjelent művét (Tizenkét 
idvösséges elmélkedések, Lőcse, 1639, 
Ulm, 1653) —»Debreceni Péter Philipp 
Kegel-fordításának (Tizenkét idvösséges 
elmélkedések, Leiden, 1637, Lőcse 1638, 
Bártfa, 1639) revízióját, mint az előszó 
valószínűsíti, még külföldön fordította, 
pártfogója kívánságára. Naplójában meg
emlékezik —»Zrínyi Miklós haláláról. 
Visz. azonos azzal a Stephanus -csel, aki 
az 1643. nov. 25-én Csepregen tartott ev. 
zsinaton elnökölt. —»Nádasdy (II.) Fe
renc ezen a zsinaton jelentette be, hogy 
áttér a kát. hitre.

Kemp Lajos

Détsei Sámuel (Fogaras, 1703-Vaja, 
1761. jan. 25.)

Emlékíró, D. János fogarasi prédikátor 
fia. Nagyenyedi, székelyudvarhelyi, ma
rosvásárhelyi iskolázás után a marburgi 
egyetemet látogatta, ahol Christian Wolff 
tanítványa volt. —»Album amicorumá- 
ban professzorai és diáktársai mellett 
megtalálható Lomonoszov jókívánsága is. 
1738-ban Teleki Sándor udvari papja lett, 
majd különböző erdélyi városokban lel
kész. Életének fontosabb eseményeit em
lékkönyve bevezetőjében örökítette meg.
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Ugyanitt maradt fenn karteziánus-cocce- 
janus szerzők munkáit tartalmazó könyv- 
jegyzéke is (OSZK, Oct. Hung. 619/3., 
kiadva: Adattár X V I-XVIII/l6, III, 
1994).

írod.: N é m e t h  S. Katalin, Lomonoszov -  
magyar emlékkönyvben, Kortárs, 1982; Uö, 
Détsei Sámuel emlékkönyve, in Adattár XVI- 
XVII1/10, 1990.

Németh S. Katalin

Detsi István (életéről adatok: 1596- 
1613)

Ref. versszerző, a —>Detsi-kódex ösz- 
szeírója. 1596-tól Debrecenben tanult, 
azután visszatért szülőhelyére, Decsre. 
Összesen három éneke maradt fenn, ket
tőt a kódexébe írt be, egyet a sSzentsei- 
daloskönyv őriz. 1609-13-ban vélhetőleg 
szülőfalujában iskolamester, később pré
dikátor Nyéken, majd Decsen.

Kiad.: RMKT XV1I/1, 1959.
Szelp Erika

Detsi-kódex (1609-1613; MTAK K 
64)

194 levél terjedelmű versgyűjtemény. 
Összesen 45 (többnyire vallásos és histó- 
riás) éneket tartalmaz, az elején és végén 
csonka. Jórészt —»Detsi István írta össze.

Kiad.: D ézsi Lajos, A Detsi-kódex, ItK, 
1927.

írod.: Stoll, 1963, 22002, 32004, 25. sz.
Szelp Erika

Deutsch Dávid ben Menáchem Man
del (1765 k .- l831 )

Rabbi, talmudtudós. D. Menáchem 
köpcsényi rabbi fia, D. Mordecháj galgó- 
ci (1740-1773) rabbinak, a Mór Deror 
(Prága, 1738) híres szerzőjének unokája. 
Dunaszerdahelyen, majd 1810-től Vágűj- 
helyen rabbi. Rabbitekintélynek számí
tott. Jellemének nagyságát általában elis
merték, bölcs mondásai szállóigékké vál
tak. Mint filantróp is nagy hírnévnek 
örvendett. Művei: ÖhelDávid(I—II, Bécs, 
1819-25), különböző Talmud-traktátusok 
magyarázata; ugyanilyen címen 1836-ban 
Pozsonyban megjelent tőle két Talmud- 
traktátushoz magyarázat; Chelek Rison 
mi-Saálót-Tesuvót há-Geonim. Reszpon-

zumait barátja, Eleázár Semen Rokéách 
gyűjtötte össze és adta ki.

írod.: MZsL, 1929, 197.
Haraszti György

Dévai Bíró Mátyás („C. D. M.”; Dé
va, 1500 k.-Debrecen?, 1545 jún. e.)

Reformátor, nyelvész, a „magyar Lu
ther”. 1523-tól visz. 1525-ig a krakkói 
egyetemen tanult, 1527-től boldogkői 
káplán volt. 1529-30-ban Wittenbergbe 
ment tanulmányai folytatására. Közeli 
viszonyba került Melanchthonnal, magáé
vá tette a lutheri-melanchthoni elveket. 
1531-ben hazajött, Budán, majd Kassán 
volt prédikátor. Kassán hitelveiért Szala- 
házy Tamás egri érsek bebörtönöztette, a 
Bécsbe szállított rabot a bécsi püspök, 
Johannes Faber, személyesen vallatta. 
Fogságban vallott hitelveit, addig írt hitvi
tázó munkáinak védelmét egy latin nyelvű 
iratban foglalta össze (Disputatio de statu 
in quo sint beatorum animae post hanc 
vitam, ante ultimi iudicii diem, Bázel, 
1537). Két év börtön után a kassaiak se
gítségével megszökött (1532. júl.), ismét 
Budára ment, ám ott Szapolyaiék vetet
ték rabságba. 1535-ben szabadult, ekkor 
—»Nádasdy Tamás vette pártfogásába. 
Sárváron tanított, talán a kát. —»Sylvester 
János helyett. 1536-ban ismét Witten
bergbe ment, említett művének kiadása 
céljából Bázelt is fölkereste. Melanch- 
thon ajánlóleveleivel tért vissza Sárvárra. 
1537 végén Krakkóban, Hieronymus Vie
tor nyomdász (—»Vietor-nyomda) házá
ban tartózkodott, ott jelent meg, -AAbádi 
Benedek közreműködésével, Ortogra- 
phiája {Orthographia Ungarica, azaz 
igaz írás módjáról való tudomány, 1538, 
21549; ez utóbbi, szerző feltüntetése nél
kül megjelent kiadás utolsó lapján olvas
ható a „C. D. M.” monogram) és Tízpa
rancsolat-kommentárja (A Tízparancso
latnak, a hit ágazatinak, a Miatyánknak 
rövideden való magyarázatja, 1538). 
1539-től Sárospatakon szolgálta udvari 
papként Perényi Pétert, ám rövid idő 
múlva elhagyta urát, mert az úrvacsora 
kérdésében nem értettek egyet. A szik
szói iskolában tanított (1540). 1541-ben 
Frangepán Ferenc egri püspök üldözése
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elől ismét Wittenbergbe menekült, haza
felé újra érintette Bázelt (1543), ahol 
megismerhette Kálvin Institutioját. Né
zetei egyre határozottabban a zwingliá- 
nus tanokhoz közeledtek. 1543 nyara tá
ján rövid ideig miskolci lelkész volt, a 
szerzetesek elűzték. Az 1544. júl. 20-i 
nagyváradi hitvitán ő terjesztette elő a 
prot. tételeket, már mint debreceni lel
kész és esperes. Ezen a poszton maradt 
haláláig. Az Ágostai Hitvallást elfogadó 
erdődi zsinat egyik előkészítője volt, a 
zsinat idején (1545. szept. 20.) azonban 
már visz. nem élt.

-joggal tartható a korai magyar refor
máció egyik vezéralakjának. Magyar és 
latin nyelvű hitvitázó művei kéziratban 
maradtak, ill. elvesztek, de hatásukra jel
lemző, hogy a nagy tudású váradi feren
ces, —»Szegedi Gergely kísérelte meg cá
folatukat (Censurae..., Bées, 1535). 
Ezek után és mellett elsőként fordított 
nagy figyelmet a hit szolgálatába állítha
tó népművelésre, ennek köszönhető Or- 
tographiáyd és hittani kézikönyve. Mint 
az első magyar helyesírási munkácská- 
ban írta: „Meg kell azt nekönk tanul- 
nonk, hogy olvashassuk minnyájan az 
Szentírást, tudakozhassonk az Isten aka
ratjáról, és hogy ennyi sok tévelgésbe le
gyen mihez támaszkodnunk.” „Minden 
embernek illik ezt megtudni” kezdettel 
egy gyülekezeti éneke maradt fenn, ne
vét a versfőkbe rejtette. Több 16. sz.-i 
énekeskönyv is közli.

Kiad.: At tíz parancsolatnak, ah hit ágaza
tinak [...J magyarázatja, kiad. Szilády Áron, 
Bp., 1897 (hasonmás); Orthographia Vngari- 
ca Cracoviensis. 1549, in A régi magyar nyel
vészek Erdősitől Tsétsiig. Corpus grammati
corum linguae Hungaricae veterum, kiad. 
Toldy Ferenc, Pest, 1866; Az igaz hit által 
való üdvözülésnek módjáról. RMKT XVI/2, 
1880.

írod.: Révész Imre, Dévai Biró Mátyás el
ső magyar reformátor életrajza és irodalmi 
művei. Pest, 1863;Fraknói Vilmos, Adalékok 
Dévai Bíró Mátyás élettörténetéhez, TT, 1880; 
Révész Imre, Dévai Bíró Mátyás tanításai, 
Kolozsvár, 1915; Gulyás Pál, Az Ortho
graphia Vngarica 1549 előtti kiadásairól, 
MNy, 1928; Horváth János, A reformáció je

gyében, Bp., 21957; Sólyom Jenő, Dévai Má
tyás tiszántúli működése, Egyháztörténet, 
1959; SÓLYOM Jenő, Az Orthographia Unga- 
rica helye az irodalomtörténetben, ItK, 1967; 
Botta István, Dévai Mátyás, a magyar Lu
ther, Bp., 1990.

Kiss Anna

Dévay András (Gyöngyös, 1686-?, 
1770 k.)

Fordító, Heves m.-i alispán. Hierony
mus Drexler bajor jezsuitának a prot.-ok 
körében is népszerű Heliotropiumát ma
gyarította latinból, -n>Barkóczy Ferenc 
ösztönzésére (Nap után forgó virág, vagy
is mindenféle nyavalya ellen való orvos
ság..., Nagyszombat. 1764, 2Eger, 1770).

írod.: Esze Tamás, A magyar Napraforgó
virág, Egyháztörténet, 1943; B itskey István, 
Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecénás, in Iro
dalom és felvilágosodás, szerk. Tárnái Andor, 
Szauder József, Bp., 1974.

Bangó Péter

Dezsericky Ince József (Dezericzky, 
Desericius; Diós, 1702. márc. 25.-Vác, 
1763. nov. 16.)

Piarista történetíró, egyházi író és szó
nok, nyitrai nemesi család sarja. 1711-től 
a piaristák nyitrai gimnáziumában tanult. 
Iskoláinak végeztével 1717-ben Privi- 
gyén a piarista rend novíciusa, 1719-ben 
tett fogadalmat. Tanított Nyitrán (1719— 
20), Vácott ( 1721-22), majd újra Nyitrán 
tanult tovább bölcseletet, azután teológi
át. 1727-ben Nagyszombatban szentelték 
pappá. Rendes tanári működését Pesten 
kezdte meg (1727-28) és Nyitrán (1728— 
29) folytatta, ahol több iskoladrámát ada
tott elő tanítványaival. 1729-30 között a 
váci piarista tanárképző igazgatója, a böl
cselet tanára. 1730-33-ban Pesten, Privi- 
gyén és ismét Nyitrán bölcseletet és teo
lógiát tanított. Privigyén a novíciusok 
magisztere. Teológiai munkájában (Lapis 
angularis, sive praemotio Thomistica, pri
mum ac potissimum scholae d. Thomae 
fundamentum, dilucide exposita, Nagy
szombat, 1741) a molinista állásponttal 
szemben a banez-i tomista álláspontot 
képviseli. 1733-tól Vácott házfőnökhe- 
lyettes, gimnáziumigazgató és teológiata
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nár. 173 5-3 9-ben a győri papnevelde teo
lógiatanára. Itt készült irata (Tractatus ad 
probandam..., Győr, 1738) a kát. tisztí
tóhely-felfogást védelmezi és magyaráz
za. Szónoklataival szép sikereket aratott.
1739-42 között ismét Privigyén házfő
nök, a novíciusok magisztere, gimnázi
umigazgató. 1742-től az egyetemes rend
főnök kormánytanácsának egyik tagja 
Rómában. Római és más itáliai levéltá
rakban és könyvtárakban történelmi kuta
tásokat folytatott, anyagot gyűjtött maj
dan megirandó történeti munkáihoz. Ki
adta művelődéstörténeti szempontból 
legérdekesebb írását, azt a magyar iro
dalmat és kultúrát védelmező iratot (Pro 
cultu literarum in Hungária [...] vindi
catio, Róma, 1743), amelyet Raymund 
Cechetti olasz papnak gr. Harrach János 
Ernő nyitrai püspökről írt halotti lau- 
dációja ellen készített. Cechetti egyrészt 
kiemeli a magyar főpap érdemeit, más
részt azonban elmarasztalja a magyarokat, 
akik szerinte elképesztően műveletlenek. 
~ először felsorolja a kiváló magyar fér
fiúkat —»Hunyadi Jánostól —»Pázmány 
Péterig, majd részletesen leírja a honi ál
lapotokat: az országban tanított tárgya
kat, az iskolákat, s külön kiemeli hazája 
mély latin műveltségét. Szerinte a 9 éves 
magyar fiúk már folyékonyan beszélnek 
latinul, s nem idegen a deák nyelv a köz
néptől sem. Elmeséli azt a vándoranek
dota jellegű történetet, mely szerint a deá
kul beszélgető szerzetesek társalgásába 
egyszer csak beleszól a kondás -  ugyan
csak ékes latin nyelven.

1746-ban ~t a pápa Kosa Jakabbal és 
—»Conradi Ignác Norberttel Bukarestbe 
küldi a román fejedelem, Maurokordato 
Konstantin kát. hitre térítésére, a külde
tés azonban teljes sikertelenséggel zárul.
1747-től Vácott házfőnök és igazgató, 
1749-től visszavonul, és főképpen a tör
ténetírásnak szenteli életét. Ekkor készül 
ötkötetes monumentális munkája, a De 
initiis ac maioribus Hungarorum com
mentaria (Buda és Pest, 1748, 1753, 
1758-60). A magyarok eredetéről szóló 
mű a hun-magyar rokonságot vallja, ~ 
emiatt keveredik majd vitába a jeles je
zsuita történésszel, —»Pray Györggyel

(Dissertatio apologetica [...] commenta
riorum de initiis et majoribus Hungaro
rum amice aloquens Georgium Pray, h. 
é. n.; Dissertatio II. apologetica és Parer
gon, Pest, [1763], mindkettőt kiadta Pray 
válaszával együtt: Supplementum ad an
nales veteres humorum..., Nagyszombat, 
1764). A polémiát ~ halála után Cetto Be
nedek folytatta, aki mintegy ~ szellemi 
örökösének tekintette magát. ~nak és mű
vének legfőbb támogatója fiatalkori ba
rátja, —»Padányi Bíró Márton veszprémi 
püspök volt.

Élete végén megírta a váci püspökség 
történetét, melyet Cetto Benedek adott ki 
jegyzetekkel bővítve (Historia episcopa
tus dioecesis et civitatis Vaciensis, una 
cum rebus synchronis, Pest, 1763). Több 
kisebb természettani értekezés is fűződik 
a nevéhez. Életrajzát több piarista rend- 
társa is (—»Kácsor Keresztély, —»I lorányi 
Elek) összefoglalta.

írod.: Juhász Vince, Dezsericky Ince József 
élete és művei, Bp., 1915; Szörényi László, 
Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. szá
zadi magyarországi jezsuita latin irodalom
ban, ItK, 1997.

Lux Etelka

Dézsi András (Dézs?, 16. sz.)
Prot. bibliai históriás énekeket (Az ifjú 

Tóbiás, Az lévitáról, Mojses és Józsué 
hada; Világ kezdetitűi lőtt dolgokról, 
Makhabeusról; Izsák áldozatjárói) és 
egy temetési éneket (Halott-temetéskor 
való isteni dicséret) írt, a keltezetteket 
1549-50-ben. 1549-52 között a debrece
ni kollégium rektora. Históriás énekei 
dallammal együtt a —ïHoffgreff-énekes
könyvben (Kolozsvár, 1556) jelentek meg, 
majd, immár kották nélkül, ^Bornemisza 
Péter énekeskönyvében (Énekek három 
rendbe, Detrekő, 1582); versfőiben —»Ra- 
dán Balázs debreceni ref. lelkészt, enyin
gi Török Jánost, Debrecen akkori földes- 
urát és egy gazdag debreceni kereskedőt, 
Kádas Györgyöt nevezi meg patrónusa- 
ként.

Kiad.: RMKT XV1/5, 1886.
írod.: Horváth János, A reformáció je

gyében, Bp., 21957.
A szerk.
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Dézsi József (18. sz.)
Ref. egyházi író, fordító. 1744-ben a 

groningeni egyetemre járt. 1752-től Bere- 
keresztúron, 1758-tól Kibéden, 1762-től 
Székelyvaján, 1777-91 között Somosdon 
lelkész, a marosszéki egyházkerület jegy
zője. Johann Nepomuk Barthaloti művé
nek fordítása, a Világi és ekklésiai vizsgá
lódás [...] a lelkiismeretnek szabadsá
géiról (Kolozsvár, 1784) a —»Türelmi 
Rendelet szellemét tükrözi.

Művei: Keresztény paradicsom. Melyben 
az új világnak hét emlékezetes és szentséges 
csudáit [...] magyar versekben foglalni igye
kezett. Kolozsvár, 1782.

Nádai Pál

Dézsi Márton (Hockmar; Dézs, 1639 
Nagyenyed, 1691. júl. 24.)

Ref. tanár, szász kádár fia. Dézsen, 
Nagybányán, Sárospatakon tanult, egy 
ideig ott volt tanító, majd Bocskay István 
zempléni főispánnál nevelő, 1665-től is
mét Sárospatakon senior. 1666-69 között 
Kapi György alumnusaként Leidenben 
járt egyetemre, ahol magáévá tette Coc
cejus nézeteit, és hatrészes nyilvános ér
tekezést tartott (Disputatio theologica de 
visu). 1670-ben lelkész és esperes Kézdi- 
vásárhelyen, 1671-től nagyenyedi tanár
ként az elsők között tanított coccejanus 
szellemben. Ezért -^>Tofeus Mihály püs
pök bevádolta I. Apafi Mihály fejede
lemnél, aki 1673-ban a radnóti zsinaton 
eltiltotta a tanítástól. -^Bethlen Miklós 
önéletírásából tudjuk, hogy főúri pártfo
góinak köszönhetően mégis folytathatta 
pályáját. A gyűlés elé terjesztett Apoló
giája és nagy ellenlábasa, —»Pósaházi Já
nos ellen írt Repliedja elveszett ugyan, 
de az utóbbinak magyar nyelvű kivonata 
fennmaradt (Summája az [...] Replicának, 
ms.). Pósaházi vitairatának (Syllabus as
sertionum et hypothesium illarum, quibus 
neoterici quidam theologi et philosophi 
scholas et ecclesias turbant, Kolozsvár, 
1685) megjelenési dátumából következ
tethetően vitájuk, amelyből végül ~ került 
ki győztesen, 1684-85-ben zajlott. írt 
még gyászbeszédeket, üdvözlő verseket, 
az utóbbiak közül néhány nyomtatásban 
is megjelent. Magyar nyelvű verse van

-^Pápai Páriz Ferenc Pax animae (Ko
lozsvár, 1680) c. kötetében. Esetleg ő a 
szerzője vagy a szerkesztője a Hétnapi 
útitárs (Kolozsvár, 1677) c., osdolai 
—»Kun István által kiadott imakönyvnek.

Kiad.: RMKT XVI1/11, 1986 (egy verse).
írod.: Zoványi Jenő, Dézsi Márton, 

ProtSz, 1898.
Lux Etelka

Dézsi Lázár György (Dési, Deési; 
Dés, 1710 k.-Nagyenyed, 1773. okt. 25.)

Ref. egyházi író, fordító. —»Nádudvari 
Péter veje. Désen, 1727-től Nagyenye- 
den tanult, itt a héber nyelv praesese, 
1735-től senior. 1736-38-ban az odera- 
frankfurti egyetemen tanult. Hazatérve 
alsórákosi lelkész, 1740-től nagyenyedi 
második pap —»Hermányi Dienes József 
mellett. 1758-tól esperes, 1763-tól első 
pap, 1767-től püspök. Franciából fordí
totta Jean-Frédéric Ostervaldnak (1663- 
1747), a -^pietizmussal rokon elveket 
valló svájci teológusnak két művét. Több 
halotti beszéd írója.

Művei: A kegyes beszélgetésről íratott ok
tatás, Szeben, 1761; Papi tisztről (ms.).

S. Sárdi Margit

dézsma —»tized

Dezső Mihály memoríáléja ( 1729-61 ; 
Marosvásárhely, Bolyai Kvt., 381)

76 levél terjedelmű, Kapócsi Mihály 
által lejegyzett, vegyes tartalmú (lako
dalmi, ünnepi alkalmi versek stb.) éne
keskönyv. Nevét első tulajdonosáról kap
ta, aki csak emlékkönyvként használta.

írod.: Stoll, 1963, 22002, 32004, 192. sz.
A szerk.

diadalmenet —»ünnepség

diakónusi öltözet
1. a keleti egyházban
A diakónus liturgikus szolgálat közben 

viselt öltözete a keleti egyházban két 
részből áll. Egyik része az orárion, a dia
kónus rendi jelvénye: ez jelzi fölszentelt- 
ségének fokát. A liturgikus ruha anyagá
ból készült szalagszerű ruhadarab, me
lyet a diakónus a bal vállán átvetve visel.
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Elöl és hátul csaknem a földig ér. Az 
orárion az Istent állandóan dicsőítő an
gyalok szárnyát jelképezi, ezért gyakran 
ráhímezik: „Szent, szent, szent” (íz 6,3). 
Ez a ruhadarabja arra figyelmezteti a dia
kónust, hogy az angyalok buzgóságával 
végezze szent szolgálatát. Az orárion a 
diakónusnak csak az egyik vállán nyug
szik, így azt jelzi, hogy az egyházi rend 
szentségének alsóbb fokán áll, Krisztus 
főpapságából kevesebb jut neki, mint a 
papnak vagy püspöknek.

A ~ másik része a sztichárion. Ez azo
nos a pap hasonló nevű ruhadarabjával 
(—»papi öltözet 1.), de a diakónusé dísze
sebb, hosszú ujjakkal van ellátva, kétol
dalt hasított, több helyen össze van kap
csolva, egészen a földig ér. Arra figyel
mezteti viselőjét, hogy az oltárasztalnál a 
mennybéli angyalok szolgálatát végzi.

2. a nyugati egyházban
A diakónus liturgikus öltözete a bal 

vállán viselt stóla (—»papi öltözet 2.) 
mellett a dalmatika, a szubdiakónusé a 
manipulus mellett a tunicella.

A dalmatika Dalmáciából került Ró
mába. Eredetileg fehér szövetből készült, 
bokáig érő, hosszú ujjú ruha, hosszában 
két párhuzamos piros vagy bíbor csíkkal. 
Fokozatosan megrövidült, rövid ujjú lett, 
majd oldalt végigvágták, s gombokkal 
vagy szalagokkal erősítették össze. A 4. 
sz.-ban csak a pápa és diakónusai visel
ték, később a püspökök és szerpapjaik is 
átvették a díszes ruha viseletét.

A 9. sz.-tól a szubdiakónusok, akik a 
liturgikus szolgálatban általában a szer
pap párjaként vannak jelen, az összhang 
kedvéért a rövid ujjú dalmatikától mind

össze az ujjai hosszában különböző tuni- 
cellát kezdték viselni. A 17-18. sz.-tól 
ezt a dalmatikával teljesen egyformán 
készítették.

írod.: Josef Braun, Die liturgische Gewan
dung im Occident und Orient, Freiburg, 1907; 
M ihálYFi Ákos, A nyilvános istentisztelet, Bp., 
1918; Joseph Braun, Die liturgischen Para
mente in Gegenwart und Vergangenheit, Frei
burg i. Br.. 1924; Az orthodox kereszténység 
[1975], szerk. Berki Feriz, Bp., 21984; Konrad 
Onasch, Liturgie und Kunst der Ostkirche in 
Stichworten, Leipzig, 1981; Ivancsó István, 
Görög katolikus szertartástan, Nyíregyháza, 
1997, 22000; Uő, Görög katolikus liturgikus 
kislexikon, Nyíregyháza, 1997, 22001.

Ivancsó István (l.)-Török József (2.)

diéta —»országgyűlés

dikasztériumok -»kormányszékek

dikérion -^főpapi jelvények

dilettáns zenészek —»házimuzsika; 
—»műkedvelő zenejáték

Dilich: Ungarische Chronica
Wilhelm Dilich (Schäfer; Wabern, 

1571/72-Drezda, 1650) a német késő hu
manizmus képviselője, udvari történész, 
építész és grafikus volt. Több más törté
neti és hadi építészeti jellegű munkája 
mellett írt egy magyar krónikát is (Kas
sel, 1600, 21606, 31609). Keletkezését a 
15 éves háborúval (1593-1606) hozhat
juk kapcsolatba, amelyben több nyugati 
segédcsapat is részt vett. Bár Dilich mo.-i 
tartózkodásáról nincs adatunk, könyve

Buda. Wilhelm Dilich 
vedutája az Ungarische 
Chronic khan (Kassel, 
1600), részlet
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mégis igen fontos forrás, mivel később 
már nem volt mód a török uralom alá ke
rült területek városainak lerajzolására. A 
17. sz.-i külföldi művészek magyar —>ve- 
dutái csaknem mind Dilich kompozícióira 
vezethetők vissza. Vedutái általában hite
lesek, visz. megbízható forrásokat hasz
nált. Képeire jellemző a staffázsalakok el
hanyagolása. Pestről, Budáról, ill. Óbudá
ról nyolc képet hagyott ránk.

Írod.: Georg Rózsa, Die Ungarnchronik 
Wilhelm Dilichs, Gutenberg Jahrbuch, 1996.

Rózsa György

diósgyőri királyi vár —»királyi palota

Diószegi Sámuel (Debrecen, 1761. 
jan. 5.-Debrecen, 1813. aug. 2.)

Botanikus, ref. egyházi író. Szülőváro
sában tanult, 1783-ban a poétái osztályt 
tanította, 1784-től Hajdúböszörményben 
rektor, 1787-ben Kecskeméten ideiglenes 
tanár. Még ebben az évben Göttingenbe 
ment, ahol természettudományokat és or
vostudományt hallgatott. 1789-től Hajdú
nánáson, 1793-tól Hajdúböszörményben, 
1803-tól Debrecenben volt ref. pap. 1806- 
tól egyházmegyei jegyző, 1809-től espe
res és egyházkerületi jegyző. Egyik szer
kesztője volt az új ref. énekeskönyvnek, 
melybe általa szerzett énekek is bekerül
tek. Egyházi beszédei, több kiadást meg
ért tankönyve (Ábécé, Debrecen, 1810) 
mellett botanikai munkássága a legjelen
tősebb. Sógora volt Fazekas Mihály, aki
vel együtt írták Magyar fiivészkönyv, 
mely a két magyar hazában található nö
vényeknek megismertethetésére vezet, a 
Linné alkotmánya szerént (Debrecen, 
1807) c. művüket, megteremtve a ma
gyar botanikai szaknyelvet. ~t lehet a 
modem magyar botanika atyjának tekin
teni, már 1807-ben javasolta egy botani
kai szaklap indítását. Budai Ezsaiás írt 
róla nekrológot, melyben egész életrajzát 
összefoglalta (Magyar Kurír, II, Honnyi 
levelek c. melléklete, 9. sz.).

Művei és kiad.: Erkölcsi tanítások prédi
kációkban, I—II, Debrecen, 1808; Prédikáció, 
melyet a szatmári helvét vallástételt követő ke
resztyének új templomának felszentelésére ké
szített, Debrecen, 1808; Halotti tanítás, mely-

lyel néhai [...] Szombathi István úrnak [...] 
emlékezetét tisztelte, Debrecen, 1810; Orvosi 
fiivészkönyv, mely a magyarJüvészkönyv prak
tika része. A fiivészek és nem jüvészek számok
ra készült, és hasznavehetővé tétetett, Debre
cen, 1813; Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály, 
Magyar jüvészkönyv, bev. Pénzes Antal, Bp., 
1938 (szemelvények).

írod.: C sűrös Ferenc, A debreceni füvész- 
könyv és írói, Debrecen, 1907; M olnár Ág
nes, Debreceni arcok a felvilágosodás száza
dából, Bp., 1939; Julow Viktor, Bepillantás a 
Magyar Jüvészkönyv műhelyébe, DME, 
1962-64.

Turu Pál

Diószegi Bónis Mátyás (Bihardió-
szeg?, ?-?, 1669 u.)

Ref. egyházi író. 1639-től Debrecen
ben, majd Beregszász város alumnusaként 
1646-tól a franekeri és a leideni, 1648-tól 
a groningeni egyetemen tanult. 1650-54 
között Szentjobbon lelkész, innen puritá- 
nus nézetei miatt távoznia kellett. 1655- 
68 között Biharon, Hajdúszoboszlón, 
majd 1668 u. Püspökladányban volt pap.

Művelődéstörténetileg is érdekes mun
kája barokkosán hosszú címet visel: Az 
részegesnek gyölölséges, utálatos és rette
netes állapotja, mely lerajszoltatott szin
tén úgy, amint vagyon, azoknak kedvekért, 
kikben még ez undok és ocsmány részeg
ség [...] fészket nem vert. Hogy azok en
nek éktelen ábrázatját megtekéntvén, 
megrettenjenek és az halálnak utáról visz- 
szatérjenek (Leiden, 1649). Noha a könyv 
nem eredeti alkotás (mint P. Vásárhelyi 
Judit megállapította, a Junius Florilegus 
álnevű Richard Younge The odious, 
despicable and dreadfull condition o f a 
drunkard [London, 1649] c. művéből ké
szült), részegség-életképei a németalföldi 
festészet kocsma-életképeit idézik (Bán 
Imre), s nyilván a magyar viszonyoktól 
sem függetlenek. A Beregszász város ta
nácsának és Szálkái Miklósnak ajánlott 
könyvecske élőfejében a „felboncoltatott 
részeges” felirat inti olvasóját.

Ismert még egy puritánus vitairata.
Kiad.: Magyar gondolkodók. 17. század, 

kiad. Tarnóc Márton, Bp., 1979 (Magyar Re
mekírók).
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írod .: Zoványi Jenő, Puritánus mozgal
mak a magyar református egyházban, Bp., 
1911; Berg Pál, Angol hatások tizenhetedik 
századi irodalmunkban, Bp., 1946; Bán Imre, 
A magyar barokk próza változatai, in Uő, Esz
mék és stílusok, Bp., 1976.

Kiss Anna

D iószeg i K is  István (Diószegi K., 
Diószegi; Bihardiószeg, 1635. k.-Bihar- 
diószeg, 1698. jún. 22.)

Ref. egyházi író. Nagyváradon tanult. 
1657-ben Berettyóújfaluban rektor; 1660- 
ban kántor Debrecenben és Dobozi Ist
ván főbíró unokái mellett tanító. 1663-65 
között Debrecen városának költségén a 
franekeri és groningeni egyetemen tanult, 
Franekerben 1665-ben avatták a teológia 
doktorává; járt Angliában. 1666—68 kö
zött debreceni rektor, 1668-tól pap. Dió
szegen ref. lelkész, 1677-től esperes, 
1689-től egyházkerületi főjegyző, 1693- 
tól püspök. Termékeny szerző volt, Kiosz
tatott talentom (Debrecen, 1679) c. prédi- 
kációskötetének előszavában írja, hogy 
900 prédikációt írt -  ezek kéziratban ma
radtak. Puritánus szemléletű művei (kö
nyörgések, imák, ref. tanítások) a gya
korlati hitéletet szolgálták, nemritkán ak- 
tuálpolitikai utalásokkal. Lelki fegyver 
(Lőcse, 1703) c. imádságoskönyve külö
nösen népszerű volt, számos kiadást ért 
meg.

Müvei: Exercitium theologicum depascha- 
te, Franeker, 1664; Lux in tenebris, Brieg, 
1665; Némely deliberatumok és azok felől va
ló tanítás, Debrecen, 1682.

írod .: Tóth Ferenc, A [...] tiszai püspökök 
élete..., Győr, 1812; Szűcs István, Sz. királyi 
Debrecen város történelme, II, Debrecen, 
1870; Molnár János, A bihar-diószegi ev. 
ref. egyház múltja, Nagyvárad, 1885.

Kiss Anna

D ió szeg i K is  János (Bihardiószeg, 
1708. k.-Erdőbénye, 1782)

Ref. egyházi író, fordító. Marosvásár
helyen, majd 1730-tól Marburgban ta
nult. Hazatérve a Bethlen család udvari 
papja Olthévizen, 1735-52 között Sáros
patakon lelkész. 1742-ben rövid időre 
megfosztották állásától. A sárospataki

egyház adminisztratív megreformálásá
ban elévülhetetlen érdemei vannak. O 
kezdte vezetni a jelenleg ismert legré
gibb matrikulát, s az ő lelkészsége alatt 
határoztatott el, hogy a jövőben az egy
házi ügyek intézésére presbitereket és 
gondnokot kell választani. 1752-től Óno
don, 1756-tól Sajóecsegen szolgált, ahol 
is lemondott hivataláról és Erdőbényére 
vonult vissza. Fő műve Hugo Grotius 
(1583-1645) az igaz keresztény hitről írt 
könyvének magyarra fordítása. (Eredeti 
címe: Bewijs van de Ware Godsdienst, 
1622; ~ nyilván a latin változatot hasz
nálta: De veritate religionis Christianae, 
az először 1627-ben megjelent latin ki
adást még számtalan követte.) A Hugo 
Grotziusnak a keresztyén vallás igazsá
gárúi írott könyvei annotatiójikkal, nem
zete javára magyar nyelvre fordíttattak 
egy bujdosó magyartúl (Marburg, 1742) 
c. munka hetedik könyvét vallása igazsá
gairól maga írta.

Művei: Dissertatio theologica de plero- 
phoria, Marburg, 1731; Isten háza koronájá
nak zászlózó drágaköve, mely az Istennek 
szent embereit megékesítő minden drága vir
tusoknak metszésével ragyogván, mind a két 
magyar hazában sokképpen megtiszteltetett 
tiszt, tudós Szathmári Mihály uramban, Ko
lozsvár, 1748.

írod .: Esze Tamás, Grotius magyar fordí
tója, Reformátusok Lapja, 1962.

Kiss Anna

Diploma Andreáiulm —»Andreanum

Diploma Leopoldinum
A 17. sz. végén a katonai-politikai 

helyzet és I. Apafi Mihály fejedelem ha
lála (1690) indokolta —»Erdély közjogi 
státusának rendezését. I. Lipót mint ma
gyar király átvette az —»Erdélyi Fejede
lemség irányítását, de Erdélyt nem csa
tolta vissza Mo.-hoz, hanem a Habsburg 
Birodalom önálló tartományaként igaz
gatta. Kormányzását a választott fejede
lem, II. Apafi Mihály nagykorúságáig az 
újonnan felállítandó —»Erdélyi Gubemi- 
umra bízta.

Az erdélyi rendek kérésére 1690 októ
berében adta ki az uralkodó a ~ első vál
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tozatát, amelyben megerősítette az erdé
lyi fejedelmek által adott korábbi adomá
nyokat és kiváltságokat, meghagyta a fe
jedelmi és rendi önkormányzat addigi 
szervezetét, érvényben tartotta Erdély 
korábbi törvénykönyveit, kimondta, 
hogy továbbra is megmarad a négy —»be
vett vallás, de új felekezetek nem hozha
tók be, és rendelkezett az évi adó össze
géről is. Az 1691 elején tartott erdélyi 
—»országgyűlés ugyan elfogadta a ~ot s 
megválasztotta a gubernátort, de újabb 
követeket menesztett Bécsbe, akik 1691

nyarán módosító javaslatot nyújtottak be. 
A ~ második, ünnepélyes kibocsátására 
1691 decemberében került sor. Az oklevél 
a korábbiakhoz képest kiegészült azzal a 
rendelkezéssel, hogy a rendek között ki
váltságaikat érintő, ill. vallási kérdések
ben felmerülő jogvita esetén a gubernium 
véleményének figyelembevételével az 
uralkodó is dönthet. Az erdélyi rendek a 
Habsburg-korszakban alaptörvénynek te
kintették a —ot, amelynek értelmében Er
dély mint önálló fejedelemség illeszkedett 
be a Habsburg Birodalomba.

Divi i û  Uvente Cícuieiitiá- U
(u^L U slvo iuanorum .lu ipen ito r
.st unw Viû ulhiSAK licnm uia  
Hu noa r i<T,Bolie imvIX il n ml i.r,0 io 
atu iscúvoiiu- Rőt AnhkkivAiiitrá
IhixBu r^u íklu'Bt.il'antix Sti)n:i
é.iriiittii.cC iriu iiiu iiA itciiib iuvM âç. 
b ii|K iU T is Síink n o n tíS i lc s in W u L
te mix raa’ X'Itck i Pri n a i.v Sucvia 
Ma i\  i noiCk 11 Koma n L i mperi) búr
o o \ tA \ l o r i ViA>upcnon«X.Iiitcrin  
I ii.1, USAI tAV'OIIKSilAb-SJ-illQlli)
te rc u sk iilim v iV eso n t i*. i a m l  

r \ \  i u  s'.MsAtiinoiiiiiuL'AlA n b ir.sd a  
wi hia PoiiiS^iauis& M ü ili i u n e-f
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írod.: Magyar történeti szöveggyűjtemény, 
II/2, 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Bp., 
1968; Ágoston Gábor, O borni Teréz, A ti
zenhetedik század története, Bp., 2000.

Bódi Csaba

dirhem
Arab —»ezüstpénz, neve a görög 

bpajcpr) szóból származik, s a 7. sz.-tól 
verték. Eremképe -  a mohamedán törvény 
értelmében -  csak feliratból áll, amely az 
uralkodó nevét, uralkodásának kezdetét, a 
—»pénz verési évét és helyét jelöli.

A sammanida kalifátus 9-10. sz.-i ~ei 
igen fontos szerepet játszottak a keleti és 
a viking kereskedelemben, s a magya
rokhoz is eljutottak. 10. sz.-i sírleleteink
ben általában demonetizált formában, át- 
fúrtan fordulnak elő. Európai szerepük a
11. sz.-ban ért véget.

írod.: Friedrich Schrötter, Wörterbuch 
der Münzkunde, Berlin-Leipzig, 1930.

Gedai István

d ísz ítő  te c h n ik á k  (a  fém m ű v esség 
ben )

A fémművességben alkalmazott ~ kö
zül a trébelés (domborítás), a cizellálás, a 
poncolás, a vésés a fémek felületét ala
kítja, a niello, a maratás, a —»zománc és 
a tausírozás (dömöckölés) pedig más 
anyagok felhasználásával alakít ki deko
ratív mintákat. A ránk maradt recept
könyvek, ötvöskönyvek tanúsága szerint 
évszázadok óta változatlan módszereket 
használnak az ötvösök. A legfontosabb 
ilyen írott emlék a középkorból Theophi- 
lus Presbyter Schedula diversarum arti
um c. műve a 12. sz. elejéről. Kecskemé
ti W. Péter ötvöskönyve a 17. sz. közepé
ről kora ötvöseinek tudását foglalta össze.

A trébelés a munka, a leendő minta hát
oldaláról történik kalapálással. Ezüstön, 
bronz- és kovácsoltvas lemezen is alkal
mazzák, a sárgaréz azonban túlságosan 
merev, rideg a domborításhoz. A meg
munkálandó darabot szurokágyba helye
zik, majd a kívánt helyen az anyag nyújtá
sával homorú (a végeredmény szempont
jából domború) mintázatot kalapálnak ki. 
A kalapálás folyamán a fém merev, töré
keny lesz, ezért időnként hevítik a munka-

Poncolással díszített cápás pohár Debrecenből, 
1621. MNM

darabot, hogy rugalmasságát visszaadják. 
A domborítással kialakított mintázatot az 
előoldalról tovább finomítják cizellálás- 
sal, azaz apró, finomabb kalapácsokkal 
való ütögetéssel.

Poncoláskor a felületet előoldaláról kü
lönböző kiképzésű verőtövekkel ütöge- 
tik. Cizellálással, poncolással díszíthetik 
ezüst-, bronz-, sárgaréz, ritkábban ková
csoltvas tárgyak felületét. A poncolás spe
ciális fajtája a 14. sz.-i francia és németal
földi —»ötvösségben kialakult tűponcolás: 
tűszerű szerszámmal apró pontokat ütö- 
getnek a felületbe, amelyet gyakran áttet
sző zománccal is borítanak. Az e techni
kával készült műveken a formák lágy, pu
ha körvonalúak. így készült a —»trencséni 
herma mellrészének dísze.
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Véséssel díszített palack Besztercebányáról, A. S. 
jelű mester, 1640 k. MNM

Trébeléssel díszített, korallszáras, talpas csésze 
Salamon és Sába találkozásának jelenetével, Hann 
Sebestyén, Nagyszeben, 17. sz. második fele. MNM

Véséskor az anyagból bizonyos meny- 
nyiséget eltávolítva alakítják ki a mintá
zatot. Finom rajzot adó, a 14-15. sz.-i öt
vösségben különösen kedvelt technika. 
Alkalmazzák nem nemesfémeken is, a 
plasztikus hatás kiemelésére.

A niello ezüst, vörösréz, ólom, kén és 
borax keverékéből előállított massza, me-

A granulációval és filigránnal díszített nagyváradi 
misekannák, 16. sz. első fele. MNM

lyet a vésett, ritkábban öntött mintázatba 
dörzsölnek, majd kitüzelnek és políroz
nak. Ettől a fémalappal fuzionált niello 
fekete, fényes rajzolatot ad. Legtöbbször 
aranyon és ezüstön alkalmazták, hatása a 
beágyazott zománcra emlékeztet. Kecs
keméti W. Péter ötvöskönyve „plammo- 
lás”-nak, „plammos munká"- nak nevezi 
ezt a technikát, ill. az így díszített művet.

Tausírozáskor az alapfémben kialakí
tott árkokba más fémből készült vékony 
szálat kalapálnak. A két -  esetleg több -  
különböző fém színe adja a dekoratív ha
tást. A —>vasművességben igen kedvelt, 
pl. a díszfegyverek alakításában.

Filigrán készítésekor csavart drótból, 
ún. filigrándrótból alakítják ki a mintáza
tot, melyet az alaplemezhez forraszta
nak. Fémalap nélküli változatában áttört, 
csipkeszerű felület keletkezik. Készítik 
aranyból, ezüstből és rézből is. Előnye, 
hogy igen gyenge, kis finomságú fémből 
is elkészíthető.

A granuláció -  régies nevén: börtü -  
apró fémgömböcskéknek az alaphoz rög
zítése. A drótból vagy igen vékony lemez
ből vágott apró fémdarabkákat megol
vasztják, ezután hirtelen lehűtik őket, pl. 
úgy, hogy vízbe dobják az olvadt morzsá
kat. Ekkor a felületi feszültség miatt ezek
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a nagyon kicsiny darabkák összepöndö
rödnek. Az így létrejött golyókat a kívánt 
minta szerint rendezik el, s valamely for
rasztási technikával rögzítik a díszítendő 
felületen. A tárgyat ezután kitüzelik, így a 
gömbök rögzülnek az alaplemezhez. 
Mind a filigrán, mind a granuláció igen 
kedvelt technika, melynek hosszú utóéle
te a népi ékszereken figyelhető meg.

A —»bronzművességből is ismert vi- 
aszveszejtéses (cire perdu) eljárást az öt
vösségben általában díszítőelemek, tarto
zékok (edények füle, billentő, fedéldísz) 
készítésénél alkalmazzák. Agyagmagra 
formázzák viaszból a kívánt motívumot, 
ezt agyagba ágyazzák, majd kiégetik. Az 
égetés során a viasz kiolvad, az így kelet
kezett üregbe öntik a megolvasztott fé
met.

írod.: Theophilus Presbyter, T különféle 
műveségekről, kiad. Takács Vilmos, Bp., 
1986; Ballagi Aladár, Kecskeméti W. Péter 
ötvöskönyve, AÉ, ú. f. 3(1883); Marc Rosen
berg, Geschichte der Goldschmiedekunst auf 
technische Grundlage, Frankfurt a. M., 1910; 
M ihalik József, Az ötvösség, in Az iparművé
szet könyve, III, szerk. Ráth György, Bp., 
1912; Vattai Erzsébet, Néhány adat az ötvös
mesterség és szerszámok kérdéséhez (11-19. 
sz.), AÉ, 80(1953); Erich Steingräber, Der 
Goldschmied, München, 1966.

Kiss Erika

d iszk o sz  —»liturgikus felszerelés 1.

d ísz le t-  és je lm e z h a s z n á la t
A ~ot írott és képi források, valamint 

tárgyi emlékek alapján rekonstruálhat
juk. A legfontosabb írott forrás a szöveg
könyv, zenés daraboknál pedig a librettó, 
ezek főként arról tájékoztatnak, hogy mi 
hangzott el a színpadon. A szövegköny
vek egy része nemcsak a szereplőket so
rolja fel, hanem jelzi a helyszíneket, sőt a 
díszlet- és jelmeztervező (pl. Esterházy- 
szövegkönyvek), adott esetben pedig a 
színpadtechnikai gépezeteket tervező 
mérnök nevét is. További írott források a 
szerződések, számadások, kifizetések, 
levelek, naplók, követjelentések, az egy
korú sajtóban megjelent tudósítások.

A színpadkép rekonstrukciójához a

képi források visznek legközelebb. Öt 
csoportjuk van: díszletterv, jelmezterv, 
színpad- vagy jelenetterv, színpad- vagy 
jelenetkép és színészábrázolás, vagyis 
szerepkép.

A díszlet a színpadi tér (a játéktér), ill. 
a színpadkép meghatározó eleme. Alapja 
az adott korszak színházi konvenciórend
szereit tükröző vagy azt megújító díszlet
terv, amely arányaiban, színeiben és a 
technikai kivitelezésre vonatkozó utalá
saiban jelzi a megvalósítandó konkrét 
színpadi helyszínt. Egy-egy előadás dísz
leteihez többféle terv is készülhet: a kivi
telezőnek szóló méretarányos alaprajz, 
egy-egy jelenet, ill. szín színpadtervét be
mutató terv, részletrajzok, anyagmintákat 
és -megjelöléseket, ill. a kivitelezőnek 
szóló utasításokat is rögzítő rajzok. A 
díszlettervet háromdimenziós, méretará
nyos modell, a makett egészítheti ki 
(Mo.-ról a 18. sz. vége előtti időkből nem 
ismeretes).

A jelmezterv anyagminták és -meg
jelölések, színminták, a technikai kivite
lezést segítő részletrajzok, ill. szabás
minták segítségével ad útmutatást a szín
padi öltözékek elkészítéséhez.

A színpad-, ill. jelenetterv a színészeket 
jelmezben, a tervezett díszletek között, 
egy-egy jelenetbe helyezve ábrázolja.

A színpad- vagy jelenetkép a már be
mutatott előadás jeleneteit rögzíti. Nem 
feltétlenül tekinthető hiteles forrásnak, 
minthogy gyakran több jelenetet össze
vonva ábrázoltak; ha pedig utólag ké
szült, nagymértékben befolyásolta a raj
zoló memóriája, ill. szándéka.

A tárgyi emlékek csoportja az előadás 
helyszínétől, a színházteremtől, ill. -épü
lettől a technikai berendezéseken át a 
díszletelemekig (pl. színpadi elő-, és hát- 
térfliggöny, kulisszapárok), kellékekig, 
jelmezekig terjed. Mo.-on sajnos nem ma
radt fenn sem a reneszánsz, sem a barokk 
színjátszást díszletekkel, jelmezekkel, 
színpadi gépezetekkel reprezentáló főúri 
színház, így csak külföldi példák alapján 
alkothatunk képet egykorú hazai színhá
zainkról és díszletezésükről.

A hivatásos (polgári) színjátszás kiala
kulása előtt a színjátszásnak, ill. a spektá
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kulumoknak több rétegét különíthetjük 
el. A színjátszás legkorábbi formájának 
tekinthetők a valakit vagy valamit megje
lenítő, ábrázoló cselekvésformák, melyek 
lehetnek mágikus-vallásos, rituális vagy 
szórakoztató jellegűek. A szereplők gyak
ran csak a mozdulatok, a tánc eszközével 
élnek, pantomimet adnak elő, vagy a 
mozdulatok, a mimika, ill. a beszéd mel
lett álöltözetet, jelmezt, álarcot is hasz
nálnak. A színjátszás kialakulásában nagy 
jelentősége volt az ún. állatalakoskodás
nak. Az álöltözetben, maszkban előadott 
játékok, rítusok egy része az ünnepkörök
höz kapcsolódva a népi kultúrában (far
sang, busójárás, Luca-nap, betlehemes), 
más része pedig a vásári komédiákban, a 
commedia delFaráéban élt tovább.

Későbbi fejlemény a vallásos tárgyú 
színjátszás, mely részben érintkezik a né
pi színjátszással (betlehemes). A közép
kori passiójátékokból, misztériumjáté
kokból, a —»karácsonyt ünneplő népszo
kásokból fejlődtek ki és újultak meg a 
17. sz.-ra az egyházakban előadott pász
torjátékok. Ilyen —»húsvéti, ill. karácsonyi 
liturgikus játék kelléke lehetett pl. a 
—»garamszentbenedeki úrkoporsó és Lő
csei Pálnak a kartauziak látókövi kolosto
ra számára készített, ma a —»lőcsei Szent 
Jakab-plébániatemplomban látható fara
gott betleheme is. A vallásos tárgyú szín
játszás különleges formája az —»iskola
dráma, amely virágkorát a barokk idején 
éli (—»iskolai zenés színjátszás).

A reneszánsz korára alakul ki a főúri, 
nemesi színjátszás, amelynek keretei kö
zött a darabok egy részét hivatásos színé
szek, más részét a nemesi udvar tagjai 
adták elő.

A misztériumjátékok és más vallásos 
tárgyú darabok (—»liturgikus dráma) elő
adása a templomépületből idővel kike
rült a templom elé, ill. az utcára. A vásá
ri komédiák és a misztériumjátékok sza
badtéren felállított színpada egyszerű, 
általában festett háttérfűggönnyel lezárt, 
deszkából épített emelvény volt, olykor 
azonban gazdag díszletekkel és színpadi 
gépezetekkel. A reneszánsz idején fejlő
dött ki az ún. tülkeszinpad. 1545-ben 
megjelent művében (Architettura...) Se-

bastiano Serlio megalkotta kora színpa
dának díszletezési kánonját. Három 
alapvető díszlettípust különböztetett meg: 
1. palotaábrázolások (tragédia); 2. utca
részlet (komédia); 3. vidéki táj (szatírjá- 
tékok). Itália 1584-ben megnyílt első ál
landó színháza, a vicenzai Teatro Olim- 
pico öt állandó, perspektivikus díszletével 
kísérletet tett a római scaenae frons felidé
zésére. Az 1589 k. felépült sabbionetai 
színházban Vincenzo Scamozzi már hát
térfüggönyt alkalmazott, és az egységes, 
perspektivikus hatás érdekében kiszéle
sítette a színpad ívét. Az Erzsébet-kori 
Anglia színpadtechnikája bonyolultabb 
színváltásokat is lehetővé tett. Az ún. 
Shakespeare-színpadnak három szintje 
volt: elő-, hátsó és felső színpad. Máig a 
legelterjedtebb az ún. dobozszínpad (ku
lisszaszínpad, perspektivaszínpad): tkp. 
a nézőtér felé nyitott szoba, amelybe a 
néző mintegy „bekukucskál”. (Erre utal 
német elnevezése: Guckkastenbühne 
’kukucskáló színpad', amely olykor a 
magyar szakirodalomban is használatos.) 
A színpadnyílás előtt lehetett ún. előszín
pad, proszcénium is, azon kapott helyet a 
zenekar is, olykor zenekari árokban. A 
színpadnyílást, a doboz negyedik oldalát 
-  gyakran festett -  előfüggöny takarta. A 
színpadot lezáró háttérfüggöny festése 
gyakran perspektivikus térmélységet ér
zékeltetett. A játéktér két oldalán szintén 
festett díszletelemek, a kulisszapárok se
gítségével érték el a perspektivikus ha
tást. Kulisszák alkalmazásával már a re
neszánsz idején kísérleteztek, de haszná
latuk csak a 17. sz. első harmadában vált 
általánossá. Giovanni Battista Aleotti al
kalmazott először fakeretre feszített, fes
tett vásznakból álló kulisszákat (1618-ban 
ő használta elsőként a proszcéniumívet 
is). A kulisszákban rejlő lehetőségeket a 
Galli Bibiena család (Antonio Galli Bi- 
biena [1700-1774] Mo.-on is járt) és Gia
como Torelli színpadai használták ki a 
legteljesebben. Ferdinando Galli Bibiena 
díszlettervein az egy enyészpontú centrá
lis perspektívát a többszörös perspektíva 
váltotta föl. Torelli főleg látványos szín
padtechnikai újításairól és villámgyors, a 
néző számára alig érzékelhető színváltá
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sairól volt híres. A díszletek túlnyomó ré
sze ún. típusdíszlet volt, ezek egy-egy 
jellemző színpadi helyszínt ábrázoltak, s 
több-kevesebb változtatással vagy anél
kül különböző darabok előadásában fel 
lehetett használni őket. Az ókori eredetű, 
vitruviusi, ill. a Serlio által meghatáro
zott díszlettípusokból idővel kialakultak 
a hagyományos helyszíntípusok legfon
tosabb formái: trónterem/díszes terem 
(sala reale), díszes udvar (cortile), városi 
tér (piazza), kies táj (campagna delitio- 
sa), tengerpart (il mare) stb.

A díszletek mozgatását, ill. a különbö
ző egyéb hatásokat a színpad alatt, ill. 
mellett futó mechanikai berendezések 
(görgők, csigák, sínek) alkalmazásával ér
ték el. Ezek segítségével emelkedtek és 
süllyedtek egyes díszletelemek, játszó 
személyek, jutottak be a színpadra pl. a 
különböző díszkocsik, melyek egyaránt 
lehettek festett, háromdimenziós kellékek 
és mozgatható, kétdimenziós, festett dísz
leteiéinek. A hasonló lehetőségek maxi
mális kihasználásán alapuló színpadtech
nika a 15-17. sz. között élte virágkorát.

A színpad világítását eleinte jórészt a 
játéktér előterében, kandeláberekben álló 
gyertyákkal és fáklyákkal, ill. mécsesek
kel biztosították. A későbbiekben tükrök
kel megsokszorozott fényű spirituszégő
ket is használtak, a fényhatást a jelme
zeken, ill. másutt elhelyezett tükröző 
felületekkel fokozták.

A kastélyokban és az egyházi iskolák
ban a palotaudvarok (cortile), ill. -kertek, 
színjátszásra alkalmas termek vagy épí
tett, különálló színházak szolgálhattak az 
operaelőadások, színjátékok helyszínéül. 
A termek egy részében csupán alkalman
ként tartottak színielőadást, de léteztek 
állandó színháztermek is; az önálló szín
házak szintén lehettek efemer vagy állan
dó épületek. A kertekben előadott színjá
tékoknak gyakran a kert elemei voltak 
természetes díszleteik.

Khevenhüller-Metsch hg. naplója szá
mol be a Mária Terézia és Lotharingiai 
Ferenc holicsi nyaralókastélyában 1746- 
ban, 1747-ben, 1749-ben és 1756-ban tar
tott színielőadásokról. A Czobor grófok 
egykori kastélyában, amely 1736-ban ke

rült az uralkodópár birtokába, visz. nem 
volt állandó színház, az előadásokat a 
kastély egyik termében egy-egy előadás
ra ideiglenesen felállított színpadon tar
tották.

A különálló színházépület készülhetett 
fából és az időjárás viszontagságait job
ban bíró anyagokból, kőből, téglából egy
aránt. A magyar barokk, ill. rokokó kasté
lyok közül csak igen kevésben volt állan
dó, épített kőszínház. A legjelentősebbek 
az Esterházy család nevéhez fűződnek 
(—»főúri zenés színjátszás). A —»kismarto
ni Esterházy-kastéllyal kapcsolatos iratok 
1761-ben már a park üvegházában épülő 
„új” színházról beszélnek, de a régi szín
házépületről jelenleg semmi hiteleset nem 
tudunk. Az építkezésben közreműködött 
G. Maria Quaglio, ismert színházi dísz
lettervező-dinasztia tagja, akinek testvé
rei Bécsben és Münchenben működtek. 
Quaglio már 1749-ben dolgozott díszlet
festőként —»Esterházy (II.) Pál Antal hg.- 
nek, és díjazásban részesült ünnepsége
ken alkalmazott világítóberendezés és tű
zijáték-szerkezetek elkészítéséért is. Az 
övé mellett még két másik bécsi, Johann 
Gefall és Franz Purgau, valamint egy kis
martoni festő, Pögg neve tűnik fel a szám
adásokban. Ez utóbbi még hosszú ideig a 
mindenkori díszlettervező segédje volt. 
Szintén a számadásokból tudjuk, hogy a 
színházban színpadtechnikai gépezetek is 
működtek, amelyeket Rössler Sebestyén 
kismartoni lakatos- és órásmester készí
tett. Fennmaradt (és a kismartoni múze
umban látható) a színház egyik díszletele
me és gyertyatartója.

Esterházy Pál Antal hg. 1761 májusá
ban az idős első karmester, Gregor Joseph 
—»Werner mellé a kismartoni zenekar 
másodkarmesterként szolgálatába fogadta 
Joseph ^Haydnt, aki 1762 májusában a 
színház megnyitását és a Pál Antal öröké
be lépő —»Esterházy (I.) Miklósnak beik
tatását új darabbal, a La Marchesa Napoli 
c. vígoperával köszöntötte. A darabot itá
liai művészekből álló társulattal mutatta 
be, amely előzőleg már Pozsonyban is 
vendégszerepeit. A társulat vezetőjét 
Florányi Mátyás Girolamo Bonnal, a po
zsonyi operatársulat akkori igazgatójával



d ísz le t- és je lm e zh a sz n á la t 198

Táj antik romokkal. Girolamo Bon díszletterve, 1762. OSZK

azonosította. A század elején Velencében 
született színész, színigazgató, zeneszerző 
és díszlettervező Bon egy énekes-táncos 
vándortársulat élén állt, amely 1735-36- 
ban Németo.-ban turnézott. Egy őt és fe
leségét Szentpétervárra szólító szerződés 
után a család tevékenységét az 1740-es 
évekig homály fedi. Bon 1741-ben tűnt 
fel először Mo.-on mint a pozsonyi ope
ratársulat igazgatója. 1742-45 között 
családjával újra Szentpéterváron talál
juk: Bon díszlettervező a cári színház
ban, felesége pedig a cári opera egyik 
énekese. A későbbiek során dolgoztak 
Berlinben, Drezdában, Potsdamban és 
Amszterdamban, majd Frankfurtban is. 
Rövid időre hazatértek Bolognába, majd 
1756-61 között Bon a bayreuthi szépmű
vészeti akadémia építészet- és perspektí
vatanára volt. Esterházy Miklós 1762. júl. 
1-jén szerződtette őt, feleségét és leányát 
a kismartoni operatársulathoz díszletter
vezőnek. 1763-ban a kismartoni anya
könyvekben mint „scenicus theatralis”

szerepel. Neve utoljára 1765-ben fordul 
elő a zenei személyzetről készített kimu
tatásban, majd nyoma vész. A kutatás 
hat, az OSZK Színháztörténeti Tárában 
őrzött tervet tulajdonít Bonnak. Közülük 
kettő jelmezterv, négy pedig díszletterv, 
ez utóbbiak datáltak (1762). Az egyik, ki
rályi udvart ábrázoló lap Bonno La Spar
tana generosa vagy Hasse La Spartana 
generosa ovvero Archidamia előadásához 
készült, csakúgy, mint a két jelmezterv 
(Erasto, Spártai nő). A másik három dísz
letterv antik romokkal díszített ligetet, dí
szes termet és architektonikus parkrészle
tet ábrázol.

A színházban prózai előadásokat is tar
tottak. Ezek főleg Hanswurst-komédiák 
voltak, a Schulzischen Comique Com
pagnie előadásában. A kismartoni sze
replés után a következő évben a társulat 
fellépett Pozsonyban, majd 1770-ben 
Pesten is. Díszlet- és jelmezkészletük egy 
része sajátjuk volt, míg más része a kas
télyszínház berendezéséhez tartozhatott.
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1768-ban készült el az eszterházai ope
raház, amelynek megnyitásakor Haydn 
Lo speziale c. darabját adták elő. Haydn 
1766-tól már karmesterként állt a zenekar 
és a színház élén. Ekkor még nem volt ál
landó zenekar Eszterházán, a zenészek 
Kismartonból utaztak át kocsin. 1769- 
ben készült el a „muzsikaház”, amely a 
zenészek és az udvarhoz szerződtetett 
színtársulatok lakhelyéül szolgált.

1770 tavaszán tartották meg az első 
ún. eszterházi vigasságot, amelynek ke
retében számos pompás spektákulumot: 
operaelőadást, pantomimet, katonai pa
rádét, tűzijátékot, népünnepélyt rendez
tek. A legnagyobb szabású ünnepségek 
1772-ben, 1773-ban és 1775-ben zajlot
tak le. 1772 nyarán, Rohan hg. látogatása 
alkalmából, a bécsi udvari színház balett
mesterének, Jean Georges Noverre-nek 
táncjátékát mutatták be. 1773 szeptembe
rében Mária Terézia császárné látogatta 
meg Eszterházát. A látogatás alkalmából 
rendezett ünnepi programban egyaránt

szerepelt koncert, álarcosbál (amelyen a 
kastély chinoiserie termében a hercegi 
zenekar is kínaizáló jelmezben játszott), 
díszkivilágítás, tűzijáték és színielőadás. 
Mária Terézia látogatása alkalmából a 
hercegi operaházban Haydn L ’infedeltà 
delusa c. darabja csendült fel, a bábszín
házban pedig 1773. szept. 2-án egy új, 
német nyelvű Haydn-opera, a Philemon 
és Baucis. 1775-ben Ferdinánd főhg. és 
felesége, Beatrice d’Este látogatta meg 
az eszterházai rezidenciát. Az események 
között természetesen szintén szerepelt ál
arcosbál, díszkivilágítás, népünnepély 
„falusi vásár”-ral, commedia dell’arte elő
adással, valamint magyar és horvát pa
rasztzene és -tánc, amelyeket az uradalom 
parasztjai mutattak be a korabeli népvise
letből kialakított jelmezekben. A hercegi 
pár tiszteletére bemutatták Haydn L ’in- 
contro improvviso c. darabját.

A kastélyt, kertjét és az abban álló épü
leteket, az operaházat és a bábszínházát 
(Marionett-theater) egykorú leírások is



díszlet- és je lm e zh a sz n á la t 200

ismertetik. (Vö. Excursion à Esterhàz en 
Hongrie, Vienne, 1784; Beschreibung des 
Hochfîirstlichen Schlosses Esterhàz im 
Königreiche Ungarn, Pressburg, 1784; 
Vályi András, Magyarországnak leírása, 
Buda, 1796. Az eszterházai kastély park
jában álló opera egykori épületének ma
radványait a 19. sz. folyamán lebontották, 
az idők során magtárrá átalakított, majd 
elhagyott marionettszínház épülete ma is 
áll.) Sövényeivel, szobraival a kert is 
színjátékok, ill. udvari ünnepségek hely
színéül szolgált. A spektákulumok és az 
azokhoz szükséges technikai háttér mind 
a stílus, mind a kivitelezés tekintetében 
több forrásból táplálkoztak: közvetlen 
itáliai és francia előképekből, ill. ezeknek 
az osztrák udvari kultúrán átszűrt jelensé
geiből. Németo.-i, ausztriai vagy párizsi 
útjai alatt „Fényes" Miklósnak alkalma 
volt látni kora legkitűnőbb színtársulatait 
és színielőadásait. Az egyre növekvő szá
mú előadások és a mind magasabb igé
nyek késztethették a herceget arra, hogy 
1777-ben a leggazdagabb európai udva
rokhoz hasonlóan önálló díszletfestőt fo
gadjon fel a milánói születésű Pietro Tra- 
vaglia személyében, aki 27 éven át a szol
gálatában maradt. Előbb Johann Bader 
operaigazgató mellett csupán a díszletek 
és a színházi világítás gondozását bízták 
rá, ám hamarosan átvette az operaházi és 
a bábszínházi díszletek többségének a ter
vezését is, és az ő feladata volt a szabad
téri ünnepségek, bálok, felvonulások, 
tűzijátékok dekorációjának és technikai 
kivitelezésének a megtervezése is. Eszter
házai működése idején a szövegkönyvek 
nagy része őt tünteti föl díszlettervező
ként („Pittore Teatrale”; „Le Decorazioni 
sono inventate, e dipinte dal Sign Pietro 
Travaglia", in IIgeloso in cimento. Drama 
gicoso per musica [...] 1778-as, eszterhá
zai előadásának librettója). A szöveg
könyvek egy részében Travaglia megne
vezi mestereit, a Galliari testvéreket is. A 
jórészt Torinóban és Milánóban működő 
Galliari család három nemzedéken át az 
európai díszlettervezés élvonalába tarto
zott, és Európa csaknem minden jelentős 
színpada számára tervezett. Travaglia 
minden bizonnyal Bernardino és Fabrizio

Galliari tanítványa volt Milánóban, az
1760-as években.

A mo.-i díszlet- és jelmeztervezés ba
rokk-rokokó korszakának egyik legbe
csesebb dokumentuma Pietro Travaglia 
vázlatkönyve, amelyet az OSZK Szín
háztörténeti Tára őriz. A több mint 50 raj
zot és autográf feljegyzéseket tartalmazó, 
visz. az 1780-as évekből származó váz
latkönyv tervein megfigyelhető a Galliari 
testvérek hatása: a Galliarik modorában 
egyszerre építkeznek a barokk díszletter
vezés hagyományaiból és lépnek tovább 
egy festőibb, eklektikus, a színpadképet 
nagyvonalúbban szerkesztő irányba. Tra
vaglia rajzai általában nyugodt, kiegyen
súlyozott szerkesztésű, többségükben 
architektonikus típusdíszletek, amelyeket 
kis változtatásokkal több előadáshoz is 
felhasználtak. Jól mutatja ezt pl. Travaglia 
1786-os költségvetése, amelyben részlete
zi, hogy egy-egy új bemutatóhoz milyen 
díszleteket lehet igénybe venni a színház 
készletéből, a régebbi előadások díszletei
ből. A vázlatkönyv egyetlen, a Galliari 
család festői, scena quadro típusú díszle
teihez közel álló díszletterve észak-afri
kai, havas, hegyi tájat mutat, és Haydn 
Orlando Paladino c. operájának eszterhá
zai előadásához készült. A kutatás jelenle
gi állása szerint ez a rajz a Haydn-operák 
egyetlen fennmaradt, hiteles, 18. sz.-i, is
mert díszletterve. (Jelen szerző nemrégi
ben a vázlatkönyv egy másik lapját a 
szóban forgó díszletterv elővázlatával, 
ill. egy, az operához készült másik dísz
letvázlattal azonosította.) A színpad hátte
rét festett, cserélhető háttérfüggöny zárta 
le. Ugyancsak az OSZK Színháztörténe
ti Tárában található hét Travaglia által 
készített rokokó jelmezterv. Újabban 
megdőlni látszik az a korábbi feltétele
zés, hogy ezek Haydn Armida c. operájá
nak jelmezterveivel -  Armida, Rinaldo, 
Ismene, Annida udvarhölgyei, Az elva
rázsoltak kórusa, A bacchánsnők kórusa, 
A szörnyek kórusa -  azonosak. Különö
sen értékes és ritka forrás az OSZK Zene- 
történeti Tárában őrzött Acta Musicalia és 
Theatralia anyaga, benne az 1783-mal le
zárt számadáslista. Innen tudjuk pl., hogy 
az eszterházai színház állandó jelmeztár-
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ral rendelkezett, amely a bemutatók jel
mezeihez is alapul szolgált, így a jelme
zeknek csak egy részét kellett újonnan el
készíteni. Az 1784. febr. 26-án bemutatott 
Armida abban a szezonban még 21(!) elő
adást ért meg. A 6 énekes mellett a színpa
don népes statisztéria mozgott, köztük 4 
leány, 24 gránátos (római és török jelmez
ben). Az utolsó két próbát már a teljesen 
felállított díszletek és a működő „macchi- 
ná”-k, azaz a színpadtechnikai berendezé
sek között játszották, ám még nem jel
mezben. Az Armida kosztümjei és egyéb 
kellékei 473,15 guldenbe kerültek.

Az eszterházai számadáskönyvek fényt 
vetnek az egykorú színpadi világítástech
nika egyes részleteire is. A színpadot spi
rituszlámpákkal világították meg, s fé
nyüket tükrözéssel fokozták. A színpadi 
világítás technikája szorosan összekap
csolódott az ünnepségek díszkivilágításá
val, ill. a tűzijátékokkal, amelyek hatásai, 
kellékei -  lampionok, villanópor („Plitz 
Pulver”), görögtűz -  gyakran a színpadon 
is megjelentek. A kerti mulatságok alkal
mával az említettek mellett még viasz-, 
ill. faggyúgyertyát és fagygyúval töltött 
mécsest is használtak.

Travaglia egy rövid prágai és bécsi 
díszlettervezői periódust leszámítva szin
te megszakítás nélkül Eszterházán dolgo
zott. Esterházy Antal hg. hívására visz. 
1790-ben tért vissza Bécsből Eszterhá- 
zára. 1791-ben Kismartonban elnyerte a 
magyar állampolgárságot. 1794-ben kap
ta legnagyszabásúbb építészeti jellegű 
megbízatását, a kismartoni színház ^ E s 
terházy (II.) Miklós hg. beiktatása alkal
mából végzett helyreállításának vezeté
sét. 1798-ban ment nyugdíjba, kb. 1802- 
ig Kismartonban élt, majd Pozsonyban 
telepedett le a Grassalkovich család házi 
inspektoraként.

Mind Bon, mind Travaglia művei a leg
nemesebb itáliai tradíciókban -  a Bibie- 
nák, Galliarik műveiben -  gyökereznek, 
és kitűnő képet adnak a korszakban szo
kásos ún. típusdíszletekről.

Eszterháza mellett jelentős volt Pata- 
chich Ádám (1717-1784) püspök kastély
színháza, amely 1765-69 között műkö
dött püspöki székhelyén, Nagyváradon.

Erdődy Nepomuk János gr. (1723- 
1789), volt kamaraelnök és főispán po
zsonyi palotájában rendezett be 1785-ben 
kastélyszínházat, amely 1789-ben Erdődy 
halálával oszlott fel. A gazdag és változa
tos műsorról számos írott forrás tájékoz
tat, a kiadott szövegkönyvektől a Press- 
burger Zeitung vagy a gothai Theateral- 
manach híradásaiig. Különös jelentősége 
van a gróf által kiadott Hochgräflich Er- 
dödischer Theater-Almanach auf das Jahr 
1787 (a továbbiakban: Almanach) c. szín
házi zsebkönyvnek. A képekkel illusztrált 
Almanach beszámol az Erdődy-féle opera 
létrejöttéről, és ismerteti az 1785-88 kö
zötti műsort. Forrásaink alapján úgy tud
juk, hogy minden bemutatóhoz új díszle
teket készítettek. A színház díszletterve
zője (Theaterdekorateur) Franz Anton 
Hoffmann volt. Nevét mindkét szöveg
könyvben és az Almanachban is megta
láljuk. Mellette még két színházi festőt 
(Theatermaler) említenek az egykorú for
rások: 1786-ig a nagy megbecsülésnek 
örvendő Franz Schellenmayert, majd 
1786-tól bizonyos Mayert, akit az Alma
nach kivételes finomságú díszletfestésé
ért ünnepel. Az Almanachbó\ ítélhetően a 
színház típusdíszleteinek száma 24 és 30 
között lehetett. Volt köztük pl. oszlopos 
csarnok, polgári szoba, parasztszoba, ut
ca, erdő, kert, sátor, ókori templom, bar
lang, börtön, romok -  tehát az Európában 
ekkor általános típusdíszletek. Úgy tet
szik, Erdődy pozsonyi színházának dísz- 
letezése és jelmezei a kor hazai élvonalá
ba tartoztak, és igyekeztek állni a versenyt 
az eszterházaival való összehasonlítás
ban is. A technikai berendezések megfe
lelő színvonalú színváltásokat tettek le
hetővé, amelyeket három ember segítsé
gével hajtottak végre: egy fő változtatta 
meg a hátteret egy henger segítségével; a 
második a színpad alatti felvonógép 
mozgatásával a kulisszákat váltotta; a 
harmadik egy kötélszerkezettel a zsinór
padlásról lelógó szuffitákat kezelte, vál
totta. Az Almanach illusztrációi azonban 
szinte semmit nem árulnak el magukról a 
díszletekről és a jelmezekről, a szövegek 
pedig a ruhákról is csak annyit, amennyi
ből megállapítható, hogy a korban általá-
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nos szereptípusok jelmezei voltak. A tár
sulatot sokáig vezető Hubert Kumpf nagy 
gondot fordított a jelmezekre. Az eszter- 
házai operaházhoz hasonlóan az Erdődy- 
opera is állandó jelmeztárral rendelkezett. 
A ruhatár felügyeletével (Quarderobier) 
1785-ben Christian Prange, 1788-ban pe
dig Johann Wolf volt megbízva. Mivel a 
korban a színészek általában parókában 
játszottak, a színház állandó alkalmazott
jaként regisztrálták Franz Lindner udvari 
fodrászt is. Erdődy gr. halála után a csa
lád a színház teljes felszerelését Kumpf- 
nak ajándékozta, aki meghirdette annak 
eladását a Pressburger Zeitungban, ám a 
díszlet- és jelmeztár további sorsáról, 
esetleges eladásáról jelenleg semmilyen 
adatunk nincsen. Lehetséges, hogy valaki 
megvásárolta, de az is feltételezhető, hogy 
Kumpf magával vitte Pestre, ahová Er
dődy halála után társulatával elszegődött.

Grassalkovich Antal hg. (1734-1794) 
szintén pozsonyi kastélyában tartott fenn 
színházat 1786-tól, majd Ivánkán, ahol a 
pozsonyi színház igazgatója, Christoph 
Seipp rendezett előadásokat. 1778-85 kö
zött színház működött a —»gödöllői Gras- 
salkovich-kastély déli szárnyában is. Gö
döllőn egyaránt játszottak a budai, a pesti 
és a győri társulatok. A Grassalkovich 
család levéltári anyagának egy részét a 
11. világháború végéig őrző Khuen-Héder- 
váry család levéltárának leírásában Ka- 
possy János számos díszlettervet említett, 
közöttük Joseph Biedermann akadémiai 
festőnek a Grassalkovichok részére készí
tett, kerti pavilont ábrázoló kulisszatervét. 
A Kapossy által közölt iratok azonban a 
háborúban elpusztultak, így nem dönthető 
el, hogy a tervek melyik Grassalkovich- 
színházhoz és mikor készültek.

Számos adatunk van arra, hogy erdélyi 
nemesi házaknál is gyakran tartottak 
színielőadásokat. A spektákulumokért ra
jongó —»Batthyány József érsek is sűrűn 
tartott színielőadásokat kastélyaiban, Ro- 
honcon, Körmenden, Németújváron és 
Püspökiben. —»Batthyány Lajos Ernő 
trautmannsdorfi kastélyának fácánosá
ban 1766-ban, a nádor halála után egy 
évvel, kerti színházat építettek. Egyelőre 
nem tudjuk, hogy zárt színházépületről

vagy szabadtéri színpadról volt-e szó. A 
Batthyányak 1788-ban Németújváron is 
színpadot emeltek, és körmendi kastély
ban szintén folytak színielőadások. Tud
juk, hogy rohonci kastélyukban a Berner- 
társulat is játszott, de nincs közvetlenül a 
színházteremre-épületre és annak felsze
reltségére vonatkozó adatunk. Püspökiben 
is álltak a kastély parkjában szabadtéri 
színpadok, amelyek a reneszánsz paloták 
kerti színpadainak gyakorlatát folytatták.

Pozsonyi palotájának kertjében gr. 
Pálffy Miklósnak is különálló, épített kő
színháza volt, ahol prózai darabok mel
lett operákat is játszottak.

A magyar színháztörténetben az első, 
színpadi jelenetet ábrázoló kép —»Come- 
nius Orbis pictus c. művének 1669-es, 
nürnbergi kiadásában jelent meg: egy is
kolai színpadon folyó előadást ábrázoló 
fametszet, melyet magyarázó szöveg kí
sér (ez egyébként a jelenetképek gyakori 
vonása). Staud Géza feltételezi, hogy a 
metszet alapjául szolgáló rajzot maga 
Comenius készítette 1653-54-ben. Ettől 
némileg eltérő ábrázolás látható a kötet 
1685-ös, lőcsei kiadásában. Jelenetképek 
illusztrálják a Hochgräflich Erdődischer 
Theateralmanachot is. A müncheni Thea- 
termuseum 1775-ből származó egyik 
színpadképét a kutatás egy eszterházai 
operaelőadás ábrázolásával azonosítja: a 
perspektivikusan ábrázolt színpadon visz. 
két kulisszapár állott, a színpad előtt ze
nekari árok és oszlopokkal, volutákkal dí
szített proszcénium van, amelyet fenn vi
rággirlandok díszítenek; a hátteret festett 
háttéríuggöny zárja le.

„Komédiás (nézni való) játék" az Orbis pictus 
1685-ös lőcsei kiadásában
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Az iskolai színjátszással kapcsolatban 
számos adalék olvasható —»Esterházy (I.) 
Pál nádor ifjúkori naplójában. A nagy
szombati jezsuita kollégium diákjaként a 
herceg gyakori szereplője volt az előadá
soknak, amelyekről be is számolt. Elját
szotta pl. a megfeszített Krisztust, Xavé- 
ri Szt. Ferencet, Joas királyt, Catharina 
császárlányt és a bibliai Juditot is. Judit 
szerepében meg is örökítik, ez a legko
rábbi ismert, hiteles mo.-i szerepkép. A 
magyaros ruhában, fűzős derékban ábrá
zolt 15 éves herceg jobbjában fölemelt 
kardot tart, nyakában kétsoros lánc, dí
szes boglárral. Esterházy Pál az előadás
ról naplójában is megemlékezik, és a fest
ményre is utal: „[1648-ban] egy igen szép 
comoedia tartatott, szent Judit asszony
ról, a mikor a vörös papokat elsőben vit
ték be a seminariumba, Lippay esztergo
mi érsek előtt; Judit képét én viseltem. 
Thurzó Mihályné asszonyom öltöztetett 
fel, igen szép arany míveket rakván rám; 
ugyanakkor le is írattatott engem pater 
Keresztes uram, ki a vörös papok recto- 
rává lön.” ( B u b i c s - M e r é n y i ,  1895, 8 6 )  

Ugyanabban az évben a herceg a nagyhé
ten is fellépett mint az isteni szeretet gé
niusza, mind a „theatrumon”, mind a „co- 
moediában”, ahol „a szent koporsó előtt 
egy zöld leveles fára voltak kezeim fel
függesztve” -  írja naplójában (/. m., 87).

A mo.-i német nyelvű színjátszás kez
deteinek fontos momentuma Felix Bemer 
(1738-1787) bécsi születésű színigazgató 
gyermektársulatának működése. A társu
lattal Bemer 1762-86 között járta a Habs- 
burg Birodalom, Németo. és Svájc váro
sait, 1768-ban Sopronban is megfordul
tak. Ez idő alatt Bemer építette az első 
színházat Sopronban és még ugyanabban 
az évben Győrben. A társulat 1774-ben 
Pesten vendégszerepeit. A pesti városi ta
nács az ő javaslatára alakíttatta át 1774- 
ben állandó német színházzá a Duna-par- 
ti Rondellát, amely korábban a városfal 
egyik körbástyája volt. A mindössze 500 
férőhelyes, kezdetleges színházépület 
visz. csekély színpadtechnikával rendel
kezett, bár a bemutatót ismertető egyko
rú források lelkesen méltatták. Bemer tár
sulata nemcsak városokban, hanem főúri

kastélyokban is fellépett, pl. 1768-ban 
Nádasdy Ferenc gr. horvát bán varasdi és 
Esterházy (1.) Miklós hg. eszterházai kas
télyában. A társulatnak gazdag díszlet- és 
jelmezapparátusa volt. Franz Xaver Gar
nier 1782-ben a társulatról könyvecskét 
jelentetett meg, amelyben a nevesebb 
színészek sziluettképe mellett hat szín
padképet is közölt.

II. József rendeletére 1787-ben a budai 
karmelita templomot alakították át szín
házzá. Az első magyar színtársulat, a Ma
gyar Játékszíni Társaság itt, a Várszín
házban, majd a pesti Rondellában tartot
ta bemutatkozó előadásait 1790-ben. Az 
egykorú források az előadott prózai mű
vek, daljátékok és balettek látványos 
díszleteiről beszélnek.

A főúri, nemesi, uralkodói —»reprezen
táció körébe tartozó —»ünnepségek és a 
spektákulumok a ~ sajátos alkalmai. Az 
udvari ünnephez kapcsolódó ünnepség-, 
ill. színjátéktípusok legfontosabb válfajai 
a triumfus, a tűzijáték, a giostra (előre 
megírt forgatókönyv alapján lejátszott 
csata), a szó szoros értelmében vett színi
előadás, az operaelőadás, a balett és a 
lovasbalett. Határmezsgyén mozog a nép
ünnepély, ennek a középkorban leggya
koribb formája, az ún. cuccagna, más tí
pusokkal keveredve, átalakult formában 
a 17-18. sz.-ban is megtalálható.

Az ünnepi események színtere értelem
szerűen nem csak a zárt színházépület. A 
15-17. sz. között virágkorát élő triumfus 
színteréül egy város meglévő építészeti, 
ill. városszerkezeti elemeit használják fel, 
alakítják át és egészítik ki efemer díszle
tekkel. Hasonló a helyzet a giostrák, tűzi
játékok, népünnepélyek esetében is.

Az alkalmi építményeket ábrázoló, je
lenleg ismeretes mo.-i emlékek száma jó
val alatta marad a hasonló európai példák
nak. Nem ismerjük pl. annak az efemer 
diadalkapunak a tervét, amelyet Antonio 
Galli Bibiena tervezett 1738-ban a mo.-i 
mecénása, Esterházy Imre kardinális pap
pá szentelésének 50. évfordulóján meg
rendezett pozsonyi ünnepségekre.

Az alkalmi építmények jelentős cso
portja az elhunyt főrangú személyek fel- 
ravatalozására emelt díszes alkalmi épit-
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mény, —»castrum doloris. Ikonográfiája 
az elhunyt tetteit, életét dicsőíti, ezáltal a 
főúri reprezentáció egyik fontos meg
nyilvánulási módja. A mo.-i temetkezési 
szokásokban az 1640-es évektől kezd 
meghonosodni. Az első hazai castrum 
dolorist, amelynek ábrázolását is ismer
jük, a vezekényi csatában 1652-ben el
esett négy Esterházy tiszteletére emelték 
a nagyszombati jezsuita templomban. Az 
építmény és a temetési menet rajzát a bé
csi Hans Rudolf Miller, a metszetet pedig 
Mauritz Lang készítette Nádasdy Ferenc 
megbízásából. Forrásaink említik, hogy 
Antonio Galli Bibiena 1740-ben megbí
zást kapott III. (VI.) Károly magyar ki
rály (és német-római császár) pozsonyi 
gyászszertartása alkalmából egy Po
zsonyban (és két Bécsben) felállítandó 
castrum doloris tervezésére, ábrázolása 
azonban nem ismeretes. Travaglia utolsó 
ismert megbízása Batthyány József érsek 
pozsonyi castrum dolorisa ( 1799).

Források: B e s s e n y e i  György, Eszterházi 
vigasságok, h. n., 1772; Relation des fêtes 
données a sa Majesté l 'Imperatrice par S. A. 
Mgr. Le prince d ’Esterhazy dans sons Châ
teau d ’Esterhaz. Le V' et 2e 7bre 1773, Vien
ne, 1773; D a l l o s  Márton, Eszterházi várnak, 
ahhoz tartozandó nevezetesebb helyeinek rö
vid leírása, Sopron, 1781; Franz Xaver G a r 

n i e r , Nachrichten von der Bernerischen jun
gen Schauspieler Gesellschaft, von der Auf
nahme und dem Zuwachse derselben, mit 
einigen Anhängen, und 24. am Ende beyge- 
fugten Silhouettes mit Verwilligung und Bey- 
trag des Herrn Berners zusammengetragen 
von M. I. R. Einem Zögling derselben, im 
Jahre 1782, h. n., 1782, Bozen, 21784, Wien, 
21789; Beschreibung des Hochfürstlichen 
Schlosses Esterhäz im Königreiche Ungarn, 
Pressburg, 1784; Excursion à Esterhäz en 
Hongrie. Le Maître, le Palais, le Théâtre et le 
Bois, Vienne, 1784; Hochgräflich-Erdödi- 
scher Theateralmanach auf das Jahr 1787, 
Leipzig-Berlin, 1787; V á l y i  András, Ma
gyarországnak leírása, I—III, Buda, 1796-99; 
Karl D i t t e r s  v o n  D i t t e r s d o r f ,  Lebensbe
schreibung. Seinem Sohne in die Feder dik
tiert, Lepzig, 1801.

írod.: B u b i c s  Zsigmond, M e r é n y i  Lajos, 
Herceg Esterházy Pál nádor, 1635-1713, Bp.,

1895; K a p o s s y  János, A gödöllői illumináció, 
Napkelet, 1923; Uő, A Grassalkovichok mint 
művészetpártolók, Napkelet, 1924; Z á d o r  

Anna, A kismartoni színház, A Színpad. Szín
háztudományi Szemle, 2(1936); Uő, Az 
eszterházai színház, A Színpad. Színháztudo
mányi Szemle, 2(1936); C s a t k a i  Endre, Sop
roni iskolai színjátékok a 17-18. században, A 
Színpad. Színháztudományi Szemle, 2(1936); 
M á l y u s z n é  C s á s z á r  Edit, A Rádayak és hazai 
színjátszásunk, A Ráday Gyűjtemény Évköny
ve, 1956; H o r á n y i  Mátyás, Az Esterházy-szín- 
házak szövegkönyvei, Bp., 1957 (Színháztörté
neti Füzetek, 17); Uő, Az Eslerházy-opera. 
Adalékok Eszterháza és Kismarton zene- és 
színháztörténetéhez, in Zenetudományi tanul
mányok, VI, Bp., 1957; UŐ, Eszterházi vigas
ságok, Bp., 1959; UŐ, Teatro italiano delSet- 
tecento in Ungheria, Bp., 1967; G a l a v i c s  

Géza, Egy efemer építészeti műfaj hazai törté
netéhez. Batthyány József castrum dolorisa, 
Építés-Építészettudomány, 5(1973); S t a u d  

Géza, Das hochgräflich Erdődische Schloß
theater in Preßburg, in Bühnenformen -  Büh
neraume -  Bühnendekorationen. Beiträge zur 
Entwicklung des Spielorts, Hrsg. Rolf B a d e n 

h a u s e n ,  Harald Z i e l s k e , Berlin, 1973; Barokk, 
klasszicista és romantikus díszlettervek Ma
gyarországon, szerk. B e l i t s k a - S c h o l t z  Hed
vig, B e r c z e l i  Erzsébet, Bp., 1976; Géza 
S t a u d , Adelstheater in Ungarn. 18. und 19. 
Jahrhundert, Theatergeschichte Österreichs, 
Band X: Donaumonarchie. Heft 2, Wien, 
1977; Uő, Az iskolai színjátékok Magyarorszá
gon. Módszertani modell, dissz., Bp., 1980; 
Géza G a l a v i c s ,  Antonio Galli Bibiena in Un
gheria e in Austria, AHA, 30( 1984); UŐ, A me
cénás Esterházy Pál. Vázlat egy pályaképhez, 
MÉ, 37( 1988); A magyarországi iskolai színjá
tékok forrásai és irodalma, I-VI, sorozatszerk. 
H o p p  Lajos, Bp., 1984-94, az 1 III. kötet mu
tatója: H. T a k á c s  Marianna, Bp., 1994; Ba
rokk színház -  barokk dráma. Az 1994. évi Is
koladráma és barokk című konferencia elő
adásai, szerk. P i n t é r  Márta Zsuzsanna, 
Debrecen, 1997; Terézia B a r d i , Marcello 
F a g i o l o , István K i l i á n ,  Éva K n a p p , The Sop
ron Collection of Jesuit Stage Designs, ed. Jó
zsef J a n k o v i c s ,  Bp., 1997; B a r d i  Terézia, 
Soproni jezsuita díszletkönyv, CD-ROM, Bp., 
2001.

Bardi Terézia
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Remete Szt. Antal legendáját ábrázoló falkép részlete a csetneki ev. templomban, 15. sz. első fele

disznó
Az Ószövetség (Lev 11,7) tisztátalan 

és ezért nem fogyasztható állatnak tartja. 
Állatszimbólumként a Physiologusban is 
negatív jelentése van. Az ördög ~ alakjá
ban pusztítja a szőlőtövet, Izrael népét, 
majd a kereszténységet (Zsolt 80,14). A 
tisztátalanság, a bujaság és a mértékte- 
lenség megszemélyesítője. A —»bűnök 
megjelenítésekor a hátán lovagolnak (pl. 
a —»lőcsei Szent Jakab-plébániatemplom 
1420 k.-i falképén). Az Ecclesiával 
szembeállított Synagoga is gyakran ~ há
tán ül. Az épületszobrászatban, elsősor
ban az oszlopfőkön ábrázolt -vadászat a 
gonosz, a bűn üldözését jelenti, mint pl. 
egy Várpalotán talált 12. sz.-i faragvá- 
nyon (Veszprém, Laczkó Dezső Múze
um), továbbá egy 1200 k.-i, a —»pécsi 
székesegyházban előkerült falképmarad
ványon. Avaritiát (Fösvénység) megsze
mélyesítő nőalak lovagol a hátán egy 
szerzetesi munkaként számon tartott, ta
lán szegedi fametszetsorozat egyik lapján 
(1500 k., —»szeged-alsóvárosi ferences 
templom). A -  olykor az erő és a bátorság 
megtestesítőjeként pozitív jelentésű. Re
mete Szt. Antal kísérőjeként a hűség jel
képe (pl. a csetneki ev. templom falké
pén, 15. sz. első fele), de utalhat megkí
sérlésére is.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

disznólándzsa —»szálfegyverek

dísznövény
Tágabb értelemben minden olyan nö

vényfaj, melyet színéért, formájáért, illa
táért értékelnek; szűkebb értelemben 
olyan növény, melyet kimondottan a kör
nyezet szebbé tétele érdekében termesz
tenek. A -ekhez való viszonyulás népraj
zi csoportonként, etnikumonként, térben 
és időben nagyon változó. Az etnobiodi- 
verzitás kutatásának egyik izgalmas kér
dése, hogy miért teremtettek egyes em
bercsoportok -  pl. a Távol-Keleten -  cso
dálatos „virágos kultúrákat”, és miért 
jöttek létre másutt -  pl. Afrikában -  gya
korlatilag ~ek nélküli, „virágtalan kultú
rák”.

Díszítő értéke jóformán minden nö
vénynek lehet, tehát az esztétikai igénye
ket kielégítő termesztett növények egy
ben ~ek is. Sokszor nem is lehet szétvá
lasztani a tápláló, a gyógyító és a díszítő 
szerepet. A vad fajok díszítő értékének 
felismerése, testre (szőrzetre, ruházatra) 
helyezése, gondozása telephelyek, sírhe
lyek környékén évezredekkel megelőz
hette a tudatos termesztést.

A Kárpát-medence -kultúrája több 
komponensből alakult ki: a helybeni va
don termő (autochton) növényekből; a 
kereszténység felvétele előtt, az ókorban 
főként délről és keletről behurcolt fajok
ból; a középkori kereszténység révén ter-



dísznövény 208

Szekfú Pécsi Lukács A keresztyén szíveknek [...] 
koszorója (Nagyszombat, 1591) c. könyvéből

jedő -ékből; az oszmán-török hódítás 
alatt honosodott fajokból: az európaiak 
amerikai expanziója révén (1492 u.) az 
amerikai indián -kultúrákból kontinen
sünkre került fajokból; a gyarmatosítás 
korának (főként ázsiai, afrikai, dél-ame
rikai és óceániai eredetű) -eiből; jelen
kori háziasításokból és honosításokból 
(hazai és külhoni flóraelemek).

A -termesztés helye a ház, a kert: az a 
terület, melyet valamilyen okból bekerí
tettek („kerteltek”), ahova csak „kivá
lasztottaknak” szabad a bejárás. A beke
rítés lehetett jelképes (mint a pogány kor 
szent ligetei, a természeti népek „tabu” 
területei esetében), vagy valóságos, mint 
később a Folyamköz kőkerítéssel védett, 
megművelt földjein. A kert héber neve 
(gan ’megművelt föld’) és az Edénkért 
közel-keleti legendája egyaránt sumér 
gyökerű.

Az ókori kultúrák (dísz)növényhaszná- 
latát tekintve a leggazdagabb emlékeink 
Egyiptomból vannak. A fáraó (Tutan- 
hamon) virágai között volt pl. kapor, zel
ler, nyírfa, cédrusfa, bagolyborsó, ka- 
táng, görögdinnye, koriander, ciprus, pa
pirusz, füge, kőris, boróka, saláta, lencse, 
liliom, len, mandragora, menta, vízitök, 
szerecsenkömény, olajfa, mák, nád, fe

nyő, borsó, mandula, gránátalma, tölgy, 
retek, fűz, tamariszkusz, görögszéna, bú
za, árpa, szil, többféle akácia -  hogy csak 
azokat a fajokat említsük, melyek később 
a Kárpát-medencében is felbukkannak. 
Ehhez a közel-keleti vonulathoz kapcso
lódnak a héberségnek a zsidó-keresztény 
kultúrkörre (a Biblia révén) meghatározó 
jelentőségű növényi jelképei (—»állat- és 
növényszimbólumok) és díszítő értékű 
növényei. Az ókori görög és római civili
záció átvette és továbbfejlesztette a Föld
közi-tenger medencéjében más kultúrkö
rökben kialakult gazdag növényismere
tet, mely a reneszánsz korában épült be 
(részben) a Kárpát-medence népeinek nö
vényismeretébe és -használatába.

A honfoglalás korának magyar (dísz)- 
növényismcretére csak kevés adatunk 
van, és azok is közvetettek (nyelvtörté
neti jellegűek). A finnugor eredetű szó
kincs alapján mindenekelőtt a nyírnek, a 
hársnak, a szilnek, a fenyőknek, a kora
beli török jövevényszavak alapján vi
szont gyümölcsöknek, gabonáknak, virá
goknak (pl. alma, búza, árpa, kökény, kö
körcsin, gyöngyvirág) az ismeretét, 
tiszteletét feltételezhetjük. A népművé
szetben ma leginkább magyar virágnak 
tekintett tulipán majd csak a 16. sz.-ban 
érkezik hozzánk délkelet felől, és megy 
innen tovább Flollandia felé. A honfogla
lás kori —»halottkultuszhoz kapcsolódó 
növénykulluszra csak bizonytalan adata
ink vannak (pl. sírokban talált „üröm- 
vánkos”-ok), melyek aligha vonatkoz
hatnak termesztett -ékre. Nincs bizonyí
tékunk arra, hogy a honfoglalás korának 
magyar szálláshelyein -eket termesztettek 
volna. A gyümölcstermő fákat azonban 
bizonyára különösen megbecsülték és 
számon tartották (—»gyümölcstermesz
tés). Erre vall az éger, szil, kőris, nyár, 
hárs, bükk, ill. az alma, körte, szilva, kö
kény, som, dió stb. növénynevek helynév
ként való gyakori és következetes haszná
lata (—»földrajzi nevek). Szépsége, külön
legessége és díszítő értéke miatt tarthatták 
számon a kökörcsint (Pulsatilla), talán a 
kikericset (Colchicum) és az ugyancsak 
gyakori víznév- és helynévképző növényt, 
a gyöngyvirágot: a Convallaria majalis



209 dísznövény

lehetett a névadó virága a magyar nyelvte
rület Gyöngyöse inek.

A kereszténység mély hatással volt a 
Kárpát-medencében a ~ek terjedésére. A 
korai kereszténység még pogány szokás
nak tekintette és elítélte a díszkertek 
(—»kertművészet) építését. A kora közép
kori kolostorkert sem díszkert volt, ha
nem veteményes- és gyógynövénykert: 
az ott termesztett fajokat szinte kivétel 
nélkül felhasználták a táplálkozásban 
vagy az orvoslásban. Ezekből alakult ki 
az a hortus conclusus, mely elsősorban a 
szentekre való hivatkozással (és a ^ g y ó 
gyítás gyakorlatában nemcsak a növény
re, hanem a szentekbe vetett hitre is tá
maszkodva) fogadta be a kertbe a közép
kori ember számára fontos, többnyire 
egyben szimbolikus értékű díszes növé
nyeket. Mindenekelőtt a —>rózsa külön
féle fajai (Rosa sp.), a fehér —»liliom (Li
lium candidum) és a kéklilom (—»írisz, 
Iris spp., nősziromfajok) voltak gyakori
ak. A kolostorok árkádos -^kerengővel 
közrefogott udvarait mind következete
sebben ültették be jelképes értelmű, egy- 
egy szent közvetítésével gyógyító erejű
nek tartott és róla elnevezett növények

kel. A Német-római Birodalom kertésze
ti előírásait (Capitulare de villis, 9. sz.) is 
szem előtt tartó hazai kolostoralapítók 
már az általános európai példát követték.

Az egyházi kertekben a növény díszí
tő, esztétikai funkciója sokáig teljesen 
háttérbe szorult, bár korán felismerték, 
hogy a kert nemcsak a konyhai és gyógyá
szati felhasználású termékek forrása, ha
nem egyben Isten jelenlétének érzékelését 
segítő metafizikai tér is („locus ameo- 
nus”). A díszkert világi szerepét 1260- 
ban fogadta el először a klérus. Albertus 
Magnus De vegetabilius c. művében már 
úgy tekinti a kertet, mint az Úr mennyei 
környezetére emlékeztető, de a Földön is 
megvalósítható teret, ahol az Úr közelsé
ge sokkal jobban érzékelhető, ezért itt 
udvari ünnepségek is megtarthatók. Ez 
az egyházi állásfoglalás nyitott szabad 
utat a főúri és polgári díszkertépítés szá
mára.

A mo.-i -kultusz alakulását a török hó
doltság megzavarta, de egyben színezte is. 
A Kárpát-medencében az oszmán-török 
kertművészetnek pl. a rózsafajok és rózsa
fajták, a rózsahasználat (rózsaolaj), a ba
zsarózsafajok és -fajták elterjesztésében

Rózsa Pécsi Lukács A 
keresztyén szíveknek 
[...] koszorója (Nagy
szombat, 1591) c. köny
véből
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volt szerepe. Az iszlám kertművészetének 
mo.-i megjelenése a reneszánsz kertkultú
ra kibontakozásának idejére esett.

A reneszánsz kertépítés kezdeteit a 
szakirodalom Albertus Magnus már em
lített munkájával hozza kapcsolatba: az ő 
leírásaira alapozta Petrus de Crescientis a 
reneszánsz díszkertépítésről szóló kor
szakteremtő munkáját (1305). Ennek az 
egész korabeli Európát meghódító világi 
díszkertépítő divatnak a nyomán itáliai 
mintára válnak a 15. sz.-tól a hazai 
-termesztés bölcsőhelyévé a magyar ki
rályi és az erdélyi fejedelmi udvar, majd 
a főúri udvarok.

A reneszánsz -kultúra tárgyi emlékei 
-  a növények -  a magyar nyelvterület ha
gyományőrző vidékein (Kalotaszeg, To- 
rockó vidéke, Székelyföld, Őrség) nyo
mokban a parasztkertekben a legutóbbi 
időkig fennmaradtak. Okleveles adatok 
bizonyítják, hogy a korabeli kertépítők 
még a hidegre érzékeny fajokat -  citro
mot, narancsot, gránátalmát, babért -  is 
behozták a Kárpát-medencébe. Torockón 
(az erdélyi fejedelmi udvar hagyománya
it viseletében is őrző bányászvárosban) a 
legutóbbi időkig kerti (hidegházi) ter
mesztésben maradt pl. a „vad” gránátal
ma (Punica granatum).

Megtalálható volt a reneszánsz kert
ben -  szinte már „termesztett évelő -tár
sulásokká” nemesedve -  a levendula (La
vandula spp.). a ruta (Ruta graveolens), a 
fehér liliom (Lilium candidum), a kéklili
om (Iris germanica), a sásliliomok (He- 
merocallis fajok), a rózsák különböző fa
jai, a violák (Matthiola és Cheiranthus 
fajok), a zsályafajok, mindenekelőtt az 
orvosi zsálya (Salvia officinalis), a ba
zsalikom (Ocimum basilicum), a majo
ránna (Majorana hortensis), a kakukkfű 
(Thymus), a méhfű (Melittis melisophyl- 
lum), a menták és macsakmenták (Men
tha és Nepeta fajok), az illatos gólyaorr 
(Geranium macrorrhizum), a szarkaláb 
(Delphinium), a különböző szegfű- (Di- 
anthus) fajok, a székfű (Matricaria s.l.), 
a mádrafű (Tanacetum parthenium), a 
Boldogasszony tenyere (Tanacetum bal- 
samita), a csombord (Satureja hortensis) 
is (ez utóbbi az Őrségben ma jóformán

csak mint temetői -  fordul elő, míg Er
délyben fontos konyhakerti fűszernö
vény, sírokra azonban sosem ültetik).

A fák és cserjék közül díszítő szerepe is 
volt a szőlőnek (Vitis vinifera), az alma
fáknak (Malus domestica), a körtefáknak 
(Pyrus achras), a gránátalmának (Punica 
granatum), a babérfának (Laurus nobi
lis), a citromféléknek (Citrus spp.), a cip
rusnak (Cupressus sempervirens) és a 
szépen gondozott pázsitnak. Nem aján
lották viszont a reneszánsz díszkertekbe 
azokat az árnyékadó fajokat, amelyek ár
nyékától „elgyengül az ember”, mint pl. 
a diófa (Juglans regia). A régi kertépí
tőknek ezt a tanácsát a Kárpát-medencé
ben nem fogadták meg.

A 14-15. sz.-ban kezdődik Európában 
a gyűjteményes növénykertek építése. 
Ezekből jönnek létre Itália nagy egyete
mei mellett az első tudományos igényű 
dísz- és haszonkertek. Ezek akkor váltak 
a mai értelemben vett —»botanikus ker
tekké, amikor kiadták az oktatás (egyete
mi ifjúság -  az akadémia), a nevelés (a 
látogató közönség) és a kutatás (a nö
vény- és magcserében érdekelt hasonló 
gyűjtemények) számára első növény- és 
magkatalógusaikat. A padovai egyetem 
botanikus kertjét pl. 1545-ben alapítot
ták, és első katalógusát 1590-ben adták 
ki, éppen abban az időben, amikor a kert
nek mo.-i munkatársa is volt az erdélyi 
unitárius vallásalapító püspök, -^Dávid 
Ferenc fiának, Hertel Jánosnak (Hans 
Hertel) a személyében, aki később Ko
lozsvár városi orvosa lett.

A mo.-i reneszánsz kertek növényanya
gára elsősorban a főúri levelezésekből, 
formájára pedig a korabeli várábrázoláso
kon fennmaradt kertképekből tudunk kö
vetkeztetni. Elsősorban haszonnövények 
-  gyümölcsfák, gyógynövények és zöld
ségek -  díszlettek bennük. Elkülönült vi
rágoskerteket még ritkán látunk, de van
nak olyan várábrázolások (pl. Szolnok, 
Nagyvárad), melyek magas szintű kert
kultúrára, ill. fejlett szőlőkultúrára (pl. 
Eger, Kolozsvár) utalnak.

A kerti virágoknak gyógynövényként 
való gyűjtése és felhasználása bevett szo
kás volt a 16. sz.-i magyar orvosbotani
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kában. —»Lencsés György, az első ma
gyar nyelvű általános orvosi könyv szer
zője Ars medicájában dísznövények, 
gyümölcsök és zöldségek egész sorát 
említi. Külön figyelmet érdemel azoknak 
a fajoknak a jegyzéke, melyek mellé a 
szerző szükségesnek tartotta a „vad" jel
ző odaillesztését. Léteznie kellett tehát a 
vadápiom, vad ökörnyelvvirág, vad- 
sáfrán, vadciprus, vadkék, vadkömény, 
vadkörtvély, vad pomagránát, vadszegfű, 
vadsző lő termesztett változatának is.

A herbáriumirodalomnak, Carolus 
—»Clusius munkáinak és Lencsés György 
monográfiájának ismerete alapján meg
állapítható, hogy a 16. sz.-ban magyar 
nyelvterületen már ismerték azoknak a 
-eknek a többségét, melyekről később 
—»Apácai Csere János a Magyar enciklo
pédiában (1653 [1655]), —»Lippay János 
a Pozsoni kertben (1664-67), Nadányi 
János a Kerti dolgoknak leírásában 
(1669), majd —»Csapó József az Új füves 
és virágos magyar kertben (1775, 
21792), -^Benkő József a Téli bokrétá
ban (1777/1781) és a Phytologiconban 
(1780), Veszelszki Antal a Fűszeres 
könyv ben (1798) értekezett.

Írod.: R a p a ic s  Rajmund, A magyarság vi
rágai. A magyar virágkultusz története, Bp., 
1932; Uő, Magyar kertek, Bp., 1940; Uő, A 
magyar gyümölcs, Bp., 1940; Uő, Termesztett 
növényeink eredete, Bp., 1943; J á v o r k a  Sán
dor, C s a p o d y  Vera, Közép-európai dísznövé
nyek színes atlasza, Bp., 1962; P é n t e k  János, 
S z a b ó  Attila, Ember és növényvilág. Kalota
szeg növényzete és népi növényismerete, Bu
karest, 1985; K á d á r  Zoltán, P r is z t e r  Sza- 
niszló, Az élővilág megismerésének kezdetei 
hazánkban, Bp., 1992; Európa híres kertje. 
Történeti ökológiai tanulmányok Magyaror
szágról, szerk. R. V á r k o n y i  Ágnes, K o s a  

László, Bp., 1993; S t ir l in g  János, Magyar 
reneszánsz kertművészet a 16-17. században, 
Bp., 1996; S z a b ó  T. Attila, Növényi házkör- 
nyezet-kutatás (aedobotanika) és „in-situ" 
génmegőrzés. Előtanulmány az etnobotanika 
és a népi építészet kérdésköréhez, in Nyugat- 
Dunántúl népi építészete, szerk. C s e r i  Mik
lós, Szentendre, 1995; Adrian von B u t t l a r , 

Az angolkert. A klasszicizmus és a romantika 
kertművészete. G a l a v ic s  Géza, Magyaror

szági angolkertek, Bp., 1999; Régi magyar 
kertek, szerk. G é c z i  János, S t ir l in g  János, 
Veszprém, 1999 (Vár Ucca 17 könyvek); Tör
téneti kertek. Kertművészet és műemlékvéde
lem, szerk. G a l a v ic s  Géza, Bp., 2000 (Forrá
sok és tanulmányok a magyarországi kertmű
vészet történetéhez, 2).

Szabó T. Attila

Divald-nyomda
Eszéken már 1775 e. is működött 

könyvsajtó a —»ferencesek kolostorában, 
de a nekik tulajdonított mintegy 40 nyom
tatvány egyikén sem tüntették fel a nyom
tatás helyét. 1775-ben Johann Martin Dí
váid (nevét Diwalt alakban is írta) Eszé
ken önálló műhelyt létesített, amelyet 
leszármazottai tartottak fönn 1857-ig. A 
ferencesek 1773-ban megszűnt nyomdá
ját vette meg, majd kibővítette és felújí
totta úgy, hogy sajtójából több nagyobb 
terjedelmű munka is kikerült. A ~ nyom
tatványai között szintén szerepeltek az 
oktatással kapcsolatos tézisek és disszer
tációk, de megjelent több német és hor- 
vát nyelvű hitbuzgalmi mű, kétnyelvű 
katekizmus és néhány gyakorlati hasznú 
könyv, köztük magyar nyelvű is. A nyom
da továbbra is dolgozott az eszéki feren
cesek számára, így pl. 1782-ben megje
lentették Szent Ferenc reguláit. A ~ 18. 
sz.-ból ma ismeretes több mint 100 kiad
ványa túlnyomórészt latin, német és hor- 
vát nyelvű, többségében kát. mű.

írod.: Marija M albaSa , Povijest tiskarst- 
va u Slavoniji, Zagreb, 1978; Uö, Dodiri 
Osijeka sa srpskim tiskarstvom u 18. stoljecu, 
Vjestnik bibliotékára Hrvatske, 25(1981); 
Uő, Osjecka bibliográfia, I, Osijek, 1981.

V. Ecsedy Judit

divináció —»istenítélet

Dobai András (16. sz.)
Énekszerző, az első reformátorok egyi

ke. 1540-ben Sárospatakon Perényi Péter 
udvari papja. 1541^14 között Bártfán, 
—»Stöckel Lénárd felügyelete mellett 
Révay Ferenc nádori helytartó fiainak 
nevelője, 1544-től magyar nyelven pré
dikált. Bártfáról, Stöckel egyik levele 
szerint, a Tisza mellékére készült. Több
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adat nincs róla, hacsak nem azonos azzal 
a ~sal, aki 1560-ban iratkozott be a wit
tenbergi egyetemre. Egyetlen éneke ma
radt fent (A hatalmas Isten..., 1540), ezt 
Sárospatakon szerezte, és a siklósi várka
pitánynak, a Nagykárolyból való Vas Mi
hálynak ajánlotta, aki talán földije volt. 
Az utolsó ítéletről szóló verset —»Bor
nemisza Péter Énekek három rendbe 
(Detrekő, 1582) c. énekeskönyve, továb
bá a —»Lugossy-kódex és a Csoma-kódex 
őrizte meg.

Kiad.: RMK.T XVI/2, 1880; BHA 6, 1964 
(hasonmás).

Kiss Anna

Dobai István ( 1666 k.-?)
író. Birtokos Debrecenben, Közép- 

Szolnok m.-ben. 1680 u. Hunyad m.-ben 
is élt, állítólag remek zenész volt. Egyet
len művének ( Tisztesség oszlopa, Kolozs
vár, 1739) br. Naláczy Józsefhez címzett 
előszava 1736-ban kelt Debrecenben, és 
a szerzőt hetvenévesnek mondja.

Kiad.: Dobai István, Tisztesség oszlopa, 
kiad. König Pál, Déva, 21885.

írod.: G á l o s  Rezső, Kuruckori versek 
szerzői, ItK, 1939.

Kálmán Alexa

Dobai Székely Sámuel (Székely; 
Hunfalva, 1704. ápr. 3.-Eperjes, 1779. 
jan. 28.)

Katonatiszt, könyvgyűjtő. Sárospata
kon jogot tanul. 1741-től katonatiszt 
Németo.-ban és Itáliában, 1753-tól Eper
jesen él. 1743-tól az altorfi akadémia tag
ja. Az 1720-as évek végétől foglalkozik 
történeti tanulmányokkal, gyűjt mo.-i 
kéziratokat. Jelentős hazai tudósainkkal 
való levelezése. Gyűjteményének nagy 
részét —»Jankovich Miklós szerzi meg. 
Csak Szirmai Tamás halálára írt verseit 
(Piis manibus ill. Thomae Szirmai..., Alt
dorf, 1743) és Christian Wolfgang Faber 
könyvének a —»katonai nyelv magyarítá
sát célzó fordítását (Hadi embernek okta
tása, Kassa, 1759) teszi közzé.

írod.: S z e l e s t e i  N .  László, Irodalom- és 
tudományszervezés a 18. századi Magyaror
szágon, Bp., 1989.

Szelestei N. László

Dobay Zsigmond ( 17. sz.)
Naplóíró. Lovas katonaként szolgálta 

Absolon Dánielt, Thököly Imre kancel
lárját. 1686-ban részt vett Munkács vé
delmében, és még az évben elkísérte Ab- 
solont lengyelo.-i követségébe. Naplójá
ban (Continens ea, quae in arcé Munkács, 
dum anno 1686 per comitem generalem 
Antonium Caraffa obsidebatur et per He
lenam Zrínyi conjugem Emerici Tököly 
et Andreám Radies defendebatur, dietim 
acta sunt. Conscriptum per Sigismundum 
Dobay de eadem) Munkács egy évig tar
tó védelmének minden napját pontosan 
leírta.

Kiad.: Dobay Zsigmond naplója Munkács 
védelméről, 1686, in Késmárki Thököly Imre 
és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes 
írásai 1686-1705, kiad. T h a l y  Kálmán, P e s t ,  

1868 (MIIHS, 23).
Móró Miklós

Dobó Jákob, br. (1562. márc. 2 2 -  
1585. márc. 20.)

Versszerző, —»Balassi Bálint rokona. 
Fiatalon lovasbaleset áldozata lett. Az 
irodalomtörténeti hagyományban: Jakab, 
noha nevét ő maga Jákobnak írta. Egyet
len hiteles verssorát sem ismerjük, mivel 
azonban Balassi „Az Dobó Jakab éneke 
ellen” írta egyik versét, valószínű, hogy a 
Balassi-típusú udvari költészet képvise
lője volt. Némelyek ~nak tulajdonítják 
az „íme ez szívembe...” kezdetű éneket 
(mások szerint ez kétes hitelű Balassi- 
vers), s van olyan vélemény, mely szerint 
~ volna a Pataki Névtelen, az —»Euryalus 
és Lucretia szerzője.

írod.: N é g y e s y  László, A Pataki Névtelen 
és Dobó Jakab, It, 1916; K o m l o v s z k i  Tibor, 
Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és 
Lucretia, I tK ,  1969; H o r v á t h  Iván, Balassi 
költészete történeti poétikai megközelítésben, 
Bp., 1982.

Lux Etelka

Dobokai Mihály (Doboka?, 16. sz.)
Prot. énekszerző. „Magasztaljuk az úr 

Istent már, hívek...” kezdősorú éneke az 
ún. —»Párat/; énekes könyvben (1566) je
lent meg. A kolofonból tudjuk, hogy 
1565. szept. 8-án Kolozsvárt írta, nevét a
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versfőkbe rejtette. 1587-ben Szatmárné
metiben volt pap. Egy Dézsi Lajos kö
zölte irat szerint Ördöngösfüzesen fel
vette a harcot a helyi ördögi kísértettel.

Kiad.: RMKT XVI/7, 1912, 1926.
írod.: D ÉZSI Lajos, Ördögi kísértet- és lé- 

lekjárás 1587-ben, Ethn, 1928.
Sillye István

Dobokay Sándor (Erdély, 1567.
k.-Zágráb, 1621. okt. 13.)

Jezsuita teológus, író. 1587-ben Krak
kóban, 1590-ben Poznanban, 1591—93- 
ban Bécsben, 1596-ban Grazban tanult. 
1594-ben Esztergom ostrománál tanúja 
volt a haldokló —»Balassi Bálint utolsó 
napjainak. 1597-1605 között és 1607- 
ben a vágsellyei, 1613-ban a zágrábi, 
1614-19-ben a homonnai jezsuita kollé
gium rektora; -^Pázmány Péterrel együtt 
küzdött a reformáció ellen. Forgách Zsig- 
mondnak (Balassi egykori szerelmi ve- 
télytársának, Losonczy Anna második 
férjének) ajánlva adatta ki a Campianus 
Edmondnak [...] tíz magyarul írott okai 
(Bécs, 1606, 21607) c. vitairatot. Az első 
hét „okot” Balassi Bálint, a többit ~ for
dította. A Balassitól származó szövegre -  
mint előszavában kifejti -  a költő hagya
tékában bukkant. Az előszóban örökítet
te meg (misztifikálta?) Balassi utolsó 
szavait és halálának körülményeit.

Kiad. é s  Írod.: E c k h a r d t  Sándor, Balassi 
Bálint, Bp., [1941]; B a l a s s i  Bálint Összes 
művei, kiad. E c k h a r d t  Sándor, Bp., 1955, II; 
E r d é l y i  Péter, Dobokay Sándor levelei 
Melith Péterhez, ItK, 1969; Ladislaus Lu
k á c s , Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S. /., I, Roma, 1978; 
Campianus Edmondnak tíz okai, kiad. B á r c z i  

Ildikó, Uő, C s o n k a  Ferenc, H a r g it t a y  Emil, 
K r u p p a  Tamás kísérő tanulmányaival, Bp., 
1994 (az 1607. évi kiadás hasonmása); 
H a r g it t a y  Emil, A Campianus-fordítás és 
Pázmány írói pályakezdése, ItK, 1999.

Lux Etelka

Dobronoki György (Alsólendva, 
1588. márc. 2.-Nagyszombat, 1649. máj. 
27.)

Jezsuita rendtörténetíró. A grazi jezsui
ta egyetemen tanult, majd tanított. Zág

rábban, Győrött, Sopronban, Homonnán 
és Nagyszombatban volt házfőnök, a 
—»nagyszombati jezsuita egyetemnek 
megalapításától rektora. Nagy része volt 
abban, hogy a város a jezsuiták mo.-i 
központjává vált, —»Pázmány Péter ben
ne látta utódját. Az EK-ban őrzött, máig 
kiadatlan kézirataiban a rend ausztriai, 
mo.-i, erdélyi stb. működését és a sopro
ni kollégium alapítását dolgozta fel. Mű
velődéstörténeti szempontból jelentős for
rás soproni leveleskönyve (ms., Sopron, 
Evangélikus Egyház Könyvtára) és latin 
nyelvű diáriuma.

Művei: Historia de ingressu S. J. in Au- 
striam et Hungáriám (ms.); Historia S. J. 
Hungáriáé et Transsylvaniae (ms.); História 
Collegii Soproniensis (ms.); Original Corres
pondes der Jesuiten (ms.).

írod.: V e l ic s  László, Vázlatok a magyar 
jezsuiták múltjából, Bp., 1912; Ladislaus L u 

k á c s , Catalogi personarum et officiorum pro
vinciae Austriae S. L, II, Roma, 1982; B á t h o 

r y  Orsolya, Dobronoki György S. J. latin nyel
vű diáriuma, in Pázmány Péter és kora, szerk. 
H a r g it t a y  Emil, Piliscsaba, 2001.

Lux Etelka

Dóczy Ilona (16. sz.)
Prot. énekszerző. Talán azonos nagy- 

lúcsei ~val, aki a Temesvárnál hősi halált 
halt Batthyány Farkasnak ( f i 552) volt a 
felesége. Egyetlen éneke maradt fent, ne
vét a versfőkbe rejtette. 1567 pünkösdje 
után írta, kezdete: „Dicsérlek tégedet, én 
édes Istenem...” —»Bornemisza Péter 
énekeskönyve (Énekek három rendbe, 
Detrekő, 1582) és a —»Bártfai-énekes- 
könyv őrizte meg.

Kiad.: RMKT XVI/8, 1930.
írod.: H o r v á t h  János, A reformáció je

gyében, Bp., 21957.
Szelp Erika

dohányzás
A dohány arab szó, amely a magyarba 

török közvetítéssel került, s eredetileg él
vezeti célokra használt (nikotintarlalmú) 
növényfajokat jelölt. A dohánynak neve
zett növények a burgonyafélék családjá
ba tartoznak. Európában két fajnak van 
gazdasági jelentősége: az Észak-Mexikó-
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ból és a Mississippi medencéjéből szár
mazó kapadohánynak (lat. Nicotiana ru
stica), valamint a közönséges vagy virgi
niai dohánynak (muskotálydohánynak), 
amely Közép-Amerika, Dél-Amerika te
rületén őshonos (lat. Nicotiana tabacum).

A dohány élvezeti szerként való fel- 
használására az első dokumentumok idő
számításunk 432. évéből származnak: 
ekkor vésték Mexikóban (Chipas állam) 
a Palenque templomába azt a maja fél- 
domborművet, amely egy szertartás so
rán -^pipákból füstölő papokat ábrázol. 
Kb. 200 évvel származnak későbbről az 
Eszak-Arizonában, a pueblo indiánok 
barlanglakásaiban talált dohány- és pipa
leletek. Kolumbusz Kristóf és társai 
Amerika felfedezésével a dohányt is fel
fedezték Európa számára. 1492-ben az 
Antillákra érkezve figyeltek fel egy kü
lönleges növényre, melynek füstjét a 
bennszülöttek különböző módon szívták. 
A ~i szokásokat a Kolumbusz nyomában 
érkező misszionáriusok (többek közt Las 
Casas, Romano Pane) írták le részlete
sen. Dél-Amerikából ismerjük a dohány 
pálmalevélbc csavart szivarozási módját, 
amelyről André Thevet szerzetes feljegy
zéseiből tudunk (1558). Közép-Ameriká
ban általános volt a pipázás, amelynek 
különféle, az egyes törzsekre jellemző 
szertartásai is kialakultak. A kő- és fapi
pák (kalumet) Mexikóban voltak általá
nosak, ide tartoztak a sastollal díszített 
békepipák is. Sajátos pipa volt a tabago: 
három nádcsőből (egy vastagabból és két 
vékonyabból) álló Y alakú szerszám, 
melynek vastagabb csövében égették a 
dohányt, vékonyabb csöveit pedig az orr
ba illesztették. Erről a tabagóról kapták 
nevüket a szigetek és a pipadohány (ta- 
bac/um). A kukoricatermesztő kultúrákból 
(ahol a dohányt külön ágyásokban ter
mesztették) terjedt el a dohánynak mint 
szent növénynek a tisztelete. Úgy tartot
ták, képes csillapítani a fájdalmat és csök
kenteni az éhséget is.

A felfedezők hírei és az Amerikából 
visszatérő hajók tengerészeinek elbeszé
lése alapján a dohány Európában az ér
deklődés középpontjába került. A 16-18. 
sz.-ban Velencében, Sevillában, Antwer

penben neves botanikusok és orvosdok
torok írtak a dohányról és gyógyító hatá
súnak tartott főzetéről. Az idegen földrész 
növényét eleinte botanikai érdekesség
nek, gyógyító csodafűnek, sőt herba-pa- 
naceának tekintették. Lisszabonban a 
portugál ritkaságok tárában mutogatták, 
itt látta meg először Jean Nicot (153 0— 
1600), a portugál udvarban élő francia 
követ, korának neves orvosa, aki jó pén
zért hamarosan elterjesztette Párizsban, 
ill. az európai uralkodóházak udvarai
ban. (Az ő neve után kapta a dohány a 
Nicotiana tabacum rendszertani elneve
zést, majd hatóanyagai a nikotin nevet.)

Az európai kontinensen a portugálok, 
spanyolok, franciák, a Földközi-tengerre 
befutó hajók révén pedig az olaszok ta
lálkoztak legelőbb a dohánnyal, de ők fő
ként mint orvosságot és —»dísznövényt 
kedvelték. Portugáliából 1498-ból, Spa
nyolodból 1515-ből származnak a ~ra 
vonatkozó első adatok. Franciao.-ban, a 
Német Birodalomban és Svájcban az
1560-as években kezdett terjedni a do
hány. A füstöléses ~, a pipázás meghono
sítója Sir Walter Raleigh angol tengerész
kapitány volt. 1584-ben mint Erzsébet ki
rálynő admirálisa fedezte fel a királynő 
tiszteletére Virginiának nevezett földet, 
ahol azóta is a világ legfinomabb dohá
nyát termesztik. Az ott élő bennszülöttek a 
dohányt égetett pipákból szívták. Angliá
ban akkor terjedt el robbanásszerűen a pi
pázás, amikor Sir Francis Drake admirális 
nyugat-indiai útjáról visszatérőben haza
hozta a virginiai gyarmatokon dolgozó te
lepeseket, akik akkor már mind pipáztak 
(1586). Az első európai telepes, aki do
hányt termesztett, minden valószínűség 
szerint a virginai John Rolfe volt (1612).

A pipagyártást az angol fazekasok 
kezdték meg a virginiai agyagpipák min
tájára. A 17. sz. első felében Londonban, 
Bristolban, Chesterben és Buliban már 
több mint 100 helyen készítették a pipá
kat, egy évszázaddal később több mint 
300 pipakészítőről találni feljegyzést. A 
pipák színe világos, feje makkos alakú, a 
talpból kinövő kis támasztó bütyökkel. A 
fej a szárral tompaszöget zárt be. Kezdet
ben gyakran kézzel formálták, később
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szárával együtt formákba préselték. (Ez a 
pipatípus Nyugat-Európában a 20. sz.-ig 
megmaradt, csupán a fej lett öblösebb a ~ 
tiltásának megszűntével; a szárak is hol 
hosszabb, hol rövidebb formát mutat
nak.) A 17. sz. elején a hollandiai Móric 
herceg segítségére küldött angol zsoldo
sok és a leideni egyetemen tanuló angol 
diákok ismertették meg a pipázást a hol
landokkal, akik annyira megkedvelték, 
hogy az egész országban elterjesztették, 
és rövid időn belül több száz agyagpipa- 
üzem kezdte meg működését Hollandiá
ban is. Európában a hollandok lettek a 
legnagyobb dohányfogyasztók és -nagy- 
kereskedők, sőt termesztették is a do
hányt.

A dohány európai elterjedését nagy
mértékben elősegítette a harmincéves há
ború (1618—48), melynek során a kato
nák eltanulták egymástól a ~t. A holland 
kereskedők dohány- és pipaszállítmányai 
révén ekkor terjedt el német területen 
szélesebb körben a dohány és a pipázás. 
A svédek és a dánok is ekkor ismerték 
meg a dohányt mint élvezeti cikket. A 
harmincéves háború vége felé Ausztrián 
és Cseho.-on át a -  eljutott Mo.-ra is. 
Ugyanakkor az angol és velencei keres
kedelmi hajók északon a Keleti-tengeren 
át Lengyelo.-ba és Oroszo.-ba, délen pe
dig a Földközi-tengeren át Levantéba és 
Konstantinápolyba szállították a dohányt.

A 17-18. sz.-ban főként az elegáns 
francia, spanyol, de az angol és német 
társaságokban is tubákoltak. A hölgyek 
és urak előszeretettel hordták magukkal 
pácolt, aromásított dohányport tartalma
zó tubákszelencéjüket, melyből orrukba 
szippantották a tüsszentésre ingerlő s ez
által az orrot tisztító tubákot. Európában 
ebben az időben az etikettszerű tubákolás 
elsajátítása hozzátartozott az előkelő if
jak neveléséhez, divatosnak és társaság
belinek ugyanis csak az számított, aki il
latos tubákját elegánsan kínálta, és abból 
kecsesen csippentett és szippantott. A 17. 
sz. elején spanyol papok révén Rómában 
is elterjedt a tubákolás. Először csak az 
egyház, később a köznép soraiban egész 
Itáliában erős szenvedéllyé vált. Vili. Or
bán pápa már 1624-ben egyházi átokkal

sújtotta a Sevilla templomaiban tubáko- 
lókat. 1650-ben X. Ince pápa a tilalmat 
Rómára is kiterjesztette, XIII. Benedek
1724-ben azonban felfüggesztette a ~i ti
lalmat.

A szivarozás szokása Európában elő
ször Spanyolo.-ban jött divatba, majd a 
napóleoni háborúk idején meghódította 
Portugáliát, Hollandiát, Franciao.-ot és 
Belgiumot is. A szivart ezekben az orszá
gokban eleinte csak házilagosan, ill. há- 
ziiparszerűen állították elő. A legelső szi
vargyár Spanyolo.-ban épült a 17. sz. kö
zepén.

Szinte egész Európában kemény tör
vényekkel léptek fel a dohány, különösen 
annak füstöléses élvezete ellen. A ~ 
egyik legkorábbi ellenzője I. Jakab angol 
király volt. Magas vámmal sújtotta a do
hány behozatalát, és Misocapnus sive de 
abusu Tobacci lusus regius címmel 
1603-ban pamfletét írt a ~ ellen. Ebben 
felsorakoztatta mindazokat az ellenérve
ket, amelyek Európában is ellenszenvet 
váltottak ki, és időről időre felbukkantak. 
Meggyőződéssel állította, hogy a dohány 
káros a szemnek, gyűlöletes az orrnak, 
veszélyes az értelemnek, kártékony a tü
dőnek. A füstöléses ~ büdös gőzeinek 
ködeit az alvilági folyó: a Sztüx kigőzöl
géseihez hasonlította. Többek között a 
dohány ellen szólal föl a firenzei Sau- 
lorini munkája, Az átkozott dudva, a do
hány ócsárlása (1654), és Petrus Scri- 
verius 17. sz.-i holland költő epigrammá
ja, A pipásokhoz intés címmel, amelyben 
a pipát a sátán csali sípjának nevezi.

Mo.-on a dohányt és a pipázás szoká
sát Erdély felől a törökök, nyugat felől a 
spanyol zsoldosok ismertették meg. Az 
első nyers dohányt (dohánynövényt) tu
domásunk szerint —»Bornemissza Pál 
püspök hozta be az országba. A dohány- 
termesztéssel is foglalkozó tudósnak, 
—>Benkő Józsefnek a dohány kultúrtörté
netéről és hasznáról írott munkája {Kö- 
zépajtai dohány, melyet nemes Erdélyor- 
szág gyűlése alkalmatosságával Kolozs
várra eladni küld, Szeben-Kolozsvár, 
1792) szerint „az erdélyiek legelőször a 
dohányt és a pipát csudálkozva látták 
harmadik Amuratos török császár főlo-
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Dohányzó magyar nemes. Ismeretlen mester 
akvarellje, MNM TKcs

vászmesterénél és Erdélybe küldött köve
ténél, Mehemed agánál és a vele együtt 
Erdélybe jött követség tagjainál, Gyula- 
fejérváron az 1576-ik esztendőben”. A do
hányt mint újdonságot és különleges 
ajándékot először csak a szultáni udvar
ban élvezhették. A Konstantinápolyi érin
tő angol, holland és velencei kereskedel
mi hajók az 1600-as évek első felében 
egyre több dohányt szállítottak, és török 
földön szélesebb körben kezdett terjedni a 
pipázás szokása. Mint Európa más orszá
gaiban, Töröko.-ban is kétféle megítélés 
alakult ki: voltak, akik elfogadták a do
hány élvezetét, a muftik befolyása alatt 
állók azonban összeegyeztethetetlennek 
tartották a Korán szellemével, és már a 
század elején tiltó rendeleteket léptettek 
életbe. Az utcán elfogott dohányzónak 
egyes források szerint az orrán döfték ke
resztül a pipa szárát, de 1633-ban, Kons
tantinápoly leégése után már karddal mé

szárolták le a ~on ért rendbontókat. Az 
ekkorra divatba jött kávé- és dohányzó
házakat lerombolták. IV. Mohamed füg
gesztette fel a ~t tiltó rendelkezéseket, 
így a 17. sz. második felétől válhatott ál
talános szokássá Töröko.-ban. A török 
földön termett dohány nagy mennyiség
ben került a megszállt területekre, így 
Mo.-ra is.

A 17. sz.-tól egyre gyakrabban hallunk 
elsősorban az erdélyi fejedelmek köré
ben a dohányról. 1615-ben Bethlen Gá
bor Gurcsi Mehmed konstantinápolyi pa
sától többek között pipákat és tubákot 
kapott ajándékba. Az ezzel kapcsolatos 
követségi leírás azonban megemlíti, hogy 
a fejedelem nem élt az ajándékkal. A pi
pázás, bár alkalomszerűen előfordult, Er
délyben csak II. Rákóczi György fejede
lemnek a törökök elleni négyéves harca 
idején (1658-62) vált általánossá. A szo
kás terjesztői leginkább a katonák voltak, 
számukra ugyanis nem tiltották a dohány 
füstöléses, azaz pipából való élvezetét. 
1662-ben I. Apafi Mihály fejedelem is 
szenvedélyesen pipázott, míg az érsekúj
vári csatározások idején a mértéktelen 
-tói meg nem betegedett -  ekkor megtil
totta nemcsak a dohány behozatalát, ha
nem szívását is. A Zrínyi-féle összeeskü
vés bukása után (1671) a kuruc katonák 
seregesen menekültek Erdélybe, de on
nan már pipával a szájukban tértek visz- 
sza. A pipázás Mo.-on is hamarosan szen
vedéllyé vált, amint az a tiltásokból kiol
vasható, nemcsak a minden rendű s rangú 
férfiak, hanem az asszonyok és gyerme
kek körében is. A nők pipázása a 18. sz.- 
ban azonban már egyértelműen egy bizo
nyos (megvetett) asszonycsoporthoz va
ló tartozást jelenthetett, hiszen pl. „Szabó 
Klárát is féleszű, pipás, keringő, faty- 
tyavetett kurvának tudom lenni” -  vallot
ta 1754-ben a törvény előtt Henter Judit.

Az ördögi füstölés és pipázás követ
keztében keletkezett gyakori tűzvész a ~t 
ellenszenvessé tette mind az egyház, 
mind a rendek szemében. A papság is ki
kelt a „fajtalan és pokoli füstölés” ellen. 
Ahogy azt egy 18. sz.-i uzdiszentpéteri 
prédikáció kinyilatkoztatta, a -  az ördög 
mesterkedése az emberiség megrontásá
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ra. A magyar néphagyomány is több mon
dát őriz, melyben a dohány az ördög igye
kezete folytán került az emberekhez. Az 
egyházi tisztségviselők ~át ebben az idő
ben különösen rossz szemmel nézték, de 
általában szabályozták a ~ helyét is: „Va
laki a prédikátor atyafiak közül akár füs
tös, akár porral való dohányzása [értsd: 
burnót, tubákolásj felől konvikáltatik 
[bizonyosul], nem pénzzel és egyéb 
muletával [?], hanem tisztitől való meg
fosztással, avagy csak ideig való depozí- 
cióval [felfüggesztéssel] büntettetik. A 
dohányzás felől mely dcliberátumot tett 
[határozatot hozott] a generális vizitáció a 
széki társaságban” (1694). „Akiket gazda
emberek a dohányzáson rajtaémek, had
nagy uramnak tartozzanak bemondani”
(1726) . „Énrajtam is vön szolgabíró uram 
egy máriást a dohányzásért” (1779). „Ha 
valaki magát a falu között illetlenül viseli, 
vagy dohányozna, 20 dénárra büntessék”
(1727) . „Ebéden jól megitatott, ebéd után 
[...] egy házban [szobában] dohányoz
tunk” (1763) -  ez utóbbi vélhetően az 
egyik első magyar adat a szokásjogban 
Európa-szerte elfogadott külön dohányzó- 
helyekről. „Foglár Ferenc nevű mester
ember ilyen száraz időben [ti. júniusban] 
az céhház kőiül dohányzott” (1764).

Erdélyben több alkalommal hoztak ~t 
tiltó rendeleteket, általában eredményte
lenül. Az egyik legkorábbi az 1670-es 
gyulafehérvári rendelkezés, amely meg
tiltotta a dohány behozatalát és minden
féle rendű és rangú embereknek a do
hány élvezését. „Aki pedig behozna, 
minden harmincadokon, vámokon, váro
sokon, falukon a helybeli tisztek minden 
egész vele található javával együtt ve
gyék el. A tubákkal élő birtokos és nemes 
50 forintra, egytelkű nemes 12 forintra, 
paraszt 6 forintra büntettessék. Ide értvén 
a papokat, diákokat és más rendűeket 
minden különbség nélkül.” Az 1683-as 
segesvári országgyűlés kimondja: „e ká
ros és veszedelmes palánta kiirtassék, 
senki be ne hozza, se itt ne termessze. Se 
porul, se pipával vele ne éljen.” A végre
hajtó tisztek visszaélései azonban ellen
állást váltottak ki a lakosságban, mert 
míg „egyfelől a szegény embereknek

marháj okát hajtották, másfelől a pipa a 
szájokban volt”. Debrecenben egy 1665- 
ben hozott határozat kimondja: „A do
hányszívás, hogy kárt, rombolást ne hoz
zon városunkra, 12 forint büntetés alatt 
eltiltatik; kit rajta érnek, könyörtelenül 
végrehajtsák.” Később Debrecen város 
tanácsa a dohány árusítását és szívását 
örök időre megtiltotta. Ennek ellenére 
1697-ben újból retorziót kellett kilátásba 
helyezni, mondván: „Akinél csak pipa 
találtatik, nyakvassal büntettetik.”

A dohánnyal együtt a —»kávé is kez
dett divatba jönni. Egy 1691 -es adat arról 
tesz említést, hogy Thököly Imre, a ku
ruc felkelés vezére, erdélyi fejedelem a 
törökök társaságában pipázott és fekete 
kávét ivott. A 17. sz.-i magyar inventáriu- 
mokban több helyütt előfordulnak ~i kel
lékek. Az 1683-as makovicai Rákóczi- 
leltár dohányzacskót, két pipát, pipákhoz 
való ezüsteszközöket és pipaszárakat 
említ. Ez időből való a Héderváry Kata
lin hagyatéki leltárába felvett, csontból 
készült tubákszelence is. A tubák elterje
désére utal —»Apor Péter az erdélyi vál
tozásokról írt munkájában (.Metamor
phosis Transylvaniae, 1736). Miközben 
a „nájmódi”, újdivatú szokásokat osto
rozza, megjegyzi: „Semmi nyájasság ma 
Erdélyben, ha csak ottan nincsen tu- 
bákpixl vagy feiftubák; nem vala ezeknek 
híre a régi időben [...] Nem szíja vala ak
kor más sem az portubákot, sem az füst- 
tubákot, kivált gyermekkoromban, ha
nem kocsis, lovász, darabant, azok is rit
kán, hanem az hajdúk és az fejedelem 
németje s pecér s afféle.” A tubákot, más 
néven burnótot főként orvosságként hasz
nálták, a dohány élvezetének legelterjed
tebb módja évszázadokon keresztül a pi- 
pázás volt. II. Rákóczi Ferenc is erősen 
dohányzott. Kellékeit kassai pénzverő öt
vösei állították elő, pipát ezüstöztek és 
ezüst pipaszárakat készítettek számára.

I. Apafi Mihály fejedelem halála után 
az erdélyi gubernium bérbe adta a do
hánykereskedelmet, ezzel törvényesítette 
a dohányt és a vele való élést, de a régi 
rendeletek továbbra is büntették a do
hányzókat és a dohánytermesztőket. A ~ 
és a dohánytermesztés szabadságát Erdély
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számára Bethlen Miklós kancellár szerez
te vissza 1702-ben a főkormányszékhez 
intézett kérelmével, melyben a fennálló 
visszásságokra hívta fel a figyelmet.

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
címszavai tanúsítják, hogy a dohányter
mesztésnek és -felhasználásnak gazdag 
fogalmi tárháza alakult ki a magyarban: 
dohány, dohánylevél, dohánynövény, do
hánybála, dohánybörbönce, dohányföld, 
dohányfűzés, dohánykészítés, dohány- 
mag, dohánymorzsalék, dohányos, do
hánytartó, dohányvágó, dohányzacskó 
stb., valamint a pipára és pipázásra vonat
kozó gazdag adatok. A nikotin rágással 
való élvezetére (bagózás) viszont ugyan
itt nem találunk korai történeti adatokat.

Az okleveles adatok ( 1702, 1781, 1784, 
1786, 1787) szerint Erdélyben a 18. sz.- 
ban a városoknak már kialakult termeszté
si technológiája, megszokott helye (dohá
nyoskert), az embereknek a kertben kije
lölt területe volt a dohány ültetésére.

Mo.-on a kereskedelmi célú dohány- 
termesztés elsősorban a déli megyékben 
honosodott meg, főként a szabadabb tár
sadalmi rétegek (kurtanemesek) körében. 
A jobbágyság már a 18. sz.-ban délen 
ugyancsak dohánytermesztő községeket 
alakított és belterjes módszereket hono
sított meg. Az itteni termesztők tapaszta
lata és kiválogatási gyakorlata (valamint 
a környezeti tényezők szelekciós hatása) 
oda vezetett, hogy a Kárpát-medencében 
rövid időre a dohánynak sajátos változa
tossága alakult ki. Ezek a magyar do
hányfajták számos jellegükben különböz
tek a világ más tájain termesztett fajtáktól. 
Nevüket a termesztési tájakról vagy sajá
tos tulajdonságaikról kapták, mint pl. deb
receni, szatmári, beregi, tiszai, szegedi, 
szuloki vagy kerti, muskotályos stb.

Mivel a dohánykereskedés igen jöve
delmező pénzforrásnak bizonyult, 1702- 
ben a bécsi udvar Mo.-ra is ki akarta ter
jeszteni az Ausztriában már érvényben 
lévő dohánymonopóliumot, egyelőre si
kertelenül.

A Mo. felé irányuló keleti kereskede
lemben a 17. sz. második felétől gyakori 
cikk volt a dohány. A Rákóczi-szabadság- 
harc alatt közönséges és török dohányt.

közönséges pipát, hosszú nád pipaszára
kat hoztak tömegesen az országba. Ekkor 
már jelentős mennyiségű dohányt ter
mesztettek Erdélyben is, Mo.-on pedig fő
ként a hódoltság alól felszabadult terüle
teken létesült dohánykertészetekben, sőt 
jelentős pipagyártás is volt az országban. 
A 17. sz. végén, amikor a függetlenségi 
háború miatt a virginiai dohány szállítása 
szünetelt, a mo.-i dohány fontos kiviteli 
cikké vált.

A dohány hazánkban is nagy szerepet 
játszott gyógyító hatása miatt. Magyar 
nyelven tudományos munkában először 
—»Lencsés György Egész orvosságról 
való könyv, azaz Ars medica c. munkájá
nak 1611-ből való nagyváradi másolatá
nak tartalomjegyzékében jelenik meg a 
dohány -  de csak a címet ismerjük, maga 
a leírás elveszett. —»Lippay János 1651- 
ben Kassán megjelent kalendáriuma azt 
írja, hogy a dohánynak igen jó mind a le
vele, mind a kifacsart leve és levelének 
megtört pora a sebek gyógyítására. A 
nagy hírű —»Pápai Páriz Ferenc orvostu
dós a 18. sz. elején így ajánlotta pestis el
leni védekezésül: „Valamikor házából 
dögös [pestises] időben emberek közé 
kimegyen az ember, szegénylegény, do
hányt, bazsalikomot, melyet biszioknak 
is hívnak, vagy örménygyökeret vagy le- 
visztikom-gyökeret vagy csak fenyőma
got ropogtasson” (1719). Külön fejezet
ben foglalkozik a dohánnyal —»Mátyus 
István O és új diaeteticá')a. Sokáig hitték, 
hogy hatásos orvosság a kolera ellen is. 
Még -»Kazinczy Ferenc is azt írta fiá
nak: „Szokj le róla, mihelyt a cholera fé
lelme elmúlt.” Borban főzött dohányle
vél levével a sebeket mosogatták, a lúg
ba bclefőzött dohányhamu pedig a 
„kifakadozott”, azaz pattanásos, keléses 
gyeimekfejek gyógyulását segítette elő. 
A dohány füstjét ajánlották székrekedés, 
hasgörcs ellen, sőt vízbe fúltak felélesz
tésére is. A szárított és porrá tört dohány
levéllel a veteményeket megtámadó le- 
véltetveket pusztították el. Kifőzött levé
vel nemcsak emberek, hanem marhák 
rühességét is kezelték.

A 18. sz.-ban divatos, a ~t dicsérő 
ponyvaíuzetek egyike, A rendes dohány-
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Pihenő magyar vitézek (Pipázó kurucok). Ismeretlen mester, Ifi. sz. MNM TKcs

zásnak dicséretiről való rövid versek, me
lyek a pipásoknak kedvekért irattatnak, 
szintén sok megszívlelendő tanáccsal 
szolgál. Dicséri a Mo.-on termesztett döb- 
rei dohányt jó ízéért, a jánosházi és dió
szegi dohányt jó illatáért, a drága bassa- 
és szultándohányt pedig csak más dohá
nyokkal keverve ajánlja, mivel így „a tü
dőt tisztítja” (!). Ugyanakkor mértékletes
ségre is int, miközben felsorolja az akkor 
már divatban lévő pipafajtákat: „De csak

jó módjával és kicsiny pipábul, / Légyen 
az cserépből, gyökérből vagy fábul, / Por
celán, tajték vagy más matériábul, / Hi
szen így pipásnak feje meg nem kábul.” 

Úgy tartották, hogy a dohány serkenti 
az agyműködést, erősíti a szemet, enyhí
ti a fejfájást, oltja a szomjat, jó a rossz le
vegő ellen, kihajtja a testből a káros ele
meket, álmot hoz, de mégis a legfőbb jó 
tulajdonsága, hogy feledteti az idő múlá
sát és összetartja a társaságot.
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kö n yv , Debrecen, 1813; Conte Egon Caesar 
C o r t i , D ie  tr o c k e n e s  T r u n k e n h e it  -  U rsp ru n g ,  
K a m p f  u n d  T r iu m p h  d e s  R a u c h e n s , Leipzig, 
1930; R e m e t h e y  F ü l e p p  Dezső, A  n a g y  s z e n 

ved é ly . A  d o h á n y z á s  tö r té n e te , Kalocsa, 1937; 
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a  1 5 -1 7 . s z á z a d b ó l . Bp., 1961; K o v á c s  Béla, 
A  D o b ó  I s tv á n  V á r m ú z e u m  c s e r é p p ip á i , Az 
Egri Múzeum Évkönyve, 1(1963); T a k á c s  

Lajos, A  d o h á n y te r m e s z té s  M a g y a r o r s z á g o n ,  

Bp., 1964; M á n d y  György, H o g y a n  j ö t t e k  lé t

r e  k u ltú r n ö v é n y e in k , Bp., 1971; E r d é ly i  M a 
g y a r  S z ó tö r té n e t i  Tár, I-X, szerk. S z a b ó  T. 
Attila sen. (és mts.), Bukarest-Kolozs- 
vár Bp., 1976-2000; Herbert R u p p , Sabine 
F e l l n e r , A u s tr ia  T a b a k . D ie  S a m m lu n g  d e s  

Ö s te r r e ic h is c h e n  T a b a k m u s e u m s , Wien, 1991; 
Ferenc L e v á r d y , O u r  P ip e  -  S m o k in g  F o r e 

b e a r s , ed. Dr. írnák Osskó, Druckhaus 
Oberpfalz, Germany, 1994; L e v á r d y  Ferenc, 
P ip á z ó  e le in k , szerk. dr. O s s k ó  Imák, Bp., 
1999; A  m a g y a r  p ip a  tö r té n e te .  A  m a g y a r  tö r 
té n e le m  a  p ip á k o n , kiáll, kát., MNM, szerk. 
H a i d e r  Edit, O r g o n a  Angelika, R id o v ic s  

Anna, Bp., 2000.
I Iaider Edit-Szabó T. Attila

d o h á n y z ó tá rs a s á g
A —»dohányzás elterjedtével az angol 

sorházakban és korcsmákban már az 
1590-es években külön dohányzóhelyisé
get -  smoking parties -  tartottak fönn. Ró
mában az 1670-es években olyan bolthe
lyiségek jöttek divatba, amelyek egyúttal 
dohányzó- és találkozóhelyek voltak.

A ~ok között a legnevezetesebb I. Fri
gyes Vilmos porosz király ún. dohányzó
kollégiuma volt a 18. sz. első felében. Az 
erőskezű, tekintélytisztelő katonakirály 
különleges kedvtelése volt, hogy estéről 
estére hol Berlinben, hol Potsdamban, hol 
pedig Wusterhausenban maga köré gyűj
tötte a tábornokokat, minisztereket, diplo
matákat, tiszteletre méltó polgárokat, és 
sörivás, valamint holland -Apipák szívása 
mellett politizáltak és fesztelenül tréfál
koztak. 1766-ból tudomásunk van egy 
verseci „Tabak-Raucher Gesellschaft”- 
ról, mely saját szabályai szerint rendszere

sen összegyűlt. Debrecenben, egy 1795- 
ből való adásvételi szerződésben is emlí
tést tesznek egy pipázóházról a Csapó ut
cában. A jobbmódú cívisek szintén arra 
törekedtek, hogy kialakítsák a maguk 
pipázótársaságát. A ~ok szélesebb hazai 
elterjedésére utal a 18. sz. végéről való 
tréfás című szabályzat: A rendes dohány
zás privilegyéált artikulusai, mely hu
szonnyolc cikkelyben magában foglalja a 
rendes dohányzás szabályait.

írod.: M i l l e k e r  Bódog, V e r se c z  s z a b a d  

k ir á ly i  v á r o s  tö r té n e te , Bp., 1886, I, 142; 
E c s e d i  István, A  d e b r e c e n i  c s e r é p p ip a , Deb
recen, 1932; H a n n s f e r d i n a n d  Döbler, K o c h 
k ü n s te  u n d  T a fe lf r e u d e n , München, 1972 
(Kultur- und Sittengeschichte der Welt).

Haider Edit

D olezal, Pavel (Szakolca, 1700. jan. 
20.-Bócabánya, 1778. nov. 29.)

Ev. lelkész, nyelvész, tanár. 1720-tól 
Sopronban, Győrött, 1727-től Witten- 
bergben tanult. 1730-tól nevelő, 1735-től 
Nemescsón kántor, 1737-től Pozsonyban 
tanár, 1743-46-ban Zemplénváralján ud
vari lelkész. 1747-62-ben lelkész Necpá- 
lon, 1763-tól Bócabányán. Munkásságá
val a cseh és a szlovák nyelv különböző
ségét tudatosította. Ritmusos versekben 
jelentette meg a Bibliát (Bibit svatá ryt- 
movhími summovhíky predstavená, h. n., 
1745). Nyelvtanához (Grammatica Bohe- 
mo-Slavica, Pozsony, 1746) —»Bél Má
tyás írt előszót. Számos tankönyv kiadója 
(pl. Orthographia Bohemo-Slavica, Lő
cse, 1742; Libellus alphabeticus Slavicus, 
Lőcse, 1742; Donatus Latino-Germanico- 
Hungarico-Bohemicus, Pozsony, 1746; 
Elementa linguae Slavo-Bohemicae, Lő
cse, 1752).

írod.: Robert H a ó e k , Vit R a k , P a v e l  D o 
le z a l  -  p e d a g ó g  a  s p is o v a te T  (1 7 0 0 - 1 7 7 8 ) ,  
Bratislava, 1978.

Szelestei N. László

d o lm á n y
A 16-17. sz.-i férfíviselet legáltaláno

sabban elterjedt darabja, a főúri, nemesi, 
paraszti és polgári hagyatékoknak egy
aránt gyakori tétele.

Az oszmán-török eredetű ~ kifejezés
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Dolmány II. Rákóczi Ferenc gyerekkori képmásán. Ismeretlen mester, 1684, részlet. MNM TKcs

1405-ben fordul elő először a —»Schlägli 
Szójegyzékben („joppa: doman korzo- 
uag”), de már a 11-13. sz.-i ábrázoláso
kon látható elején nyitott, övvel összefo
gott kabátféleség, melyet közvetlenül az 
-pingre öltöttek fel. Anyaga bőr, pamut-, 
selyem-, gyapjúszövet (—»textil) is lehe
tett. Derékig testhezálló, lefelé bővülő, 
elöl nyitott, gombokkal vagy kapcsokkal 
záródott, jobb eleje ferdén, csákóra vág
va borult a balra, kétoldalt hasítéka volt. 
A 16. sz.-ban viselték mind bokáig érő, 
mind rövidebb, térdig érő változatát, a 
magyar -H>szabók 17. sz.-i —»árszabása 
„köz posztóbúi csinált végig béllett kurta 
dolmányt” és „jó posztóbúi csinált és ma
tériával béllett hosszú dolmányt” is említ. 
A 16. sz. végétől a szűrszabók készítmé

nyei között rendszeresen említik a szűr~t 
vagy kankót a —»szűrköpönyeg rövidebb 
párjaként. Míg az utóbbit csak férfiak
nak, a szűr~t asszonyoknak és gyerme
keknek is varrták. A szabására vonatkozó
18. sz.-i utasítások alapján feltételezhető, 
hogy a kétféle minőségű -  finomposztó, 
ill. szűrposztó alapanyagú -  ~ szabásá
ban jelentős eltérés nem lehetett. Szabták 
az elejénél hosszabb háttal is, mint pl. a 
sárospataki kriptából előkerült zöld, ill. 
vörös posztó-okat. A ~ gallérja a 16. sz.- 
ban tarkón erőteljesen felmagasodott. A 
17. sz.-ban elöl-hátul azonos hosszúságú, 
kurta ~t is viseltek, körben azonos ma
gasságú állógallérral. A ~ vállszabása 
egyenes, ujja hosszú, az alsó karon szűk, 
ezért hasított volt, s az elején levőkhöz
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hasonló, de kisebb gombokkal záródott. 
A kézfejre a 16. sz.-ban íves, a 17. sz.-tól 
trapéz alakú leppentő vagy kutyafül bo
rult. Rövid ujjú változatát az itjak visel
ték. Az inventáriumok fosztán (foszlány) 
~t is emlegetnek (—»fosztán, foszlány). A 
~t télre bélelték, ezt kétszer~nak, nyáron 
béleletlenül viselték, ezt félszer~nak ne
vezték. Gyakran övig bélelték, mint az 
—»Esterházy-kincstár öt ~át is (IM). Ez 
esetben bélés borítja elejének keskeny 
sávját, a leppentőt és a kar alsó részét is. A 
~ derekán —»övét viseltek. A ~t díszíthette 
zsinórozás, -^hímzés, —»csipke. A 18. 
sz.-ban ívelt karöltőjű, csípőig érő, meg
rövidült változata —»katonai viseletté 
vált; elejét csákóra vágva, ujj nélkül mel
lényként hordták; a század második felé
ben hosszabb szoknyarésszel a magyar 
díszruha része volt. A Felvidéken és Er
délyben a gúnyáénak, zekének, darócnak, 
conrának, cedelének, szokmánynak is ne
vezett szűr~t általában házilag készült 
posztóból házilag vagy specialistákkal 
varratták, ezért szabásuk változatos volt.

írod.: A p o r  [1736]; T h a l y  Kálmán, A ha
zai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, 
fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. 
Rákóczi Ferencz udvarában s korában. 1-11, 
TT, 1882; R a d v á n s z k y , 1 [ 1896], 21986; D ö 

m ö t ö r  Sándor, A győri és szombathelyi szűr
szabók remeklésének szabályai, NK, 2(1957); 
V . E m b e r  Mária, 16-17. századi ruhadarabok 
a sárospataki kriptákból, FA, 19(1968); G á 

b o r j á n  Alice, Három magyar népi posztóru
ha, NÉ, 54(1972); D o m o n k o s  Ottó, Ár- és 
bériimitációk Sopron városban és Sopron me
gyében (16-19. század), Bp., 1980 (Előmun
kálatok a magyarság néprajzához, 8 ) ;  N a g y  

Jenő, Dolmány. Összehasonlító szó- és vise
lettörténeti adalékok, Bukarest, 1983 (Nyel
vészeti Tanulmányok, 69); T o m p o s  Lilla, A 
dolmányszabás módosulása a 16-18. század
ban, Ars Decorati va, 10(1991); G á b o r j á n  

Alice, Szűrujjasok, Bp., 1993.
Flórián Mária-Tompos Lilla

do log i jo g
A vagyonjog két fő területe a ~ és a 

—»kötelmi jog. A ~ az ember hatalmát 
biztosítja a természet külső dolgai felett. 
A magyar jogi terminológiában a dolog

megfelelője a jószág volt, amelyen va
gyont, jogot, fizikai tárgyat egyaránt ér
tettek. A —»szokásjog és a -^törvények 
alapján megkülönböztettek ingó és ingat
lan, ősi vagy szerzett dolgot, adományos 
vagy nem adományos, nemesi, városi 
vagy paraszti birtokot.

Ingóságnak számított nemcsak a moz
gó vagy az állagsérelem nélkül elmozdít
ható „ingó” tárgy, hanem a zálogba adott 
ingatlan is, mert birtoklása csak ideigle
nes volt (^kötelm i jog). Ingatlanon az 
állagsérelem nélkül nem mozdítható dol
gokat értették: pl. a föld, a rajta álló épü
let, de a 18. sz.-i jog szerint az ingatlan
hoz tartozó minden olyan vagyontárgy 
is, amely annak rendes megműveléséhez 
szükséges volt (állatok, gazdasági eszkö
zök). Ingatlannak számított ezenkívül a 
legalább 50 lóból álló ménes, a könyvtár 
és az a pénz is, amely ősi birtok eladásá
ból származott.

A sajátos magyar tulajdonviszony
rendszer az idők folyamán egy családon 
belül egyesítette a hűbéri adományrend
szer és a nagycsaládi-nemzetségi rend
szer meghatározó elemeit. A törzsi-nem
zetségi alapon elfoglalt földterület, a szál
lásbirtok a nemzetségen belül öröklődött. 
Ennek birtokára vonatkozóan semmiféle 
írásos dokumentum nem állt rendelke
zésre. Az ősi birtok elidegeníthetetlen, 
megterhelhetetlen tulajdon volt, amelyben 
nemcsak az első birtokszerző, hanem az 
összes utód joga megtestesült (—»ősiség). 
Épp ezért az ősi birtokot kezelő örökös
nek az ősi birtok fölötti rendelkezési jo
ga rendkívül korlátozott volt. A -^család 
feje nem tulajdonosa volt a kezén lévő 
vagyonnak, hanem csak társtulajdonos a 
többi öröklésre jogosult személy mellett. 
Az ősi vagyon az élők és az elődök va
gyon- és vérközössége, ahol a családfőt 
csak bizonyos előjogok illették meg. Csak 
akkor idegeníthette el örökjogon vagy ad
hatta zálogba, ha ehhez az öröklésre jo
gosultak, az ún. osztályos atyafiak hoz
zájárultak. Ősi birtokot csak kivételesen, 
rendkívüli esetben (ha halálos ítélettől 
vagy hadifogságból megváltó összeghez 
a tulajdonos csak az ősi birtok eladása 
árán tudott hozzájutni) volt szabad elide-
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geníteni, ill. akkor, ha az eladott birtokré
szért kapott pénzt az ősi birtokba fektet
ték bele. Az osztatlan birtokközösség 
megszüntetésére, a közös vagyon felosz
tására (osztály, divisio) az érdekeltek kö
zös megegyezésével vagy pedig bírói 
úton kerülhetett sor. Bizonyos esetekben 
mind az apa, mind fiai kikényszeríthették 
a divisiót (—»öröklés).

A korlátlan jogú rendelkezés csak az in
gó vagyontárgyakra és a szerzett ingatla
nok közül a vásárolt birtokra terjedt ki. 
Szerzett birtoknak számított, amelyet a tu
lajdonos saját maga vásárolt, adományba 
kapott vagy elbirtokolt. A tulajdonos a vá
sárolt birtokról maga rendelkezhetett, sza
badon elidegeníthette, de ha halála esetére 
máshogy nem rendelkezett, s a szerzett 
birtok törvényes örökléssel utódaira szállt, 
attól kezdve ősi, azaz elidegeníthetetlen 
birtoknak minősült.

Az adománybirtok alapját a királyi jog 
(ius regium) képezte, mert az államalapí
tást követően minden birtok főtulajdonosa 
a -»király volt, így az adománybirtokban 
benne rejlett a király, a Szent Korona joga 
(—»szentkorona-tan) is. Ezért az ado
mánybirtokra vonatkozó rendelkezési jo
got is korlátozták. A király többnyire csak 
katonaképes személyeknek, azaz fiúknak 
adományozott birtokot; ha a fiág kihalt, a 
birtok visszaszállt a koronára (háramlási 
jog), hiába voltak atyafiak (nemzetségi, 
oldalági családtagok) és nőági örökösök. 
Az első szerzőnek jogában állt az ado
mánybirtok öröklésében lányait is részesí
teni, de ezt kizárólag —»végrendeletében 
tehette meg, s csak addig volt érvényben, 
míg voltak fiági örökösök.

A királyi birtokadományozás ado- 
mánylevéllel történt. Az —»oklevél felso
rolta a megadományozott által teljesített 
jószolgálatokat, meghatározta az ado
mánybirtok fekvését, határait, rögzítette 
az adományozás jogcímét, felsorolta az 
adománybirtok öröklési rendjét. Az ado
mányozó személye szerint különbséget 
tettek királyi, nádori és magánadomány 
között. A főúr királyi hozzájárulással fa
miliárisát is megajándékozhatta birtok
kal (magánadomány). A nádori adomá
nyozásjogkörét Mátyás nádori cikkelyei

(1485) korlátozták. A tiszta adományt a 
megadományozott jutalomként, minden 
további ellenszolgáltatás nélkül kapta. 
Vegyes adománynál a megadományozott 
fizetni is tartozott a kincstárnak. A ve
gyes adomány így nem volt más, mint az 
adományrendszer keretei közé illesztett 
adásvételi szerződés; magszakadás ese
tén ez is visszaszállt a koronára, de a 
kincstárnak fizetett pénzt ilyenkor visz- 
szaadták a lányágnak. Teljes adománynak 
nevezték, ha a király olyan birtokot ado
mányozott el, amely ténylegesen és jogi
lag is visszaszállt a koronára; az ilyen tí
pusú adományozó oklevelet függőpecsét- 
tel látták el. Peres adomány esetében a 
király csak felperesi jogosultságot ado
mányozott, s az adomány tényleges át
adására csak akkor került sor, ha az ado
mányt kérő megnyerte a pert a birtokban 
ülővel szemben. Az adományos ilyenkor 
rányomott pecsétű oklevelet (pátens) ka
pott, melyet azonban a per megnyerése 
után fiiggőpecsétessé alakítottak.

Az adomány jogcímén az a jogcím ér
tendő, amellyel az újra eladományozható 
nemesi birtok visszaszállt a koronára. A
15. sz.-tól, amikor már csak a koronára 
visszaháramlott birtokok voltak elado- 
mányozhatók, az adománylevélben fel 
kellett tüntetni, hogy az eladományozott 
birtok milyen jogcímen háramlóit, ezál
tal milyen jogcímen vált újra eladomá- 
nyozhatóvá. Birtokadományért lehetett 
folyamodni magszakadásra, hűtlenségre, 
királyi jogra hivatkozva, továbbá új ado
mány, királyi hozzájárulás és fegyverjog 
jogcímén. Ha valaki a birtokot magsza
kadásra hivatkozva kérte, s az nem bizo
nyosodott be, nem büntették meg, mert 
nem gázolt más becsületébe. A hűtlenség 
(felségsértés, hamis oklevél készítése, 
hamis pénz verése stb.) fej- és jószág
vesztéssel járt, mely az összes jószágra 
kiterjedt, de a 13. sz.-tól nem veszítették 
el vagyonrészüket a hűtlenségbe esett sze
méllyel közösen birtokló vétlenek. A hűt
lenség azonban jogi halált eredményezett, 
mely a cselekmény elkövetésének pilla
natában beállt, így az ősi birtokból a hűt
lenségbe esett személynek csak a bűn el
követése előtt született gyermekei kapták
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meg osztályrészüket. Ha valaki hűtlen
ségre hivatkozva kért adományt, s a hűt
lenség nem bizonyosodott be, a kért bir
tok örökbecsű értékében marasztalták el. 
Királyi jogon a visszaháramlási jogot ér
tették. Új adományt azok kértek, akik 
benne ültek a birtokban, de tulajdonjogu
kat nem tudták bizonyítani, vagy azok, 
akik soha nem voltak tulajdonosok, és a 
birtokot csak elbirtoklással szerezték. Ki
rályi hozzájárulást kellett kérni az ado
mánybirtok eladásához, fiúvá vagy test
vérré fogadás, valamint fiúsítás esetében 
és magszakadás előtt szabad végrendel
kezési jog megszerzéséhez. Fegyverjog
ra hivatkozva adományoztak birtokot a 
Habsburgok -  a magyar nemesek ellen
kezésétől kísérve -  a török elleni harcok
ban részt vett híveiknek, köztük sok ide
gennek. Ezt a jogcímet a magyar joggya
korlat korábban nem ismerte.

A közszabadok a korai középkorban 
falusi földközösségekben éltek, ahol a 
falu egésze volt a tulajdonosa a faluhoz 
tartozó szántóknak, réteknek, legelők
nek, erdőknek, halászható vizeknek. A 
szántót és a rétet minden évben felosztot
ták a családok között a „füvönosztás” ke
retében, míg a legelő, az erdő és a vizek 
továbbra is közösségi tulajdonban ma
radtak. Később a felbomló faluközössé
gek földjeit az előkelők szerezték meg, a 
parasztoknak ekkor már csak az adott 
birtok használati joga maradt meg. En
nek ellenére a -^jobbágyok a jobbágy
birtokukat saját földtulajdonuknak tekin
tették.

A —>Tripartitum a vagyontárgyak, az 
ingó és ingatlan dolgok értékének a jogi 
gyakorlatban három fajtáját ismerte. A 
bírságok, perköltségek, adósság megha
tározásához a bíróságok a közbecsű ér
téknek megfelelően foglalták le és adták 
zálogba az elmarasztalt peres fél vagyo
nát. Fej- vagy jószágvesztő ítélet eseté
ben is közbecsű értéken voltak vissza
válthatók a lefoglalt családi értékek. 
Közbecsű értékben adták ki a leányok
nak a leánynegyedet, az özvegyeknek a 
—>hitbért. A bírói gyakorlat szerint, ha is
merték a szóban forgó vagyontárgy évi 
hozadékát, akkor ennek tízszeresét tar

tották a dolog közbecsű értékének. Wer
bőczy a Tripartitumbíw közzétett egy 
közbecsű értéktáblázatot, eszerint egy la
kott, megművelt jobbágytelek értéke 4, 
egy elhagyott jobbágyteleké 1 aranyfo
rint volt. Később már meg sem állapítot
ták az évi hozadékot, hanem az e táblázat
ban foglalt közbecsű értéket alkalmazták. 
Az infláció következtében a közbecsű ér
ték már a 16. sz.-tól kezdve egyre távolo
dott a vagyontárgyak valódi értékétől. Az 
örökbecsű érték pontosan tízszerese volt a 
közbecsűnek, ingatlanokkal kapcsolatban 
alkalmazták, de csak kivételesen, bünte
tő szankcióként ítélték meg. Az igazbe
csű vagy méltányos érték a vagyontár
gyak piaci árát jelentette. A 18. sz.-ban a 
bírói gyakorlat a jelentőségét vesztett köz
becsű helyett az igazbecsű értéket alkal
mazta az ítéletekben.

A magyar jogrendszer -  mint a közép
kori jogrendszerek általában -  nem tett 
éles különbséget birtok és tulajdon kö
zött. Birtokon (possessio) egyrészt az in
gó vagy ingatlan dolog tényleges ural
mát, másrészt magukat a várakat, kasté
lyokat, erősségeket, városokat, falvakat, 
mezővárosokat, birtokrészeket, földeket 
értette. A magyar —»magánjog -  hasonló
an a római jog rendelkezéseihez -  a birto
kost védte, akinek jogában állt a támadót, 
aki ki akarta vetni birtokából, erőszakkal 
is elűzni. Ha a támadó a birtokost kivetet
te birtokából, akkor a birtokos egy éven 
belül erővel is visszaszerezhette birtokát. 
A birtokosnak nem kellett igazolnia bir
toklásának jogcímét, s a jó- vagy rosszhi
szemű birtoklásnak sem volt különösebb 
jelentősége. Az elbirtoklás (praescriptio) 
idejének (királyi birtokoknál 100, egyhá
zi javaknál 40, nemesi jószágoknál 32, 
városi birtokoknál 12 esztendő) eltelte 
után azonban a birtokban ülő, a dolgot el
foglaló birtokos megszerezte magának az 
elbirtoklás előnyeit. Nem volt elbirtokol
ható azonban az osztályos atyafiak között 
az osztályrész, a hitbér és a leánynegyed 
a férj, ill. az apa által, a zálogbirtok a hi
telező által, valamint a szomszédok kö
zötti telekhatár. Ha az elévülési idő alatt 
az eredeti tulajdonos nem tiltakozott 
(nem készittetett jogfenntartó nyilatkoza-
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tot egy —>hiteleshelyen), ha nem fordult 
valamelyik nagybíróhoz, ha nem kezde
ményezett pert, akkor a birtok átszállt az 
elbirtoklóra. Nem lehetett elbirtokolni a
16. életévét be nem töltött árva birtokát, 
ill. a hadifogságban vagy száműzetésben 
lévő birtokosét, akinek nem volt otthon a 
jog megvédésére képes családtagja. A 
magyar jogban elbirtoklással nem lehe
tett megszerezni a tulajdonjogot. Ha az 
elbirtokolt dolog bármilyen úton vissza
került a tulajdonoshoz, annak tulajdonjo
ga teljes egészében föléledt.

A nemesi birtok tulajdonjogának meg
szerzéséhez elengedhetetlen volt a beve
zetésnek is nevezett beiktatás (statutio). 
Az adományos ezáltal vált a jószág két
ségtelen tulajdonosává, s telekkönyvezés 
híján ez az eljárás tisztázta, hogy a király 
az adományozással nem sértette-e meg 
mások jogát. A beiktatás nemcsak az ado
mánybirtokok, hanem mindenfajta ingat
lan megszerzéséhez szükséges volt. A be
iktatásra általában a helyszínen, az el
nyert birtokban került sor, a szomszédok 
és a határosok jelenlétében. A joghatá
lyos cselekményeket a királyi ember fo
ganatosította: latinul felolvasta az ado
mánylevelet és a beiktatási parancsot, 
majd a vidéken szokásos nyelven el kel
lett magyaráznia tartalmukat. Ezután az 
adományost kézen fogta, s egy rögöt át
adva neki a birtokba „bevezette”. Ha a 
jelenlévők közül bárki ellentmondott, a 
beiktatás elmaradt. Ha sem ekkor, sem az 
ezt követő 15 napban nem történt ellent
mondás, az adományos birtokba vehette 
a jószágot.

írod.: Czövek István, Magyar hazai ma
gános törvényről írt tanítások, Pest, 1822; 
Szlemenics Pál, Közönséges törvényszéki 
polgári magyar törvény, I—II, Pozsony, 1823; 
Frank Ignác, A közigazság törvénye Magyar
honban, Buda, 1845; Wenzel Gusztáv, A ma
gyar magánjog rendszere, I II, Bp., 1879; 
ZsöGÖD Benő, Öröklött és szerzett vagyon, in 
Magánjogi tanulmányok, Bp., 1901; T imon 
Ákos, Magyar alkotmány- és jogtörténet, 
Bp., 1918; Waldapfel Eszter, Nemesi birtok
jogunk kialakulása a középkorban, Sz, 
64(1931); Murarik Antal, Az ősiség alapin
tézményeinek eredete, Bp., 1938; Bónis

György, Hűbériség és rendiség a középkori 
magyar jogban, Kolozsvár, 1948; FOgedi 
Erik, Az Elefánthyak, Bp., 1992; B éli Gábor, 
Magyar jogtörténet. A tradicionális jog, 
Bp.-Pécs, 1999; Homoki N agy Mária, A ma
gyar magánjog történetének vázlata 1848-ig, 
Szeged. 2001.

Homoki Nagy Mária

Dombay Ferenc (Bécs, 1758. aug. 
10,-Bécs, 1810. dec. 21.)

Diplomata, Afrika-utazó, orientalista, 
numizmatikus. Magyar származású ka
marai főtisztviselő fia. Tanulmányai, dip
lomáciai pályakezdése során keresztapja, 
Festetics Pál egyengette útját. Keleti nyel
veket tanult a bécsi Orientalische Akade- 
mie-n. II. József küldöttségének tagjaként 
Marokkóba utazott. Ott-tartózkodását 
meghosszabbítva császári engedéllyel hat 
évig maradt Afrikában, kéziratokat, nép
rajzi, éremtani emlékeket gyűjtött. Euró
pába visszatérve a bécsi titkos kancellári
án dolgozott. Tanulmányai elősegítették 
az arab kultúra, az észak-afrikai országok 
közép-európai megismertetését.

Művei: Popular-Philosophie der Araber, 
Agram, 1795; Auszug der Lebensgeschichte 
der Propheten Mohammeds..., Agram, 1795; 
Beschreibung der gangkaren marokkanischen 
Gold-, Silber- und Kupfer-Münzen, Wien, 
1803.

írod.: Bendefy-Benda László, Magyar 
utazók Afrikában, Bp., 1934; Magyar utazók 
lexikona, szerk. Balázs Dénes, Bp., 1993.

A szerk.

Domin József (Zágráb, 1754. jan. 
28,-Zágráb, 1819. jan. 18.)

Jezsuita fizikus. A győri, a zágrábi és a 
pécsi jezsuita kollégiumban tanított 
fizikát. 1791-től 1800-ig a pesti egyetem 
fizika, mechanika és matematika profesz- 
szora, Horváth K. János utóda. 1794-96 
között a bölcsészettudományi kar dékán
ja. 1784-ben Győrött -  Mo.-on az elsők 
között -  léggömbkísérletet végzett. 1800- 
tól zágrábi kanonok. Tanulmányt írt az 
elektromos lámpa működéséről (Lampa
dis electricae descriptio, Pest, 1799), fog
lalkozott az elektromosság orvosi alkal
mazásával.
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írod.: Szentpétery Imre, A bölcsészettu
dományi kar története, Bp., 1935; Magyar 
tudóslexikon, 1997; A magyarországi fizika 
klasszikus századai. 1590-1890, szerk. Gaz
da István, Piliscsaba, 2000.

Gál Rezső

D o m o k o s  Lajos (Debrecen, 1725. 
nov. 11.-Debrecen, 1803. nov. 18.)

Politikus, főbíró, író és műfordító. Ta
nult Debrecenben és Utrechtben. Apja, 
—>Domokos Márton vezeti be a város éle
tébe. Rövidesen főbíró, 1786-ban kis idő
re leváltják, de 1790-ben Bihar m. alis
pánja és országgyűlési képviselő. A 
—>Türelmi Rendelet megjelenése után, 
1781-ben Budán kiadja Alom II. József
ről c. költeményét. A felvilágosodás em
bere, aki magát ateistának tartja. Részt 
vesz a helyi papokkal együtt létrehozott 
és Bécsben 1795-ben kiadott Debreceni 
grammatika létrehozásában. Szembe
száll a nyelvújítással, és a magyar nyelv 
régi elemeire hivatkozva az ún. ortológu- 
sok pártjára áll. Ilyen módon ellentétbe 
kerül -^Kazinczy Ferenccel, akivel sze
mélyesen is találkozik. Fő műve Fran
çois Fénelon regényének fordítása, a Te- 
lemaknak, Ulisses fiának csodálatos éle
te csak 1980-ban jelent meg. ~ igyekszik 
elkerülni a nyelvújítási szavakat, fordítá
sa modernebb, mint a régi átültetések. 
Kazinczy így írt ellenfeléről: „Ez a 75 
esztendős öreg sok tekintetben érdemel 
tiszteletet. Nagy tudományú ember, gyer
mekkora ólta közterhet hord, sok ízben 
forgott a thrónus előtt és a diaetákon ma
gának nagy nevet csinált” (Kazinczy Fe
renc Levelezése, kiad. Váczy János, II, 
Bp., 1891,499).

Kiad.: A magyar nyelvről, Hortobágy, 
1864 (versek); François Fénelon, Telemak- 
nak, az Ulisses fiának csudálatos történetei, 
ford. Domokos Lajos, kiad. Köpeczi Béla, 
Bp., 1980.

írod.: Ballagi Géza, A politikai irodalom 
Magyarországon 1825-ig, Bp., 1888; KÉRÉSZY 

Zoltán, Visszaemlékezés Domokos Lajos érde
meire, Debrecen, 1898; Molnár Ágnes, Deb
receni arcok a felvilágosodás századából, Bp., 
1939; Kövesi Magda, A Debreceni Grammati
ka mai értékelése, Debrecen, 1956; Révész

Imre, Sinai Miklós és kora, Bp., 1959; Uő, 
Bécs Debrecen ellen, Debrecen, 1966.

Köpeczi Béla

D o m o k o s  Márton (Tótvázsony, 1697 
Debrecen, 1764. ápr. 3.)

Ügyvéd, főbíró, műfordító. Iskoláit 
Debrecenben, Halléban és Jénában vé
gezte. Kezdetben ügyvédeskedik, majd 
Debrecen jegyzője, később főbírája. Vé
di a ref. kollégiumot a kát. intrikáktól. Az 
ő idejében jönnek létre a „magyar osko
lák”, melyekben hazai nyelven tanítanak. 
Fordítói tevékenységét jelzi Jean-Frédé- 
ric Ostervald francia könyvének átülteté
se: A keresztyének között ez idő szerint 
uralkodó romlottságnak kútfejeiről való 
elmélkedés (Debrecen, 1745) és az ugyan
csak franciából fordított, J. La Piacette 
tollából származó Az erkölcsi tudomány
nak rövid summája (Debrecen, 1750) c. 
munka. A kálvinizmus teológiai és erköl
csi tételeit mondja el a magyar prédikáto
rok stílusában. Apologia criminalis tri
partita c. műve kéziratban maradt.

írod.: Szűcs István, Szabad királyi Deb- 
reczen város történelme, III, Debrecen, 1872; 
Z o l t a i  Lajos, Domokos Márton főbíró és kö
re, Debreceni Képes Kalendárium, 1909; 
Tóth Béla, Ki fordította Ostervald „Traité 
des sources de la corruption qui règne au
jourd’hui parmi les chrétiens" című művét 
magyarra?, MKsz, 1975.

Köpeczi Béla

Domonkos-kódex (OSZK, MNy 6)
171 levél terjedelmű, Szt. Domonkos 

életét és csodáit elbeszélő, magyar nyel
vű kézirat. -óRáskai Lea másolta a 
—domonkosok Nyulak szigeti apácako
lostorában 1517-ben. A ~ fő forrásai 
Antoninus firenzei éresek Chroniconja 
és Gerardus de Fracheto Vitae fratrum 
Ordinis Praedicatorum c. műve. A cso
dák közül öt Mo.-hoz köthető. A kódex a
17-18. sz.-ban a pozsonyi ->klarisszák 
birtokában volt, az egyik apáca révén ju
tott Zerdahelyi Gábor besztercebányai 
püspökhöz, az ő hagyatékából pedig a 
káptalan ajándékaként a Nemzeti Múze
um könyvtárába.

Kiad.: Domonkos codex, k ia d .  K ir á l y  P á l ,
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Domonkos-kódex,/ 52r. Ráskai Lea frissen faragott tollal folytatja az írást. OSZK

Komáromy Lajos, Bp., 1874 (Nyelvemléktár, 
3); Domonkos-kódex, kiad. KomlóSSY Gyön
gyi, Bp., 1990 (Régi Magyar Kódexek, 11).

írod.: Katona Lajos, Az Ehrenfeld és 
Domonkos-codex forrásai, ItK, 1903.

Madas Edit

d o m o n k o s o k  (Ordo Fratrum Praedi
catorum, OP)

Hithirdető, prédikáló, alamizsnából 
élő szerzetesek rendje. Alapítójuk, Szt. 
Domonkos felismerte, hogy a hit igazsá

gainak hirdetése eredményesebb lesz, ha 
ő és társai szegénységben élnek. A prédi
kációkra való felkészülés érdekében kö
vetőitől megkívánta a szorgalmas tanu
lást, az alapos teológiai képzést. 12ló
ban III. Honorius pápa jóváhagyta az 
ágostonos -^regulát követő ~ rendjét. 
Kezdettől fogva papi rend volt, amely tu
datosan arra törekedett, hogy minél több 
embernek hirdesse Krisztus evangéliu
mának igazságait, ezért a ~ a legnépe
sebb városokban igyekeztek letelepedni.
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Madonna angyalokkal és szentekkel, lábúnál Szt. Ferenc és Szt. Domonkos a csíksomlyói oltárról,
1510-20. MNG

Kezdetben kizártak életükből minden jö
vedelmező birtokot vagy járadékot. Első 
két káptalanjukat Bolognában tartották 
1220-ban és 1221-ben. Domonkos a kö
vetkező évben meghalt. Utódja, Jordanus 
de Saxonia magister generalis kormány

zása alatt a rend már egész Európában el
terjedt. Kolostoraik 1228-ban 12 —»rend- 
tartományt alkottak. Először évenként, 
később 2-4 évenként generális káptalant 
tartottak a tartományfőnökök és a tarto
mányok 2-2 választott küldöttjének rész
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vételével. 1244-ig Bologna vagy Párizs 
volt a generális káptalanok színhelye, ké
sőbb más nagyobb városok is. Ezeken vá
lasztották meg életfogytig a rend legfőbb 
elöljáróját, a magister generalist, és dön
töttek a rend szabályaiban és ügyeiben. A 
tartományok kétévenként tartottak kápta
lant, ezeken választották meg négy évre 
a magister provinciálist. A —»konventnek 
legalább 12 tagból, köztük 10 papból 
kellett állnia. Az ennél kisebb közössége
ket locusoknak nevezték. A konventek 
-^perjelüket szintén életfogytig válasz
tották. Felkészült prédikátornak kellett 
lennie, hibátlan latintudással. A konven- 
tekben a lektor tartott előadásokat a kon- 
venttagok középfokú teológiai képzésé
re. A magasabb képzés a rend studium 
generáléin folyt. Ezekre a tartományok 
évente 2-2 alkalmas rendtagot küldhették, 
akik tanulmányaik végeztével magister 
fokozatot nyerhettek. -»>Böjt, alvás és 
silentium tekintetében igen szigorú szabá
lyaik voltak, amelyek alól csak a tanulás 
érdekében adtak felmentést.

1221-ben a bolognai káptalan Kelet- 
Európa evangelizálása érdekében elhatá
rozta egy magyar provincia létesítését. 
Paulus Hungarust, Magyarországi Pált, a 
bolognai egyetem korábbi jogi tanárát 
küldték ki néhány társával együtt, hogy 
magyar földön és a -»kunok között el
kezdjék a prédikálást. 1241-ig Székesfe
hérvár, Erdsomlyó, Győr, Pest, Eszter
gom, Patak, Pécs, Beszterce, Csázma, 
Szeben és Zágráb városokban alapítottak 
konventet. Érdsomlyón őrizték Szt. Do
monkos ereklyéit, amelyeket csodák re
ményében sokan felkerestek. 1226-ban a 
magyar provinciából népesítették be az 
akkor alapított bécsi konventet. 1227- 
ben Róbert esztergomi érsek mint pápai 
legátus a magyar rendtartomány perjelét, 
Theodoricust kinevezte a kunok püspö
kévé az ország határain kívül (—>misz- 
sziós püspökségek). Joannes Teutonicus 
tartományi perjel Jacobus de Pecorara 
pápai követ jelölése alapján 1232 k. lett 
Bosznia első püspöke, hogy ott vissza
szorítsa a bogumil eretnekséget. Miután 
a püspökségről lemondott, őt választot
ták meg a rend magister generálisává

(1241-52). A boszniai püspökségben 
rendtársa, Pousa követte. IV. Béla király 
megbízásából —»Julianus domonkos ba
rát 1235-36-ban felkutatta a keleten ma
radt magyarokat, hogy előkészítse meg
térésüket a kereszténységre. Második út
járól 1237-ben vissza kellett fordulnia, 
mert a tatárok elfoglalták és feldúlták a 
keleti magyarok hazáját, Magna Hungá
riát. 1241-ben az országra törő tatárok 
több domonkos kolostort elpusztítottak, 
Pesten a védelmet kereső hívekre rágyúj
tották a rend templomát.

1254-ben a rend a nemrégen felépült 
Buda vári Szt. Miklós-kolostorban tartot
ta generális káptalanját. Ekkor választot
ták meg rendfőnöknek Humbertus de Ro
manist. Árpád-házi Margit, a 12 éves ki
rálylány az ő kezébe tette le szerzetesi 
fogadalmát, amely mellett haláláig hűsé
gesen kitartott (—»Margit-legendák). Új 
konventek alapítására 1236 óta a generá
lis káptalanok adtak engedélyt. A magyar 
rendtartomány 1248-71 között 5, 1278- 
96 között 14 kolostort alapíthatott. A jegy
zőkönyvek az alapítások helyét nem jelöl
ték meg, ezért lehetséges, hogy némelyik 
házra az engedélyt ismételten kiadták.

1273-ban ismét Mo.-on, a pesti Szt. 
Antal-kolostorban tartották generális káp
talanjukat. 1285-ben a tatárok újra betör
tek az országba, az egyik domonkos ko
lostor összes lakóját megölték, csak ketten 
tudtak elmenekülni. Ez idő tájt a bosnyák 
bogumilok misszióját a ~ átengedték a 
—»ferenceseknek. A bordeaux-i káptalan 
jegyzőkönyve szerint 1277-ben 30 kon- 
vent működött Mo.-on, a domonkos nő
vérek pedig 2 monostort laktak. Az első 
jegyzéket, amely a kolostorok nevét is fel
sorolja, a rend krónikása, Bernardus Gui- 
donis készítette 1303-ban, s ezt 1363-ig 
többször kiegészítették. A mo.-i rendtar
tomány ekkor 5 körzetből (natio, contra- 
ta) állt, az egyiket Dalmácia 4 kolostora 
alkotta. 1380-tól a dalmát konventek ön
álló tartományt képeztek. 1526 e. össze
sen 45 helyen telepedtek meg ~ Mo.-on. 
A legjelentősebbek voltak: a Dunántúlon 
Buda, Esztergom, Székesfehérvár, Pécs, 
Vasvár; az Alföldön Pest, Szeged, Nagy
várad; északon Nagyszombat, Selmecbá-
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A Buda vári domon
kos kolostor egykori 
templomának tornya, 
archív felvétel. KÖH 
Fotótár

nya, Sárospatak, Kassa; Erdélyben Besz
terce, Gyulafehérvár, Brassó, Szeben, Se
gesvár, Szászsebes, Kolozsvár; a Dráva 
és a Száva között Zágráb, Csázma, Gara, 
Verőce, Pozsega kolostora. A domonkos 
nővéreknek 11 zárdát alapítottak, közü
lük a legelső Veszprémben, a legnagyobb 
és leghíresebb a Nyulak szigetén épült. A 
kettős pápaválasztás idején a rendnek a 
római pápát, VI. Orbánt támogató része 
1382-ben Budán tartott generális kápta
lant. Ebben az időben indult meg a renden 
belüli megújulási mozgalom. 1452-ben a 
magyar kolostorokat bécsi ~ reformálták. 
1480 k. a jelentősebb kolostorok mind át
tértek az új, szigorúbb fegyelemre. Az er
délyi konventek már 1440 e. sokat szen
vedtek a török betörések miatt. 1524-ben 
a 9 erdélyi konvent összesen 172 tagot

számlált, ebből 79 volt áldozópap. 30 nö
vendék és 55 munkástestvér. Az egész 
rendtartományban kb. ötször ennyien le
hettek.

1304-ben a toulouse-i káptalan elren
delte, hogy a rendtartományok valame
lyik alkalmas konvent mellett studium 
generálét állítsanak fel. Mo.-on az első 
visz. Pécsett létesült, de 1350-ben már 
Budán, a rend mo.-i központjában talál
juk. A —»budai domonkos főiskolán bár
ki tanulhatott bölcseletet, szentírás- és 
hittudományt. Mátyás király az intéz
ményt pártfogásába vette, s visz. egyete
mi rangra emelését tervezte. Leghíresebb 
tanára ez időben Petrus Nigri volt. 1507- 
ben 8 új, Párizsban végzett tanárt kaptak. 
A 14. sz.-ban még kevesen mentek a rend
ből külföldre tanulni, 1476 és 1511 között
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azonban már 143 mo.-i domonkos tanult 
itáliai városokban, különösen Perugiában, 
Bolognában, Padovában és Sienában, 42 
pedig más nyugati városokban.

A rend megőrizte kolduló jellegét, bár 
1303-tól kivételes esetekben megengedte 
vagy eltűrte ingatlanok szerzését is. 
1475-től azután feltétel nélkül birtokol
hattak a tanulmányok költségeinek fede
zése érdekében. A kolostoroknak és na- 
tióknak kijelölt területük volt, amelyen 
alamizsnát gyűjthettek. Ezek határait sza
bályozta 1497-ben a Pesten ülésező tarto
mányi káptalan. A 14. sz. folyamán a tö
rök hódítás és a reformáció következté
ben összes kolostoruk elnéptelenedett. 
1569-ben hivatalosan is megszűnt a ma
gyar rendtartomány. Épületeik csaknem 
teljesen elpusztultak, többnek a pontos 
helye is ismeretlen. Történetük legfőbb 
forrásai a rend központi levéltárában 
megőrzött káptalani jegyzőkönyvek és a 
magister generálisok regisztrumkönyvei. 
Templomaikból, kolostoraikból Budán.

Kassán, Kolozsvárott, Selmecbányán és 
Szászsebesen maradtak meg jelentős 
részletek. Számos kódex őrződött meg 
kassai kolostoruk könyvtárából, nagy
szebeni könyvtáruk gazdag állománya 
pedig régi címjegyzékekből ismeretes.

Domonkos-rendi nővéreknek 1240- 
ben Veszprémben alapítottak zárdát. Ott 
nevelkedett IV. Béla király leánya, Szt. 
Margit, amíg 1252-ben királyi elhatáro
zásból el nem készült klastromuk a Nyu- 
lak szigetén. 1276-ban már Székesfehér
váron is vannak domonkos nővérek. A
14. sz.-ban (Szatmár-)Németiben tűnnek 
fel (1339), míg többi házukról (Pécs, Be
regszász, Beszterce, Brassó, Nagysze
ben, Segesvár) csak 1450-től találjuk az 
első említéseket. Mindenütt domonkos 
férfikolostor állt közelükben, azoktól kap
tak lelki vezetést és lelkipásztori ellátást. 
A szigeti apácák kolostora jelentőségé
ben messze felülmúlta a többit. Ezt mu
tatja többek között birtokainak nagy szá
ma és azok a magyar nyelvű kódexek,

A domonkos nővérek veszprémi Szt. Katalin-kolostorának romjai
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amelyek a szigeti apácáknak készültek. 
A 17 fennmaradt Domonkos-rendi erede
tű magyar kódexnek csaknem mindegyi
két nekik írták vagy másolták. Legrégibb 
az ágostonos regulát tartalmazó —>Birk- 
kódex. —>Ráskai Lea nővér műve a —>Pél
dák Könyve, a —>Szent Margit élete, a 
—>Cornides-kódex, a —»Domonkos-kódex 
és a —»Horvát-kódex. Ugyancsak a szige
ti apácáknak készült az imádságokat ösz- 
szegyűjtő —¥Gömöry-kódex és —»Thew- 
rewk-kódex. A 16. sz. közepén az apácák 
kolostorai is elnéptelenedtek. A szigeti 
apácák Pozsonyba menekültek Szt. Mar
git ereklyéivel, és kihalásuk előtt, 1615- 
ben javaikat a pozsonyi —»klarisszákra 
ruházták. Szt. Margit legendái és szentté 
avatási jegyzőkönyvei nyújtják a legmé
lyebb bepillantást a középkori magyar 
kolostori életbe.

Draskovich György győri püspök 
1638-ban Szombathelyen a ~nak adta a 
Szt. Márton-plébániatemplommal együtt 
azt a telket, amelyen valamikor Szt. Már
ton szülőháza állott. 1670-ben özv. Erdő- 
dyné Batthyány Erzsébet költségén a 
templom újraépült. A 17. sz. végéig a ~ 
Sopronban, Vasváron, Pécsett, Kassán, 
Vácon és Pesten is megtelepedtek, és ki
vették részüket e városok lelkipásztori 
munkájából. 1782-87 között II. József 
eltörölte pesti, váci és pécsi kolostorai
kat, és azokat többé nem tudták vissza
szerezni.

írod .: Nikolaus Pfeiffer, Die ungarische 
Dominikanerordensprovinz von ihrer Grün
dung bis zur Tartarenwüstung 1241, Zürich, 
1913; A Szent Domonkos-rend múltjából és 

jelenéből, kiad. Horváth Sándor, Bp., 1916; 
Pfeiffer Miklós, A domonkosrend magyar 
zárdáinak vázlatos története, Kassa, 1917; 
Iványi Béla, A Szt. Domonkos-rend római 
központi levéltára. Részletek a magyar domi
nikánus provincia múltjából, LK, 7(1929); 
Harsányi András, A domonkosrend Magyar- 
országon a reformáció előtt, Bp., 1938; 
Mályusz Elemér, Egyházi társadalom Ma
gyarországon, Bp., 1971, 280-283, 293-295; 
Luigi Abele Redigonda, in Dizionario degli 
istituti di perfezione, ed. Guerrino Pelliccia, 
Giancarlo Rocca, IV, Roma, 1977, 923 -970.

Hervay Ferenc Levente

d o n á t o r  (lat. ’adományozó, ajándé
kozó’)

A donáció vagyontárgynak vagy jog
nak egyházi célra történő elidegenítése 
vagy átengedése lelki előnyök fejében. 
Aki ilyen adományt tesz, azt nevezik 
~nak. Ha az adomány további bevétele
ket hozó birtok vagy kamatozó pénzösz- 
szeg, az alapítványt (egyházi intézmény, 
oltár, egyetemi kollégium) tevő személy 
elnevezése inkább fundátor (nem tévesz
tendő össze a tervező építésszel, akinek 
elnevezése fundáló). A ~ nem feltétlenül 
azonos a templom fundátorával (alapító), 
ill. patrónusával (—»kegyúri jog). Az áb
rázolások önmagukban ritkán teszik le
hetővé adományozóik megkülönbözteté
sét, de ez nyilvánvaló (pl. kegyhelyeken) 
fogadalmi ajándékok esetében. Az ado
mányozás aktusa (meghatározott sze
mélynek, gyakran az egyházi intézményt 
megjelenítő tituláris szentnek) a dediká- 
ció. A ~ funkcióját a liturgiában a fel
ajánlás (offertorium, oblatio) fejezi ki. 
Mindezen alkalmak közös vonása, hogy 
a hátterükben álló anyagi áldozatvállalás 
legfontosabb mozgatója az Istentől, ill. a 
mennyeiektől kapott vagy remélt segít
ség (pl. betegségből való felgyógyulás, 
legtöbbször az utolsó ítéletkor óhajtott 
kegyelem), olykor pedig az egyén —»rep
rezentációjának, önmaga megörökítteté- 
sének vágya. A ~t alakos ábrázolás, he- 
raldikus jelzés vagy felirat, ill. ezek kom
binációja azonosíthatja az általa alapított, 
támogatott, megajándékozott templomon 
és felszerelési tárgyain. Ilyenek hiányá
ban nehéz megállapítani a készíttető mo
tivációját, így azt is, hogy adott esetben 
-^donátorábrázolásról vagy patrónusáb- 
rázolásról van-e szó. A ~ megjelenítési 
formája változatos: függ az adott kor di
vatjától, a programadó műveltségétől és 
a művész képességétől.

Marosi Ernő

d o n á to r á b r á z o l á s
A donáció, dedikáció ábrázolása ókori 

(egyiptomi, hellenisztikus) hagyományra 
vezethető vissza. A keresztény művészet
ben a hódoló, meghódított népeknek (vö.: 
Háromkirályok), az ábrázolásokat készít-
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István király és Gizella királyné 
megalapítja az óbudai Péter-Pál- 
templomot. Képes Krónika, /.' 21v. 
OSZK

tetőknek, az épületeket, liturgikus tárgya
kat, könyveket adományozó személyek
nek gyakran az adomány modelljével 
megörökített alakja is ókori mintaképeket 
követ. Minden ~ tkp. —»portré. A legko
rábbi mo.-i emlékek már az első évezred
ben kialakult hagyományba illeszkednek. 
Sorozatuk igen hiányos, de a szórványos 
emlékek összhangban vannak a latin egy
ház szokásaival. A —»koronázási palást 
alapjául szolgáló 1031-es székesfehérvá
ri kazulán a mártírok sorába foglalva Ist
ván király uralkodói jelvényekkel, Gizel
la királyné kezében templommodellel, 
felirattal megnevezve jelenik meg, s rész
letes felirat jelzi a donációt. Az elveszett 
metzi kazulán felirat volt. A regensburgi 
—»Gizella-kereszten a két Gizella, a ha
lott és a donatrix a keresztre feszített 
Krisztus lábánál térdel, s ugyancsak rész
letes felirat fejezi ki a megváltásba vetett 
reménységüket. Adelhaid királyné doná- 
ciójáról a St. Paul im Lavanttal-i keresz
ten szintén (talán utólagos) felirat szól. 
Az esztergomi székesegyház egykori nyu
gati kapuzatán (Porta speciosa, 1185-96 
között; —»Esztergom 2.) III. Béla király 
és Jób érsek hatalmuk jelképei (castrum 
és basilica) előtt, földre borulva (mozdu
latuk nem feltétlenül a bizánci proszki-

nézisz; a prostratiót a nyugati rítus is is
meri) imádják az Ezekiel viziója szerint 
megjelenő istenséget, az írásszalag szö
vegével könyörületet kér. A Szt. Katalin 
előtt térdeplő Nagy Lajos és Erzsébet ki
rályné ~a vezeti be a —»Képes Krónikái, 
amely ezenkívül még az óbudai prépost- 
ságot alapító Szt. István és Gizella, vala
mint a lippai ferences kolostort Tou
louses Szt. Lajos tiszteletére alapító I. 
Károly és Erzsébet hasonló képét is tar
talmazza. A ~nak a mo.-i művészetben 
fellelhető talán legteljesebb formája (a 
megrendelő, Erzsébet királyné leányai
val, Nagy Lajos címerei és alakját is áb
rázoló jelenetek, felirat s mindehhez a 
meglévő szerződés és számadáskönyvi 
bejegyzések!) található a zárai Szt. Sime- 
on-ereklyetartó szekrény ezüstreliefjein 
(1380-83). Ez az ábrázolási formula ne
vezhető a ~ teljes típusának, amely válto
zatlan formában jelenik meg az egész kö
zépkor folyamán. Példái: A Nekcsei- 
Biblia (1336 k.; Washington, Library of 
Congress, Pre-Accession 1) nyitóképén 
egy Judicium Dei (ítélő Krisztus az apos
tolokkal) környezetében, védőszenttől és 
őrangyaltól támogatva egy templom mo
delljét emelő alapító pár; Petrus fia Mik
lós kanonok —»Kolozsvári Tamás garam-



(lonátorábrázolás 234

Erzsébet királyné leányaival Szí. Simeon előtt a zárai Szt. Simeon-ereklyetartó hátoldalán, 1377—80

szentbenedeki Keresztrefeszítés-képén 
(1427); ismeretlen donátor, címerrel az 
érsekújvári Keresztelő Szt. János-táblán; 
a Rozsnyai János által 1445-ben festett 
Kálvária és Vir dolorum a nagyszebeni 
plébániatemplomban; a Mátyás király ál
tal készíttetett ferences Missale Arma 
Christi-képc (Krisztus szenvedésének 
eszközeivel; Róma. Biblioteca Vaticana, 
Rossiana 1164, f. 126v. -n>Bakócz Tamás 
térdelő alakja az általa alapított esztergo
mi kápolna márványoltárának pilaszte- 
rén látható (—»Esztergom 3). Ugyaneb
ben az időben a —»gyulafehérvári Lázói- 
kápolnának a székesegyházba nyíló 
kapuja fölötti domborművön az építtető

—»Lázói János portrészerűen ábrázolva 
térdel a trónoló Mária, a holtak közben
járója előtt. Kivételes eset —»Johannes 
Aquilának mint festőnek (ön)arcképso- 
rozata (Velemér, 1378; Mártonhely 1392 
u.), e képeken a ~ formája szerint jelenik 
meg, a néző imádságát kérve („orate pro 
me”, Fürstenfeldben csak feliratban). Fel
irat, címer stb. híján számos középkori ~ 
ma azonosíthatatlan, -  jellegükről csupán 
az alakok rendszerint kisebb mérete, 
ugyancsak alázatosságot, imádságot kife
jező tartása és koruk egyházi vagy világi 
divatjának megfelelő viselete tanúskodik.

A -ok gyakran kapcsolódnak speciá
lis, a megrendelő személyes indítékai ál
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tál meghatározott témákhoz. Ilyen az áb
rázolt keresztnevére utaló védőszent, az 
Utolsó ítélet, a Madonna, a Keresztrefe- 
szítés, a Vir dolorum (pl. Maconka, Jols- 
vai Leusták és családja, 1396; Egyházas- 
libercse; Sztrigyszentgyörgy; Tar stb.) A 
dejtei templomban (13. sz. közepe) a ke
resztre feszített Krisztus jobbjánál térde
lő donátor fohászának elfogadásáról az 
égből feléje irányuló isteni kéz (dextera 
Domini) tanúskodik.

Elterjedt -  az Utolsó ítélet képössze
függésén kívül is -  az arkangyal irgalmá
ba vetett bizalom kifejezése lélekmérle
gelő Szt. Mihály-kompozícióban: Vele- 
mér, 1378; Székelyderzs, 1419. A késői 
középkorban gyakori az intercesszió (köz
benjárás) gondolatának kifejezése: Bán- 
tornyán (1383), a szentély elpusztult fres
kóján az alsólindvai Bánfí család tagjai a 
Madonna előtt, Szt. László és Miklós kí
séretében ( Bogyay Tamás egyébként nem 
szokásos meghatározása szerint: „suppli- 
catiós” kép); Zselizen (Vesszős György 
„különítélete"): Pónikon (1416).

A ~ok egy jelentős csoportja nyilván
valóan nem portréigénnyel (tehát megha
tározott egyén ábrázolásának szándéká
val) készült, hanem azért, hogy kifejezze: 
az adott épület vagy mű nemesi kegyura- 
ság alá tartozik, s benne az alapító nem
zetség különös jogokkal (mindenekelőtt a 
-^temetkezés jogával) rendelkezik. Ilyen 
szerepet a templomban sorakozó alakos
feliratos vagy címeres —»síremlékek (ill. 
más felszerelési tárgyak, köztük —»epitá- 
fïumok) is betölthettek. A nemzetségi 
—»reprezentáció e körbe tartozó emlékei 
a 13. sz.-tól kezdve gyakoriak, rendsze
rint előkelő, divatos „úri” viseletű ala
kokkal. A bátmonostori (Zombor, Múze
um) és a szentkirályi (MNG) timpanon- 
domborművek a 13. sz. első felében emelt 
—»nemzetségi monostorokból maradtak 
fenn. A bátmonostori ívmezőn a házaspár 
az ítélő Krisztus lábaihoz borul, a szent
királyin a férfialak templommodellt, a nő 
pontosan meg nem határozható tárgyat 
ajánl a középütt trónoló Úrnak. Ha nyu
gati kapuzatokhoz tartoztak, ez a temp
lom e részén szokásos patrónusi temetke
zési hellyel függhet össze. Elképzelhető,

hogy Felsőörsön a nyugati előcsarnok
ban -  régészeti eszközökkel talán kimu
tatható -  sírt jeleznek a kapuzat ~ai. Bi
zonyára szintén nemzetségi temetkező
helyre utalnak a —»jáki bencés apátsági 
templom délnyugati toronyaljának falké
pei: előkelő öltözetű házaspárok ábrázo
lásai a boltozaton, világiak a déli falon, 
halál- és mennybe vitel-jelenet a nyugatin.

A ~t -  különösen a kegyuraságra utaló 
funkciójában (mely alig különböztethető 
meg az egyszerű tulajdonjelzéstől) -  
gyakran heraldikai vagy feliratos jelzés 
helyettesíthette, különösen a 14-15. sz.- 
ban. —»Címer utal a donátorra pl. a pécsi 
Aranyos Szűz Mária-kápolna Vilmos püs
pök által készíttetett berendezési tárgya
in (tévesen azonosítják a középkori pécsi 
egyetem címerével), a Stiborok beckói 
várkápolnájában (15. sz. eleje), Kompolti 
Jánosra és Tari Margitra a tari plébánia- 
templomban, ^H unyadi Jánosra a tövisi 
ferences templom timpanonján (1449), 
Hédervári János püspökre a —»győri szé
kesegyház mellé épített sírkápolnájában 
(15. sz. eleje). A reneszánsz épületeken 
gyakori az építtető címere, mint pl. Ba- 
kócz Tamásé az esztergomi Bakócz-ká- 
polnában, de ugyanott —»Szatmári Györ
gyé is (16. sz. eleje), mint ahogy nemegy
szer előfordul reneszánsz kisépítészeti 
alkotásokon, pl. a fali szentségtartó fülké
ken is: pl. Szatmári György püspöké a 
-^pécsi székesegyházban ( 1505-2 í) vagy 
Nagyrévi Endre plébánosé, ill. Pest váro
sáé a -^pesti belvárosi plébániatemplom
ban (1508).

Az adományozó címerének elhelyezé
se az egyházi donációk, votivtárgyak jel
zésének leggyakoribb módja: az Anjou- 
ház adományain, pl. Bari, Aachen (1367 
és 1381). Mariazell, Zára; klerikusok li- 
turgikustárgy-adományain, pl. Szelepcsé- 
nyi-evangelistarium (Nyitra, Archív Nit- 
ranskej kapituly); Suky Benedek kelyhe 
(15. sz., Esztergom, Főszékesegyházi 
Kincstár).

A középkori magyar művészet több 
emlékén találkozunk a királyi család tag
jai vagy feltételezhetően a családhoz tar
tozó személyek címerének, az uralkodói 
címernek a konkrét épület története szem



donjon 236

pontjából indokolatlan vagy alig indokol
ható jelenlétével (pl. Anjou-címerek a po
zsonyi —»városháza kapualjának zárókö
vein, Szászsebes, Garamszentbenedek 
boltozatain, a zágrábi székesegyházon, 
Zsigmond király császári sasa a —»kassai 
Szent Erzsébet-plébániatemplomban, a 
kolozsvári Szt. Mihály-templom nyugati 
kapuzatán, Mátyás király címere a kassai, 
budai plébániatemplomon, a lőcsei Vir 
dolorum-oltáron). Ezekben az esetekben 
nem annyira az uralkodó donációjával 
kell számolni, mint inkább a király fő
kegyúri szerepének kifejezésével, a város 
rangjának (pl. királyi város) megörökíté
sével vagy az építés idejének dinasztikus 
meghatározásával.

A ~t esetenként felirat helyettesíti: pl. 
Aranyosgerenden: 1290, Ogácson: 1350, 
Szászrégenben: 1330. A Stiborok vágúj- 
helyi templomában címerén kívül a nyu
gati kapu fölötti felirat örökíti meg az 
építtető nevét, méltóságát, az építkezés 
idejét, s mintegy a célját is megjelölve 
felkéri az olvasót, hogy imádkozzék érte. 
Hasonló kommemoratív szándék is ve
zethette mindazokat, akik a 14. sz.-tól 
kezdve építészeti tagozatokon (zárókö
vek), falképeken stb. sűrűn alkalmaztat
ták címereiket.

írod.: R a d o c s a y ,  1955; Vasile D r a g u j , 

Pictura murala din Transilvania, Bucureçti, 
1970; B o n i s  György, Középkori jogunk ele
mei, Bp., 1972; T ó t h  Melinda, Árpád-kori 
falfestészet, Bp., 1974; Vlasta D v o r á k o v á , 

Josef K r á s a ,  Karel S t e j s k a l , Stredovéká 
násténná maiba na Slovensku, Praha-Bratis- 
lava, 1978; W e h l i  Tünde, A magyarországi 
késői román épületszobrászat ikonográfiái je
lenségei, AH, 1980; Uő, Donátorábrázolások 
a magyarországi román kori monumentális 
művészetekben, in Eszmetörténeti tanulmá
nyok, 1984; M a r o s i  Ernő, Az interpretáció 
problémái a középkor művészetében -  fogal
mi apparátus és kvalitás, AH, 1985; B o g y a y  

Tamás, A bántornyai falképek donátorairól, 
AH, 1986; MMűv 1300-1470, 1987; Juan 
C a b e l l o ,  A tari Szent Mihály-templom kuta
tása, in A tari Szent Mihály-templom és ud
varház, Bp., 1993 (MűvtörtFüz, 22).

Marosi Emő-Wehli Tünde

donjon -^-lakótorony

„Donna ch’avete nel bel petto San
to ...” („Úrnő, szépséges és szent kebe
ledbe.

A magyar szakirodalomban Padovai 
ének vagy Padovai diákdal címmel em
legetni szokott énekecske a 16. sz. első 
feléből, magyarból latinra, majd latinból 
olaszra fordított szerelmes vers. Bernar
do Tomitano Ragionamenti della lingua 
toscana (Beszélgetések a toszkán nyelv
ről, 1545) c. dialógusában az egyik sze
replő elmondja, hogy Padovában hallott 
egy magyar diákot magyarul énekelni. 
Kérésére a diák latinra fordította a ma
gyar éneket, ennek fordítása a ~. Szöve
ge Tomitano Quattro libri della lingua 
toscana (A toszkán nyelv négy könyve, 
1570) c. munkájában maradt fönn, vers
formája, mint Kovács Sándor Iván meg
állapította, szabályos madrigál.

A magyar szakirodalom egy része az 
adatot hiteltelennek tartja (többszörös 
fordítás, topikus környezet), és fölénye
sen elutasítja, mondván: legföljebb arra 
lehet belőle következtetni, hogy magya
rul is írtak már ekkor szerelmes verseket, 
másik része kevésbé kritikus, és olyan for
rásként értelmezi, amely a Balassi előtti 
magyar nyelvű szerelmi líráról tudósít.

írod.: S z a b o l c s i  Bence, Egy 16. századi 
magyar költemény nyoma az olasz irodalom
ban, ItK, 1933; W a l d a p f e l  József, Balassi, 
Credulus és az olasz irodalom, Bp., 1938; 
G e r é z d i  Rábán, A magyar világi líra kezde
tei, Bp., 1962; H o r v á t h  Iván, Balassi költé
szete történeti-poétikai megközelítésben, Bp., 
1982; K o v á c s  Sándor Iván, A befalazott 
magyar madrigál. Weöres Sándor fordítá
saival, Nagyvilág, 1984; UŐ, A lírikus Zrínyi, 
Bp., 1985.

Lux Etelka

Donner, Georg Raphael (Esslingen, 
1693. máj. 25-Bécs, 1741. febr. 15.)

Osztrák szobrászművész. Bécsben az 
aranyművességet, majd Heiligenkreuzban 
Giovanni Giuliani műhelyében a szobrá
szat mesterségét sajátította el, Bécsben 
vésnöki gyakorlatot is szerzett. Tanuló
éveiről keveset tudni, életműve csak
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Szent Márton és a koldus. G. R. Donner szoborcso
portja a pozsonyi Szt. Márton-templom egykori fő 
oltáráról, 1733-35

1725-től jól dokumentált. Ekkor Salz
burgba költözött, és Franz Anton von 
Harrach hercegérsektől megkapta első je
lentős szobrászi megbízását, a Mirabell- 
kastély lépcsőházának szobrászati díszí
tését. Emellett-jövedelemszerzési célból 
-  érmeket is készített, pl. Károly Albert 
választófejedelem számára, valamint a 
német lovagrend megbízására elkészítette 
Nepomuki Szt. János linzi szobrát. 1728- 
ban visszatért Bécsbe, majd egy évvel 
később Pozsonyban udvari építészként 
és szobrászként Esterházy Imre esztergo
mi érsek szolgálatába állt, aki megbízta a 
—»pozsonyi Szent Márton-plébániatemp- 
lom épülő Alamizsnás Szt. János-kápol- 
nájának szobrászati díszítésével (1729- 
32). A kápolnát az érsek egyúttal sírká
polnájául is szánta, Esterházy Imre imád- 
kozó-térdelő síremlékszobrát is ide ké
szítette 1733-35 között készült mo.-i 
fő műve, a főoltár szoborkompozíciója, 
melyet a 19. sz.-ban szétbontottak. A 
Szent Márton és a koldus-csoport (ma a 
dóm jobb oldali mellékhajójában) és a 
két adoráló angyal (MNG) kivitelezése
kor alkalmazta először az addig alig

használt ólom-ón ötvözetet. 1738-ban 
Antonio Galli Bibienával közösen dia
dalkaput épített Pozsonyban Esterházy 
Imre jubileumára. A harmincas években 
Pozsonyból több más, jórészt főúri meg
rendelésnek is eleget tett, részben szemé
lyesen, részben számos tanítványa és se
gédje közreműködésével. Ekkor készült a 
máriavölgyi zarándoktemplom új főoltára 
és a pozsonyi trinitárius templom Mária- 
kegyoltára (1733-36), Breienfurt kasté
lya számára a VI. Károly apoteózisa-már- 
ványcsoport (1734). 1737-ben még min
dig Pozsonyból nyerte el a bécsi városi 
tanács megbízását a Neuer Markt Provi- 
dentia-kútjára, melynek eredeti ólom-ón 
öntésű szobrai ma a bécsi Belvedere mú
zeumában láthatók. 1739-ben visszatért 
Bécsbe, és hátralévő éveit ott töltötte. 
Utolsó műveit a gurki püspöki templom 
(Szt. Kereszt-oltár, Cobenzl püspök reli
efportréja) és a régi városháza (Andro- 
méda-kút) megbízásából készítette. Két 
stílus és két korszak -  a barokk és a klasz- 
szicizmus -  határán egyensúlyozó, ele
gánsan fölényes művészetével egy évszá
zadon át szolgált vonzó példaként köve
tői és utódai számára.

Próféta mellszobra a pozsonyi Szt. Márton-temp
lom egykori stattumáról. G. R. Donner műhelye, 
1738. MNG
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írod.: Andor P i g l e r ,  Georg Raphael Don
ner, Leipzig-Wien, 1929; UŐ, Georg Raphael 
Donner élete és művészete (az előbbi kötet 
képeivel és a szöveg erősen kivonatolt válto
zatával), Bp., 1933; Mária A g g h á z y ,  Neu 
entdeckte Werke Georg Raphael Donners und 
seines Kreises aus der Gegend von Preßburg, 
AHA, 2(1954); K o v á c s  Péter, Donner, Bp.. 
1979 (A Művészet Kiskönyvtára); Maria 
P ö t z l - M a l i k o v a ,  Die typologischen Wurzeln 
der Prager Pieta Georg Raphael Donners aus 
dem Jahre 1721., MNG Évk, 1991; Georg Ra
phael Donner und Bratislava (1693-1741), 
Bratislava, 1992; M o j z e r  Miklós, Donner egy
kori főoltáráról, MÉ, 41(1992); Barokk művé
szet Közép-Európában, 1993, 396M03; G. R. 
Donner, Ausstellungskatalog, Österreichische 
Galerie, Unteres Belvedere, Wien, 1993; Má
ria M a l Ík o v á , Juraj Rafael Donner a Bratis
lava, Bratislava, 1993; J á v o r  Anna, A Don- 
ner-évforduló művészettörténeti eseményei 
(1992-93). MÉ, 44(1995); Ingcborg S c h e m -  

p e r - S p a r h o l z ,  Lovasszobor az oltáron, MÉ, 
45(1996); Maria P ö t z l - M a l i k o v a ,  Donner, in 
Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bilden
den Künstler aller Zeiten und Völker, XXVIII, 
München-Leipzig, 2001, 570- 572.

Kovács Péter

Dorffmaister István (Dorffmeister, 
Dorfmeister István, Stephan Dorffmais
ter; Bées, 1741 [nem hiteles évszám: 
1729]-Sopron, 1797. máj. 29.)

Osztrák származású, Sopronban lete
lepedett freskó- és oltárképfestő, a mo.-i 
késő barokk legtermékenyebb, Franz 
Anton —>Maulbertsch mellett a legtöbbet 
foglalkoztatott festőegyénisége. Fiatalon, 
1751-ben került a bécsi akadémiára, ahol
1759- ig Paul Troger és Caspar Franz 
Sambach növendékeként tanult, majd
1760- ban Kroméfízben Maulbertsch mel
lett dolgozva a freskó technikában szer
zett gyakorlatot. Ez a premontrei rendtől 
kapott megbízás kapcsolatban lehet ~ el
ső, ugyancsak e rend számára készült 
mo.-i munkáival is (Csorna, a premontrei 
templom elpusztult freskói, 1760; Tűrje, 
a premontrei templom és rendház fres
kói, 1761-63, oltárképek, 1764). A tiirjei 
munkálatok idején telepedett le Sopron
ban (1762), családot alapított, majd több

mint három évtizeden át a város testületéi, 
polgárai és környékbeli nemesei, Nyugat- 
és Dél-Dunántúl falusi plébániái, a régió 
szerzetesi központjai, főként azonban a 
jelentősebb egyházmegyék, Szombathely 
és Pécs püspökei foglalkoztatták. Több 
nagyszabású késő barokk világi és egyhá
zi freskóegyüttes és tekintélyes oltárkép- 
oeuvre maradt fenn tőle. Otthon volt a 
festészet több ágában és műfajában, a 
színházi díszletektől (1771-ben az esz- 
terházai, 1769-ben az egykori soproni 
német színház számára dolgozott) a res
tauráláson át a magánáhítatra készült 
képecskékig ( Vanitas-csendélet, 1762, 
Szent család, 1779, magántul.; Krisztus a 
kereszten, 1785, MNG), ünnepi szánkó 
tervezésétől (MNG) vagy körmeneti bal
dachin (1790, Zics, róm. kát. plébánia- 
templom) készítéséig. Emellett elismert 
arcképfestő is volt, Sopron és környéke 
nemescsaládai, valamint a város polgárai 
rendeltek tőle portrékat. 1771-ben tagja 
lett a bécsi Rézmetsző Akadémiának. 
Hosszú pályafutása lehetővé tette, hogy 
oeuvre-jében a 18. sz. második felének 
több festői és stílusáramlata is képvisel
ve legyen, a század közepére jellemző 
barokk-rokokó formavilágtól az 1790 k. 
megjelenő klasszicizáló késő barokk 
megoldásokig. Műveinek nagy száma ar
ra vall, hogy segédeket foglalkoztatott, 
késői munkái közül több fiai közreműkö
désével készült.

Korai monumentális feladatai közt az 
egyik legjelentősebb a sárvári egykori 
Nádasdy-vár dísztermének dekoratív ro
kokó falképciklusa (kilenc ótestamentumi 
jelenet, 1769), ezt a világi megbízások kö
zül a ligvándi Niczky-kastély dísztermé
nek mennyezetfreskója követi (Phaeton 
bukása, 1773, olajvázlata: Sopron, Váro
si Múzeum), majd egy középület, a sop
roni régi városháza mennyezetének ki
festése Schilson János királyi biztos apo- 
teózisának jelenetével (1782, elpusztult, 
olajvázlata: Sopron, Városi Múzeum). 
Falképfestői munkásságának nagyobb 
részét azonban egyházi feladatok teszik 
ki. Több templomnak teljes belső terét 
festette ki (Gutatöttös, róm. kát. plébá
niatemplom, 1771-72; Császár, róm. kát.
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plébániatemplom, 1775-76; Balf, fürdő- 
kápolna, 1779; Nova, róm. kát. plébánia- 
templom, 1779-80; Toponár, róm. kát. 
plébániatemplom, 1781; Kiskomárom, 
róm. kát. plébániatemplom, 1781, 1793; 
Sopron, Szentlélck-templom, 1782; Szi
getvár, róm. kát. templom, 1787-88; Tab, 
róm. kát. plébániatemplom, 1797), más
hol csak a diadalív vagy a szentély fres
kóit készítette el, olykor teljes oltárépít
ményt imitáló rokokó illúziókeltéssel 
(Tűrje, premontrei templom, 1761-63; 
Mesztegnyő, ferences templom, 1772; 
Kismarton, plébániatemplom, 1778, el
pusztult; Kenyéri, róm. kát. plébánia- 
templom, Kemenesszentpéter, róm. kát. 
plébániatemplom, 1779; Kemenesmi- 
hályfa, róm. kát. plébániatemplom, 1785; 
Nyúl, róm. kát. plébániatemplom, 1786; 
Nagylengyel, plébániatemplom, 1787 k.; 
Milejszeg, róm. kát. plébániatemplom, 
1780-as évek második fele; Gyóró, róm. 
kát. templom, 1793-94). Legfontosabb 
megbízásai az 1780-as évek elejétől azok 
a reprezentatív freskó-, oltárkép- és pan- 
nó-feladatok voltak, amelyeket a szom
bathelyi és a pécsi püspökség, valamint a 
szentgotthárdi ciszterciek számára, egy
házi funkciójú belsőkbe készített. Ezek 
között van hagyományos rezidenciális, ill. 
templomi díszítés (—»szombathelyi püs
pöki palota, pannósorozat Szent Pál le
gendájának jeleneteivel, 1782; a szeminá
riumi könyvtár mennyezetfreskói, 1791; 
Pécs, székesegyház, a Corpus Christi-ká- 
polna elpusztult falképei, 1786), van, 
amelyikben a megbízó, Szily János püs
pök korszerű régészet- és tudománypárt
fogása mutatkozik meg (Szombathely, a 
püspöki palota sala terrenájának freskói 
az antik Savaria feltárt emlékeinek ábrá
zolásával, 1784), a legkiemelkedőbbek 
azonban azok a felvilágosodás szellemé
vel párhuzamos történelmi tárgyú művei, 
amelyekben a megrendelő (elsősorban 
Szily püspök) kívánságára a régiónak a 
szó akkori értelmében hitelesen ábrázolt 
múltbeli eseményei kaptak főszerepet, 
gyakran az uralkodói abszolutizmus elleni 
politikai tartalommal (Szentgotthárd, 
ciszterci apátsági templom, Szentgotthár
di csata, mennyezetkép, 1784; Mohács,

temetőkápolna, A mohácsi csata 1526- 
ban, A mohácsi csata 1687-ben, pannók, 
1787; Szigetvár, róm. kát. plébániatemp
lom, Szigetvár eleste és visszavétele, ku
polafestmény, 1788; Szombathely, székes- 
egyház, Szent István megalapítja a pan
nonhalmi apátságot, főoltárkép, 1792; 
Kiskomárom, róm. kát. plébániatemplom, 
I. András visszaállítja a kereszténységet, 
vázlata: Sopron, Városi Múzeum, III. Fer- 
dinánd adománylevelet ad a nagyszomba
ti papi szemináriumnak, 1793, mennye
zetképek, megrendelőjük nem ismert; III. 
Béla megalapítja a szentgotthárdi cisz
terci apátságot II 83-ban, A mohácsi csa
ta 1526-ban, A mohácsi csata 1687-ben, 
MNG, III. Károly átadja az apátság ado
mánylevelét, Heiligenkreuz, ciszterci apát
ság, valamennyi 1795-96-ban, a ciszterci 
rend életét és történetét bemutató pan
nósorozat részeként készült, a szentgott
hárdi apátság fogadóterme számára). E 
munkái a 19. sz.-i történeti festészet köz
vetlen szellemi előzményei. Életművét a 
kutatás stílusjegyek alapján több műfaj
ban is számos attribúcióval bővítette.

További jelzett olajképei megtalálha
tók: Tűrje, premontrei templom, főoltár
kép, 1764; Celldömölk, bencés apátsági 
templom, főoltárkép, 1767; Kismarton, 
ferences kolostor, olajkép, 1770; Mesz
tegnyő, ferences templom, oltárképek, 
1772; Sopron, egykori Voss-árvaházi ká
polna oltárképe, 1772, olajvázlata: uo., 
Városi Múzeum; Rábahídvég, róm. kát. 
plébániatemplom, oltárképek, 1773; Sit
ke, plébániatemplom, főoltár, 1774, váz
lata: Szombathely, püspöki palota; So- 
mogyszentpál, róm. kát. templom, főol
tárkép, 1776; Kismarton, róm. kát. 
plébániatemplom, volt főoltárkép, 1777; 
Bakonybél, bencés apátsági templom, ol
tárkép, 1779; Jászó, premontrei prépost- 
ság, házikápolna, oltárkép, 1779; Szent- 
ivánfa, róm. kát. templom, főoltárkép, 
1779; Söjtör, róm. kát. plébániatemplom, 
oltárkép, 1779 k.; Zanat, Szt. László- 
templom, főoltárkép, 1780; Sopron, 
Szentlélek-plébánia, olajkép, 1780; Sop
ron, Szt. Mihály-tcmplom, olajkép, 1780; 
Szigetvár, belvárosi plébánia, oltárképek, 
1781; Kiskomárom, róm. kát. plébánia-
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Dorffmaister István, III. Béla megalapítja a szentgotthárdi ciszterci apátságot 1183-ban,
1795-96. MNG
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templom, oltárképek, 1781; Toponár, róm. 
kát. plébániatemplom, oltárképek, 1781; 
Sopron, Szt. György-templom, oltárkép, 
1781 (1998-ban megcsonkítva); Kisbol- 
dogasszony, kegytemplom, oltárképek, 
1784; Szombathely, püspöki palota, olaj
kép, 1784; Gálosfa, róm. kát. templom, 
olajkép, 1785; Kabold, ev. templom, ol
tárkép, 1787; Vajszló, róm. kát. temp
lom, főoltárkép, 1787; Szigetvár, róm. 
kát. templom, főoltárkép, 1787; Fekete
város, róm. kát. plébániatemplom, oltár
kép és főoltárkép, 1788, 1789; Felsőőr, 
róm. kát. plébániatemplom, főoltárkép, 
1789; Ötvös, róm. kát. templom, oltár
kép, 1791; Felcsút, róm. kát. templom, 
főoltárkép, 1792; Csehimindszent, róm. 
kát. plébániatemplom, főoltárkép, 1793; 
Szarvaskend, róm. kát. plébániatemplom, 
oltárkép, 1793; Incéd, róm. kát. temp
lom, főoltárkép, 1794, olaj vázlata: Sop
ron, Városi Múzeum; Lépesfalva, róm. 
kát. plébániatemplom, főoltárkép, 1796; 
a Szalay család két tagjának arcképei, 
1773, az Artner család két tagjának arc
képei, 1776/77 (MNG); Gróf Niczky 
György szabadkőműves képmása, 1790 
(MNM); Kamper János Jakab, 1775, 
Szentháromság, 1779 (Sopron, Városi 
Múzeum); Krisztus a kereszten, 1790 
(Sopron, kát. konvent gyűjteménye); 
Gróf Jankovich Antalné a ravatalon, 
1792 (Győr, Xantus János Múzeum); 
Szent Márton, 1791 (Szombathely, sze
minárium); Festetich Pál és felesége 
portréi, 1764/65 (Betlér, Múzeum Bet- 
liar); Gróf Adam Orsich és Johann Nepo
muk Orsich, 1776 (Zágráb, Muzej grada 
Zagreba); Gróf Niczky István, 1776 
(Zágráb, Povijesni muzej Hrvatske); 
Férfiarckép, 1761/62, Gróf Desfours Fe
renc és fia, 1783 (külföldi magántul.); 
Saul megtérése, 1789, Heródes, 1789 
(magyar magántul.); Voss János Károly, 
1772, valamint Neymayer Lőrinc soproni 
építőmester és felesége portréi, 1784 
(mindhárom lappang).

~ mindhárom fia festő lett, közülük Jó
zsef (Joseph; Sopron, 1764. márc. 16- 
Livorno, 1806) volt a legtehetségesebb. 
Apja mellett kezdte a festőpályát (pl. a 
szentgotthárdi ciszterci apátsági temp

lom 1784-es mennyezetképén szignálta 
is magát), majd 1789-94 közt a bécsi 
Képzőművészeti Akadémián Heinrich 
Friedrich Füger tanítványa volt. Később 
Itáliában működött, 1803-ban a genovai 
Accademia Ligustica tagja lett. István 
(Stephan; Sopron, 1770-Sopron, 1807) 
ugyancsak Sopronban élt, freskók, oltár
képek és egy portré ismert tőle. Vince 
Andrást (Sopron, 1778-?) 1798-ban és
1801-ben festősegédként említik, ezt kö
vetően nincs rá vonatkozó biztos adat.

Írod.: É b e r  László, A szigetvári plébánia- 
templom kupolafestménye, in Magyarország 
műemlékei, szerk. F o r s t e r  Gyula, III, Bp., 
1913; M i h á l y i  Ernő, Dorfmeister és a barokk 
képírás Sopronban, Sopron, 1916; K a p o s s y  

János, A szombathelyi székesegyház és meny- 
nyezetképei, Bp., 1922; F á b i á n  Mária, Dorff
maister István művészi munkássága a szom
bathelyi egyházmegyében, Szombathely, 1936; 
G a r a s , 1955, 103-114, 213-215; C s a t k a i  

Endre, Dorfmeister István festő fiai, MÉ, 
9( 1960); Edit B. T h o m a s ,  Affreschi di Dorff
maister a Szombathely, AHA, 12( 1966); C s a t 

k a i  Endre, Adalékok a soproni barokk festé
szethez és a művészet egyéb ágaihoz. III. Az if
jabb Dorfmeister, Soproni Szemle, 23(1969); 
G a l a v i c s  Géza, Program és műalkotás a 18. 
századvégén, Bp., 1971 (MűvtörtFüz, 2); B o 

r o s  László, Dorffmaister Baranyában, MÉ, 
23( 1974); UŐ, Dorffmaister Somogybán, A So
mogy Megyei Levéltár Közleményei, 1(1974); 
Művészet Magyarországon 1780-1830, szerk. 
S z a b o l c s i  Hedvig, G a l a v i c s  Géza, kiáll, kát., 
MNG, Bp., 1980, 122-124, 164-167; Z l i n s z -  

k y n é  S t e r n e g g  Mária, A szentgotthárdi cisz
terci apátság története és művészetének emlé
kei, in Szentgotthárd, szerk. K u n t á r  Lajos, 
S z a b ó  László, Szombathely, 1981; K o s t y á l  

László, Dorffmaister Zalában, MÉ, 44 
(1995); „Stephan Dorffmaister pinxit”, 
Dorffmaister István emlékkiállítása, Szom
bathely, Képtár, Zalaegerszeg, 1997 (6 tanul
mánnyal és oeuvre-katalógussal); B o d a  Zsu
zsa, A hegyfalui „képes szála”. Dorffmaister 
István elveszett pannósorozata 1794-ből, MÉ, 
47(1998); Dorffmeister, in Saur Allgemeines 
Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler 
aller Zeiten und Völker, XXIX, München- 
Leipzig, 2001,58-60.

Buzási Enikő
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Dorffmaister József (Joseph) —>Dorff- 
maister István

Dorn, Hans -^csillagászat; ^m űsze
rek

Döbrentei-kódex (Gyulafehérvár, Bib- 
lioteca Documentaria Batthyaneum, III 
76)

262 levél terjedelmű, vegyes tartalmú, 
magyar nyelvű kézirat, melyet 1508-ban 
másolt Halábori Bertalan, egri egyház
megyés pap. A kódex főbb részei a 150 
zsoltár himnuszokkal és canticumokkal, 
egy egész évet átfogó miselectionarium, 
az Énekek éneke és Jób könyvének né
hány fejezete. Nevét Döbrentei Gáborról 
kapta. A gyulafehérvári Batthyáneum tu
lajdona.

Kiad.: Döbrentei Codex, kiad. V O L F 

György, Bp., 1884 (Nyelvemléktár, 12); Döb
rentei-kódex, kiad. A b a f f y  Csilla, T. S z a b ó  

Csilla, Bp., 1995 (Régi Magyar Kódexek, 19).
írod.: M é s z ö l y  G e d e o n ,  Legrégibb biblia

fordítóinkról, M N y , 1917; G á b r ie l  A s z t r ik ,  

Breviárium-típusú kódexek, Bp., 1934.
Madas Edit

Dömötöri György (Dömötöri?, 1640 
k.-?, 1686 k.)

Ev. versszerző. Középiskoláit Sopron
ban végezte, majd 1662-66-ban —»Vit- 
nyédy István közbenjárására a würtem- 
bergi herceg támogatásával Tiibingenben 
tanult teológiát. Itt Vitnyédy intenciói 
alapján —»Zrínyi Miklós politikai törekvé
seit propagálta. ~ gondozta a Zrínyit sira
tó gyászalbumot (Honor posthumus..., 
Tübingen, 1665). —>Sámbár Mátyás je
zsuita Három idvösséges kérdés (Nagy
szombat, 1661) c. könyvét latinra fordí
totta, hogy Christian Wölfflin megcáfol
hassa, majd Wölfflin eme írását latin 
disszertációkban védelmezte. 1666 au
gusztusában tért haza. A Vitnyédy által ki
váltképpen támogatott, Eperjesen felállí
tandó ev. kollégium számára Németo.-ban 
gyűjtött adományokat. Az 1667 októberé
ben megnyílt tízosztályos iskolának 1668- 
tól ~ is a tanára, egyben a nemesi konvik- 
tus aligazgatója volt. Három magyar és 
számos latin verset írt, Vitnyédy halálára

A Döbrentei-kódex, 1508, f  lOr. Batthyáneum, 
Gyulafehérvár

gyászversfüzetet szerkesztett (Threnodia 
sive lugubris cantus, Kassa, 1670). Mi
után a császáriak 1673-ban Eperjesen 
mind az ev.-ok templomát, mind az isko
lát elfoglalták, ~nek is bujdosnia kellett. 
Bizonytalan adatok szólnak arról, hogy 
1684-ben ismét Eperjesen, majd 1686- 
ban a győri ev. iskolában tanított.

Kiad.: RMKTXVII/10, 1981 (versei), 
írod.: Hörk József, Muzsáji Vitnyédy Ist

ván, Sz, 1907; C s a t k a i  Endre, Soproni diák
vezetők, Soproni Szemle, 1955.

Pál Ottó Béla

Dőri énekeskönyv  (1763; Pannon
halma, Főapátsági Kvt., 10a E 29/1) 

Kováts István dőri iskolamester által 
összeállított kézirat, „pápista kórusra va
ló szép énekekkel”. Többek közt ^ N y é 
ki Vörös Mátyás hat versét, -^Balassi 
Bálint „Bocsásd meg, Úristen...” kezde
tű énekét és egy betlehemes játékot tar
talmaz. A kát. énekek közül négy a 17. 
sz. első feléből, többségük a század má
sodik feléből való.
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Kiad.: Schram Ferenc, Egy régi magyar 
betlehemes játék, Ethn, 1956; RMDT, II, 
1970, 55; RMK.T XVII/15B, 1992.

írod.: G acs Emílián, A pannonhalmi 
könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyve, 
ItK, 1938, 188; Schram Ferenc, A Döri Éne
keskönyv, NK, 1957; Stoll, 1963, 22002, 
32004, 269. sz.

Lux Etelka

Drabik, Mikulás (Drabicius, Darbi- 
cius, Dabric, Miklós; Strasznic, 1588. 
dec. 5.-Pozsony, 1671. júl. 16.)

Pap, látnok. Strasznicban járt iskolába, 
itt Johannes Amos —»Comenius volt is
kolatársa. 1614-től a cseh-morva testvé
rek papja. Mivel mind a prot. lelkészek
kel, mind a II. Ferdinánd alatt megszigo
rodó ellenreformációs intézkedésekkel 
szembekerült, menekülnie kellett. 1628- 
ban Mo.-on, a Rákócziak birtokán, Led- 
nicén lett pap. Posztókereskedéssel is 
foglalkozott, ebbéli botrányai miatt 1643- 
ban eltiltották hivatalától. 1638 februárjá
tól kezdődtek misztikus látomásai, ame
lyeknek révén a 17. sz.-i prófétikus iroda
lom egyik legnagyobb hatású alakjává 
vált, jóllehet ő maga főként cseh nyelven 
írt, amely kevéssé volt alkalmas a jósla
tok nemzetközi megismertetésére. Co- 
menius azonban, aki jövendöléseiben mé
lyen hitt, latinra fordította s kiadta őket 
Amszterdamban 1657-ben (Lux in tene
bris), majd 1659-ben (História revelatio
num), végül 1665-ben (Lux e tenebris), 
ez utóbbi kiadás 270 vízióval bővült. A 
svédek, Báthory Zsófia, de leginkább a 
Rákócziak voltak ~ képzeletében Isten 
kiválasztottjai. Évre pontosan megjöven
dölte többek közt a Habsburg Birodalom 
és a pápaság összeomlását, valamint tö
rökök kereszténnyé válását. Comenius 
tanítványai, tisztelői is hinni kezdtek a 
Drabik-féle próféciákban, ilyen hívő volt 
pl. a Mo.-on is járt kalandos életű svájci 
nyelvmester, utazó, próféta: Johann Ja
kob Redinger.

Aggastyán korában, 1671-ben elfog
ták, hűtlenségért, lázításért, istenkárom
lásért Pozsonyban bíróság elé állították 
és kegyetlen módon (előbb kitépték a 
nyelvét és levágták a karját) kivégezték.

írod.: Pauler Gyula, Drabik, egy magyar 
próféta, Vasárnapi Újság, 1873; Kvacsala 
János, Egy álpróféta a 17. században, Sz, 
1889; Uő, Process Mikulása Drábika, Archiv 
pro bádání o zivotë a spisech Jana Amose Ko- 
menského (Bmo), 5(1922); Szimonidesz La
jos, Mikula Drabik próféciái és egy magyar
latin kiadású részletük, MKsz, 1942; N émeth 
S. Katalin, Comenius elfelejtett propagandis
tái: Johann Jakob Redinger és Christian Ho- 
burg, ItK, 1997; Péter Katalin, Drabik Mik
lós, a lehotkai próféta, Világosság, 1977.

Kőszeghy Péter

drágakő
Különböző fizikai és kémiai tulajdon

ságú, szépségük, ritkaságuk, keménysé
gük és a —»drágakövekhez fűződő hie
delmek miatt különös becsben tartott, 
túlnyomórészt ásványokra használt gyűj
tőfogalom.

Az átlátszó, főként a színtelen köveket 
tüzük (színszórás) és fényük (fénytörés), 
az áttetsző és átlátszatlan -eket színük, 
rajzolatuk, a rajtuk jelentkező különleges 
fényjelenség (pl. a —»vörösvágási nemes
opál opalizálása vagy a többféle -ön is 
jelentkező csillaghatás) teszi széppé. Ke
ménységük befolyásolta legkevésbé a 
~ek megitélését. A puha és sérülékeny, 
szerves eredetű —»gyöngyöt szinte min
den korszakban a legértékesebb ~ek kö
zé sorolták. Az orvosságos kőnek is ne
vezett ~ek megbecsüléséhez minden kor
ban hozzájárultak a különleges (gyógyító 
stb.) tulajdonságaikhoz fűződő hiedel
mek. A —ek hierarchiája, ill. színváltoza
taik stb. értékelése korszakonként és te
rületenként változott. A különlegesen jó 
minőségű -eket, származásuktól függet
lenül, gyakran keleti, „oriental” névvel 
illették. Hagyományosan néhány szerves 
eredetű anyagot (—»korall, gyöngy, ele
fántcsont, borostyán, gagát stb.) is a -ek 
közé soroltak, ahogy erről többek között 
Kecskeméti W. Péter 1644-71 közt író
dott ötvöskönyve is tanúskodik. (A 
-ékről szóló rész 1660-ban keletkezett.) 
Legendás, nem létező -eket (pl. fecske
kő, kakaskő, sárkánykő) is megemlített, 
ismereteit azokból a korábbi népszerű 
„köveskönyv’ -ekből (a legnépszerűbb
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Karneol olvasó, 17. sz. MNM

Albertus Magnus számos kiadást megért 
De lapidibus... c. műve) merítette, me
lyek a -eket általában értékük sorrendjé
ben felsorolva, tulajdonságaikat és a hoz
zájuk fűződő hiedelmeket vették számba. 
Fontos források a különféle hagyatéki lel
tárak, hozományjegyzékek, inventáriu- 
mok is. Ezek leírásai és fennmaradt em
lékek is tanúsítják, hogy a kincstárakban, 
Kunst- und Wunderkammerekben őrzött, 
finoman megmunkált ötvösművekhez 
számos egzotikus anyagot (kőkorall, tek- 
nőc, bezoárkő, cápabőr, nautiluszkagyló,

kókuszdió, gyöngyház, narvál- vagy orr
szarvúagyar stb.) is felhasználtak, me
lyeknek különleges képességeket tulajdo
nítottak. A 16-17. sz.-ban az egyedi ter
mészeti ritkaságok (naturalia) gyűjtése a 
természet elemeit rendszerezni próbáló 
korszak természettudományos érdeklő
désének és bővülő ismereteinek a jele. A 
távoli országokból származó növények, 
állatok divatja az ismert világ kitágulásá
val párhuzamosan már a 16. sz.-ban ele
ven volt. Az egyes ~ek különleges tulaj
donságaira vonatkozó, az ókorba vissza-



drágakő 246

Kókuszdió serleg, 16. sz. második fele. IM

nyúló és az egész középkoron átívelő hie
delmek mellett ekkor születtek az első 
tudományos igényű rendszerezések, a 
-tudományhoz (gemmológia) legszoro
sabban kapcsolódó ásványtan (mineraló- 
gia; —»földtan) területén pl. Georgius Ag
ricola tollából.

Mo. -ásványokban nem volt túl gaz
dag. Leginkább különféle kvarcváltoza
tok fordultak elő, Erdélyen kívül a Bör
zsöny, a Bükk, a Mátra, a Mecsek, a Ve
lencei- és a Tokaji-hg. területén. Az 
egyetlen jelentős -lelőhely a nemesopál
járól híres Vörösvágás volt. Kis mennyi
ségben és nem túl jó minőségben előfor
dult ametiszt, gránát, hegyikristály (má- 
ramarosi és cseh vagy késmárki 
—»gyémánt), füstkvarc, kalcedón, mala
chit, obszidián, opál, peridot, topáz, tur- 
malin, zafír.

A ritka -eket a legősibb koroktól gyak
ran helyettesítették közönségesebb anya
gokkal: üveggel, gyantával, kerámiával, 
festett csonttal stb. A rosszabb minőségű 
kövek szépségét anyagában festéssel 
(achát), hőkezeléssel, égetéssel (ame
tiszt), a foglalat aljába helyezett fémfóli
ákkal, selyemmel, pávatollal stb. növel
hették. Gyakori volt különféle színű és 
értékű (—, üveg-) rétegek összeragasztá- 
sa. Halványabb színű rubinok alját „sár
kányvér” gyantával kenték be, ahogy ar
ról Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve 
beszámol. Értékes -eket helyettesíthet
tek hasonló, gyakrabban előforduló más 
-ekkel, pl. gyémántot hegyikristállyal. A 
leggyakoribb -pótlék a könnyen meg
munkálható, olcsó üveg volt. Az ilyen 
utánzatokat „métallomokban” ^kohók
ban) csinált kőnek nevezi Kecskeméti 
Péter. Üvegpasztából készült gyöngyök
ből fűzött nyakláncok kerültek elő hon
foglalás kori sírokból. A 15. sz.-tól fejlő
dött ki (ókori technikák fölelevenítésével) 
Velencében a -eket utánzó üveg készíté
se. A —»zománcot is gyakran alkalmazták 
~ek imitálására. Albrecht Erb bécsi mes
ter 1690 k. készült, az —»Esterházy- 
kincstárban őrzött ékszerórájának könyv 
alakú óratokján pl. türkiz cabochonokat 
utánzó plasztikus kék zománcpöttyök so
rakoznak.

Írod.: Ballagi Aladár, Kecskeméti W. Pé
ter ötvöskönyve, AÉ, ú. f. 3(1883); D ivald 
Kornél, Az üveg, in Az iparművészet könyve, 
III, szerk. Ráth György, Bp., 1912; Dudich- 
né dr. V endl Mária, dr. Koch Sándor, A drá
gakövek, Bp., 1935 (hasonmás kiad.: Bp., 
1991); Héjjné Détári Angéla, Régi magyar 
ékszerek, Bp., 1979; Varga Vera, Régi ma
gyar üveg, Bp., 1989; Faszination Edelstein. 
Aus den Schatzkammern der Welt. Mythos 
Kunst Wissenschaft, Ausstellungskatalog, 
Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Bem, 
1992; Dr. Oberfrank Ferenc, Rékai Jenő, 
Drágakövek, Bp., 1993; Szakáll Sándor, 
Gatter István, Magyarországi ásványfajok, 
Miskolc, 1993; Georgius Agricola-Bergwel- 
ten 1494-1555, Städtische Kunstsammlun
gen, Chemnitz, 1994.

Pandur Ildikó
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drágakő-megmunkálás
A —»drágakövek megmunkálásának 

módja függ anyaguktól, felhasználásuk 
céljától, valamint az adott kor technikai 
színvonalától és ízlésvilágától. A puhább, 
többnyire szerves eredetű drágaköveket 
(—»gyöngy, —»korall) általában átfúrva, 
drótra vagy zsinórra fűzve használták. Ke
ményebb kövek átfúrására nyújtanak pél
dát a —»Szent Korona alsó részének à jour 
zománcos csúcsdíszeire illesztett, nyers 
formájú drágakövek (ametiszt, zafír, 
spinell, korund, turmalin). A felületi meg
munkálás lehet fényezés, polírozás („pal
lérozás"), csiszolás, köszörülés, metszés, 
vésés. A kora Árpád-kori magyar emlé
kek nagyméretű, a kő eredeti formáját 
minél jobban megőrző, domború (cabo
chon) formája arról tanúskodik, hogy 
többre értékelték a drágakövek nagyságát, 
színét, mint fényét (fénytörés) vagy tüzét 
(színszórás). Cabochon csiszolással, azaz 
„mezítelenül”, „meccetlenül" munkálták 
meg a későbbiekben is pl. az átlátszatlan 
türkizt vagy a —»vörösvágási nemesopált 
szép színjátéka kiemelésére. A Szt. Koro
na alsó részén található szabályos alakú 
kövek felületét is, egy kivételével, dom- 
borúan simára csiszolták. A 15-17. sz.- 
ban különösen az átlátszó köveken (ru
bin, smaragd, —»gyémánt) az ún. táblás 
vagy táblacsiszolás volt a leggyakoribb. 
A kő felületét ilyenkor az átmérőjének 
megfelelő lehető legnagyobb méretű sík
lapra csiszolták, alsó része néha nyersen 
maradt. A kőcsiszolás harmadik fajtája, 
amikor a követ különböző számú síklap
ra (fazettára) csiszolják, „szegesre, szegre 
metszik”. Optikai szempontból legideá
lisabb formája a 17. sz. második felében 
elterjedt briliáns, amikor a kőnek a lehe
tő legtöbb fénytörési és -visszaverődési 
felülete van. A jól hasadó drágakövek 
formáját hasítással is alakították.

A drágaköveket nemesfémekkel együtt 
ötvösműveken alkalmazták, csiszolásuk 
is jó ideig az ötvösök feladata volt (-»öt
vösség). A korán meginduló specializáló
dás önálló drágakőcsiszoló —»céhek kiala
kulásához vezetett Európa híres kőcsiszo
ló központjaiban: Párizsban, Velencében, 
Antwerpenben. Mo.-i drágakőcsiszoló

kat is ismerünk név szerint: a 15. sz.-ból 
Bertalan Gáspárt, aki állítólag a rubin, 
balás- (halvány színű) rubin (=spinen?), 
gránát, azaz a csillogó vörös színű drága
kövek (összefoglaló nevükön: karbunku- 
lus) vörösrézporral történő csiszolását 
feltalálta. A kristálymetsző Andreas de 
Ongheria 1481-ben Velencében, a kor 
fontos drágakőcsiszoló központjában 
hunyt el. Önálló művességgé vált a ~i 
módok közül a drágakövek felületét (ala
kos) ábrázolással díszítő kőmetszés, a 
glyptika. Az alakos díszű gemmát (ga- 
mao, gamahó, gemako) cameának vagy 
intagliónak nevezzük, attól függően, 
hogy az ábrázolás kidomborodik vagy 
bemélyed a felületbe. A gemmavésésre 
leggyakrabban használt drágakövek az 
almandin, a kalcedón, a kameol, a jáspis 
és a többszínű réteges kövek, a sardonyx, 
az ónix, az achát voltak. Az ókorban nép
szerű glyptika a 15., majd különösen a 16. 
sz.-ban virágzott föl ismét. A változatos 
módszerekkel megmunkált drágaköveket 
díszes ötvösművekbe (—»ékszerekbe, kü
lönféle dísz- és használati tárgyakba, pl. 
edények, könyvtáblák, evőeszközök) 
foglalták be. A kövek foglalását végző 
mesterek 17. sz.-i magyar elnevezése 
(jubelér, jubellér) a német Juwelier el- 
magyarosodásával jött létre.

A drágakövek formaalakításának mód
szerei a hasítás (későbbi technika a fűré
szelés) és a faragás. Különösen a tiszta
sága, áttetszősége miatt nagyra értékelt 
hegyikristályból és más, erre alkalmas 
anyagokból (jáspis, szerpentin) egész 
tárgyakat, edényeket faragtak ki. A ma
gyar koronázási jelvények egyike a fílig- 
rános díszű —»jogar, melynek hegyikris
tályból („az ég könnyéből”) faragott, há
rom oroszlánfígurával díszített gömb 
alakú feje az egyiptomi Fatimidák udva
rából, a 10. sz. közepéről származik. 
Egyetlen achátból faragta feltehetően ma
gyar mestere 1673-87 között az —»Ester- 
házy-kincstár egyik, —»Esterházy Pál 
grófi címerével díszített pecsétgyűrűjét. 
—»Hann Sebestyén készítette az MNM 
aranyozott ezüst díszű, szerpentinből fa
ragott gyömbértartóját.

Írod.: Ballagi Aladár, Kecskeméti W. Pé-
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„A" betűs füg
gő, „ szamár
hát ” és táblás 
csiszolású gyé
mántokkal, 16 - 
17. sz. forduló
ja. MNM

ter ötvöskönyve, AÉ, ú. f. 3(1883); Dr. Ráth 
István, Glyptika, in Az iparművészet könyve, 
II, szerk. Ráth György, Bp., 1905; Mihalik 
József, Az ötvösség, in Az iparművészet köny
ve, III, szerk. Ráth György, Bp., 1912; 
Pallai Sándor, Ötvösművészet, Bp., 1970; 
Szvetnik Joachim, Arany násfás csésze res
taurálása, Műgyűjtő, 7(1975), 2. sz.; Kovács 
Éva, Lovag Zsuzsa, A magyar koronázási jel
vények, Bp., 1980; Kovács Éva, Anjou-repre- 
zentáció: Az ötvösség, in Művészet 1342- 
1382, 1982; Gyula László, Über das ungari
sche Königszepter, in Insignia regni Hungá
riáé I. Studien zur Machtsymbolik des mit
telalterlichen Ungarn, Red. Ferenc Fülep, 
Éva Kovács, Zsuzsa Lovag, Bp., 1983; Sán

dor Koch, Die Edelsteine der ungarischen 
Krone, in Insignia regni Hungáriáé I, i. m.

Pandur Ildikó

drágakövekhez fűződő hiedelmek
A ~ többnyire az ókorban gyökerez

nek, s elsősorban keleti hatásra, a közép
korban és különösen a reneszánsz idején 
terjedtek el.

Mindenekelőtt a -^drágakövek gyógyí
tó hatását értékelték, amint arra „orvossá- 
gos kő” elnevezésük is utal. Porrá törve 
vagy a beteg testrészre helyezve alkal
mazták őket, e módszer csak a 18. sz. tá
ján kezdett veszíteni népszerűségéből. (Pl. 
Boetius de Boot, II. Rudolf császár udva-
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ri orvosa is írt köveskönyvet.) A port tar
talmazó ún. méreggyűrűket leginkább a 
negyedik ujjon viselték. Az —»Esterházy- 
kincstárban a 17. sz. első negyedéből 
fennmaradt méreggyűrű felhajtható fe
delén plasztikus zománckoponya és láb
szárcsont utal funkciójára. A kövesköny
vek útmutatóul szolgáltak a drágakövek 
használatához, hiszen a hiedelem szerint 
csak megfelelő körülmények közt (pl. 
vas- vagy rézmozsárban törve, aranyba 
foglalva stb.) fejtették ki, máskülönben 
pedig elveszíthették jótékony hatásukat.

Bajelhárító, szerencsehozó —»amulett
ként, talizmánként a drágaköveket —»ék
szerbe foglalva viselték, ffatásukat a be
léjük vésett mágikus szövegek, szimbólu
mok fokozhatták. A krizoprászt lelket 
erősítő, viselőjének erőt adó kőnek tartot
ták. —»Prágai András jegyezte föl (Bártfa, 
1628) Mátyás király egyik —»gyűrűjéről: 
„Amaz Hunyadi Mátyás királynak meny
nyi sok irigye, bosszúsága, szenyvedése, 
veszedelmekben való forgása volt, ezzel 
a chrysoprasusszal győzte meg.” Ismer
hette e tulajdonságát az a boroszlói vagy 
nürnbergi mester is, aki faragott krizop- 
rászból és aranyozott ezüstből készített 
díszserleget Szapolyai János király meg
rendelésére 1535-ben.

A ~, elsősorban a mennyei Jeruzsálem 
bibliai leírása (János Jelenései) alapján, 
korán keresztény tartalommal telítődtek. 
Az egyes drágakövek keresztény erények 
megtestesítőivé váltak. -^Bakócz Tamás 
esztergomi érsek 16. sz. elejéről való, az 
MNM-ben őrzött keresztjén a négy rubin, 
három smaragd és két —»gyémánt színei 
(piros-zöld-fehér) talán a hit-remény- 
szeretetre utalnak. A zafír kék színe a 
mennyei tisztaságot szimbolizálta, igy a 
főpapi gyűrűk szinte kizárólagos drága
kövévé vált, a „borszínű” -  és részegség 
ellen is hatásos - ametiszt az eucharisztiá- 
ra utalt. A színszimbolika általános hasz
nálata mellett az is előfordult, hogy a fel
használt drágakövek kezdőbetűinek ösz- 
szeolvasása által nyert mélyebb értelmet 
egy ötvösmű. További jelentéstartalmat 
hordozhatott a számszimbolika egy-egy 
ötvöstárgyon. A —»Szent Korona nagymé
retű —»gyöngyeinek száma pl. a különle

ges tulajdonságokkal felruházott 12-es 
szám kétszerese. A bonyolult szimbó
lumrendszer az egyes köveket kapcsolat
ba hozta a négy elemmel, az apostolok
kal, az angyalokkal, a hónapokkal, a hét 
napjaival, a bolygókkal stb. A színek 
mellett egyéb tulajdonságuk is befolyá
solta jelentésüket: pl. a heliotrop vörös 
foltjait Jézus vércseppjeivel kapcsolták 
össze, s gyakran készítettek belőle rózsa
füzért. Rejtélyes égi származásuk miatt 
kerültek a becses kövek csoportjába a 
meteorit eredetű tektitek, melyeknek fizi
kai-kémiai tulajdonságai nem sokban kü
lönböznek az üvegéitől. Jegygyűrűkben 
gyakori volt a gyémánt, mely a házastár
si kapcsolat megbonthatatlanságára, áll
hatatosságára utalt, s melyről egy legenda 
úgy tartotta, hogy viselője hűtlensége ese
tén üveggé változik.

írod .: Fernand de Mély, M. Charles- 
Emile R uelle, Les lapidaires de l ’Antiquité 
et du Moyen Age, II, Paris, 1899; Ballagi 
Aladár, Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve, 
AÉ, Ú. f. 3(1883); George Frederick Kunz, 
Rings for the Finger, New York, 1917 (hason
más kiad.: Dover Publ. Inc., New York, é. n. 
[1973 u.]); Christel Meier, Gemma Spiritua
lis. Methode und Gebrauch der Edelsteinalle- 
gorese vom frühen Christentum bis ins 18. 
Jahrhundert, 1, München, 1977; Héjjné Dé- 
tári Angéla, Régi magyar ékszerek, Bp„ 
1976; Sándor Koch, Die Edelsteine der unga
rischen Krone, in Regni Hungáriáé I. Studien 
zur Machtsymbolik des mittelalterlichen Un
garn, Bp., 1983; Zoltán Kádár, Über die 
Symbolik der Edelsteine der ungarischen 
Krone, in Regni Hungáriáé I, i. m.

Pandur Ildikó

Drági Tamás (életéről adatok: 
1456-90)

Jogtudós, latin krónika összeállítója. 
1456-61 között joggyakorlatot folytatott 
a királyi kúriában. 1461-86 között a 
macsói bánságban Szilágyi Mihály, majd 
Bács m.-ben Várdai István és több más 
kalocsai érsek familiárisaként bírói, köz- 
igazgatási és katonai feladatokat látott el. 
1483 k. Várdai révén kerülhetett a királyi 
kancelláriába. 1486-tól Mátyás király 
személynöke, 1489-ben szentszéki köve
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te. Mátyás bevonta a —>Decretum Maius 
előkészítésébe. —»Thuróczy János króni
kájának előszavában köszönetét mondott 
~nak tanácsaiért és buzdításáért. Visz. 
~nak tulajdonítható a Johannes de Utino 
olasz ferences ( f i 363) világkrónikájá
hoz készült függelék, amely Géza fejede
lemtől 1459-ig vázolja a magyarok törté
netét (—>Drági Tamás világkrónikája). A 
krónikaszerkesztményt még a 15. sz.-ban 
németre fordították.

Kiad.: Toldy Ferenc, Analecta monumen
torum Hungáriáé historica, Pest, 1862; 
Florianus Matthias, Historiae Hungaricae 
fontes domestici, III, Pécs, 1884.

írod.: Mályusz Elemér, A Thuróczy-kró- 
nika és forrásai, Bp., 1967; Bónis György, A 
jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyaror
szágon, Bp., 1972; Vízkelety András, Johan
nes de Utino világkrónikájának szöveghagyo
mányozása, MKsz, 1985.

Vizkelety András

Drági Tamás világkrónikája
Az egyetlen középkori mo.-i latin 

nyelvű világtörténeti kompendium. Jo
hannes de Utino domonkos szerzetes 
visz. 1344—49 között készült világkróni
kájának magyar kiegészítésekkel és kü
lön magyar függelékkel ellátott változa
ta. A mű —>Drági Tamás jogtudós, királyi 
perszonális személyéhez kapcsolódik. A 
Johannes de Utinótól származó, Krisztus 
fellépéséig tartó világtörténet egy 13. 
sz.-i krónika évkönyvszerű kivonatával 
folytatódik a pápák (1458-ig) és császá
rok (1452-ig) történetéről. Ezt egy 1459- 
ig haladó, a királyok arcképeivel díszített 
magyar történeti rész követi, mely Gézá
tól I. Lajosig tkp. ismert magyar króni
kákból vett adatok kompilációja, onnan
tól a szerző önálló szövege. A pápa-csá
szár rész és a magyar királyok fejezete 
között még az azonos személyek vagy 
események leírásában sem fedezhető fel 
hasonlóság. A pápa-császár krónika azon
ban számos mo.-i vonatkozást tartalmaz: 
az erdélyi és szepesi szászok Nagy Ká
roly császárhoz kapcsolható betelepíté
sének mondáját, a hun-magyar történet 
elsőként —>Kézai Simon krónikájában 
olvasható momentumait, ill. Attila sze-

rémségi -  a Szász világkrónikára és a 
historizáló bibliákra visszavezethető in
formáció szerint -  ezüst- és aranykopor- 
sóban(?) való eltemetését.

A világkrónika mo.-i vonatkozásokkal 
kiegészített átdolgozására 1459-60 k., 
valahol a Délvidéken kerülhetett sor, amit 
Ciliéi Ulrik említése is megerősít. A ma
gyar vonatkozások azokban a kéziratok
ban is szerepelnek, amelyek a magyar ki
rályokra vonatkozó függeléket nem tar
talmazzák.

A fennmaradt latin és német nyelvű, 
kéziratos példányok tanúsága szerint a 
műnek Európa-szerte rendkívüli sikere 
volt. A kéziratmásolatok, ill. az új művek 
növekvő száma arra utalhat, hogy talán 
éppen a 15. sz. utolsó évtizedeiben ked
vező változás ment végbe a történeti 
múlt iránti érdeklődésben, az írott histó
riai művek hazai recepciójában. Mint
hogy a mű legdíszesebb kézirata (ma a 
Vatikáni Könyvtárban, Cod. Ottob. Lat. 
479) Drági Tamás tulajdonában volt, 
visz. benne kell keresni a magyar bővítés 
szerkesztőjét, de legalábbis megbízóját. 
A Johannes de Utino-kéziratok magyar 
függelékkel kiegészített csoportja egye
dülálló kísérlet a Martinus Polonus által 
képviselt kronologikus világtörténet mű
fajának hazai meghonosítására.

írod.: Toldy Ferenc, Analecta monumen
torum Hungáriáé historica, Pest, 1860, 75- 
86; Florianus Matthias, Historiae Hungá
riáé fontes domestici, III, Pécs, 1884, 266- 
275; V izkelety András, Johannes de Utino 
világkrónikájának szöveghagyományozása, 
MKsz, 101(1985); Gert M ellville, Ge
schichte in graphischer Gestalt, in Geschicht
schreibung und Geschichtsbewusstsein im 
späten Mittelalter, Hrsg. Hans Patze, Sigma
ringen, 1987; Veszprémy László, Troppaui 
Márton a középkori magyar historiográfiá
ban, Sz, 130(1996).

Veszprémy László

Draskovich György, gr. (Juraj Dras- 
kovié; ejtsd: draskovics; Bilina, 1515. 
febr. 5.-Bécs, 1587. jan. 11.)

Kát. főpap, hitvitaíró. Krakkóban. Bo
lognában és Rómában tanult. 1539-ben 
Rómában pappá szentelték. Confutatio
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(Padova, 1551) c. műve a legelső vitairat 
Kálvin úrvacsoratana ellen, ebben ellen
lábasát, „Martinus plcbenus”-t, —»Kál- 
máncsehi Sánta Mártont név szerint em
líti. 1558-ban pécsi püspök. Lefordította 
és megjelentette Vincentius Lirinensis 5. 
sz.-i író Commonitorium primum c. mű
vét: Igen szép könyv a [...] keresztény hit
nek régisége és igazsága mellett (Bécs, 
1561). Az eredeti irat a kát. hit minden
fajta újítók ellen irányuló tömör össze
foglalása, amely már csak régiségénél 
fogva is rendkívüli tekintélynek örven
dett; ~ fordítása pedig az első magyar 
nyelvű kát. vitairat. 1562-63-ban a tri
denti zsinaton I. Ferdinánd követe; itt kö
vettársához, —»Dudith Andráshoz hason
lóan a reformok (pl. a két szín alatti áldo
zás) mellett szólalt fel. A tokaji —»aszú 
első nemzetközi sikerének kovácsa: 1562- 
ben IV. Piust e nedűvel kínálta, mire a pá
pa állítólag e szavakat mondotta: „Sum
mum pontificem talia vina decent”, azaz: 
tállyai bor (tokaji aszú) való a pápának. 
1565-ben zágrábi püspök, 1567-73 kö
zött horvát bán, 1571-ben kalocsai érsek, 
1578-ban királyi főkancellár, 1578-87 
között győri püspök. Ő volt az egyetlen 
főpásztor, aki 1579-ben az egyházmegyei 
zsinaton ünnepélyesen kihirdette a triden
ti határozatokat. A —»jezsuiták pártfogója, 
közbenjárására született meg az 1586-os 
királyi rendelet, amely a túróéi prépostsá- 
got a jezsuita rendnek adományozta, s 
amely a rend újratelepítésével volt egyen
értékű. 1585-től biboros. A prot.-okat ül
dözte.

Kiad.: Orationes, Halle, 1743 (Dudith 
András beszédeivel).

írod.: Jenei Ferenc, Draskovich György 
bíboros, Győri Szemle, 1941.

Lux Etelka

Draskovich János, ifj., br. (ejtsd: 
draskovics; 1603-1648. nov. 8.)

Fordító, politikus, katona. —»Drasko
vich János fia. Árvái főispán, 1639-től 
horvát bán. A Délvidéken a török ellen 
harcolt. 1646-ban nádorrá választották.

Latinból magyarra fordította és neve 
főbüntetése nélkül kiadatta a —»hórás- 
könyv V. Pius pápa által megreformált és

VIII. Orbán pápa által újra kibocsátott 
változatát, Officium parvum Beatae Ma
riae Virginis (Pozsony, 1643) címmel. A 
Szűz Mária tiszteletére szerkesztett és a 
—»liturgikus év három fő részére, a kará
csonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkörre 
alkalmazott, zsoltárokból, antifónákból, 
bibliai olvasmányokból és himnuszokból 
álló ún. kis officiumot a Halottak zsolozs
mája, a Garádics-zsoltárok (119—133. 
zsoltár), A hét penitenciatartó zsoltár, a 
Mindenszentek litániája a könyörgések
kel és egyéb imádságok egészítik ki. A 
könyvet számos fametszet díszíti. A ver
sek nagyobb része —»Nyéki Vörös Má
tyástól, egy pedig —»Hajnal Mátyástól 
való.

Kiad.: RMKT XVII/7, 1974.
írod.: Holl Béla, Egy névtelen fordító a 

17. században, MKsz, 1957.
Lux Etelka

Az Officium Parvum Beatae Mariae Virginis (Po
zsony; 1643) egy oldala
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IjJ. Draskovich János. Ehrenreich rézmetszete. 
OSZK

Draskovich János, id., br. (ejtsd: 
draskovics; tPozsony, 1613. márc. 11.)

Fordító, politikus, katona. Ifj. —>Dras- 
kovich János apja, -^Istvánffy Miklós 
veje. 1589-97 között a Dráván túl Er- 
dődy Tamás horvát bán csapataival har
colt a török ellen. 1596-tól tárnokmester 
és horvát bán. 1606-ban lemondott báni 
tisztéről, de továbbra is az —»Udvari Ha
ditanács tagja maradt; udvari tanácsos
ként, tárnokmesterként és dunántúli fő
kapitányként Becsben és Pozsonyban élt.

Johann Wanckel latin változatából 
(Horologii principum, sive de vita M. 
Aurelii imp. libri III, Torgau, 1601) ma
gyarra fordította Antonio de Guevara ki
rálytükrének a fejedelem családi életéről 
szóló (de a házas főemberekre is vonat
koztatható) második könyvét, és felesé
gének, Istvánffy Évának szóló ajánlással 
kiadta (Horologii principum. azaz az fe 
jedelmek órájának második könyve, 
Graz, 1610), „a házasoknak hasznára”. A 
könyv első és harmadik részét majd 
-»Prágai András fogja lefordítani (Bártfa, 
1628).

Guevara műve a 17. sz.-ban rendkívül 
népszerű volt, az először 1527-ben Sevil
lában, Libro aureo de Marco Aurelio 
címmel megjelent spanyol nyelvű mun

kát lefordították németre, franciára, olasz
ra, angolra, flamandra és latinra; ismert 
volt a prágai udvarban, ~ is ott bukkant 
rá. Az eredetileg kat.-sztoikus udvarelle- 
nességet hirdető mű Mo.-on az udvari 
kultúra hiánya, valamint a többségében 
eleve udvarellenességre nevelt befoga
dók miatt a mindenfajta udvarellenesség- 
től tüggetlen sztoikus moralizálásnak és 
éppenséggel a civilitasnak, bizonyos fo
kig, paradox módon, az udvariságnak lett 
a kézikönyvévé.

Kiad.: BHA 23, 1989.
írod.: Bán Imre, „Fejedelmeknek serken

tő órája ", in Uő, Eszmék és stílusok, Bp., 
1976; KerecsÉnyi Dezső, Fejedelmek órája, 
in Uő Válogatott írásai, Bp., 1979.

Lux Etelka

Drégelypalánki János (Palánki; Dré- 
gelypalánk, ?-?, ?)

Ref. egyházi író. 1642-től Debrecen
ben tanult. 1666-tól az ungi egyházme
gyében, 1689-től a tiszántúli egyházke
rületben lelkész. Latin című, de magyar 
nyelvű egyházi könyveket adott ki.

Művei: Condones in Catechismi Palati- 
natam -  Catena Salutis, Kassa, 1667; Specu
lum Mysticum - Medicina Sacra, Kassa, 
1668; Praxis pietatis contracta -  Es a 
divortiumnak is praxisa, Debrecen, 1692.

írod.: Zoványi Jenő, Tévedések a Drégely
palánki Jánosról szóló adatokban, ItK, 1941.

A szerk.

Driesch, Gerhard Cornelius (Köln, 
1689 k.-Szepesszombat, 1760?)

Esterházy Imre hercegprímás világi tit
kára. Ifjúkorában német tudósokkal (pl. 
Gottfried Wilhelm Leibniz, August Her
mann Francke) állt kapcsolatban. 1719- 
ben Damian Hugo Virmondt titkáraként 
tagja volt a konstantinápolyi császári kö
vetségnek, arról alapos beszámolót jelen
tetett meg latinul és németül. 1725-ig 
Bécsben, 1725^19 közt Pozsonyban, at
tól kezdve Szepesszombatban élt. Ester
házy Imre prímás környezetének toleráns 
légköre lehetővé tette, hogy a 18. sz. első 
felében a kat.-prot. tudományos együtt
működés munkása lehessen. Nagy meny- 
nyiségű, naplóval felérő levél fogalmaz
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ványából tájékozódhatunk a prímás kör
nyezetének ügyeiről, ~ történelem iránti 
érdeklődéséről. Kapcsolatban állt a kora
beli német tudományos élet több résztve
vőjével, bécsi tanácsosokkal, a pápai 
nunciatúra és az udvari könyvtár körül 
csoportosuló reformkat.-okkal, a mo.-i 
politikai és tudományos élet szereplőivel. 
Fontos láncszem volt —»Bél Mátyás és a 
császári udvar közt, Bél pedagógiai mód
szerét ajánlotta kát. főuraknak. Jelentős 
éremgyűjteményét 1756-ban Nádasdy 
Lipót 400 aranyért vásárolta meg.

írod.: Szelestei N. László, Adalékok Es
terházy Imre hercegprímás műpártolásához, 
MÉ, 2001.

Szelestei N. László

Druschetzky, Georg (Jifi Druzecki; 
Jemniky, 1745-Buda, 1819)

Cseh származású zeneszerző, negyed
századig Ausztriában, majd 1786-tól több 
mint harminc éven át Mo.-on működött. 
Pozsonyban Grassalkovich Antal zene-

Georg Druschetzky, Ungaria, 1799, autográf parti
túra. OSZK

karában játszott, majd 1791-99 között 
-^Batthyány József hercegprímás zené
sze volt, előbb Pozsonyban, később Pest- 
Budán. A századfordulótól József nádor 
budai fúvósegyüttesének tagjaként az 
udvari komponista posztját töltötte be, 
majd Musikdirektorrá lépett elő. Hagya
tékát és Mo.-on keletkezett műveinek je
lentős hányadát két hazai gyűjtemény őr
zi (OSZK; Keszthely, Helikon-könyvtár). 
Minthogy életművének erről a részéről a 
nemzetközi irodalom csak a legutóbbi 
időben vett tudomást, ~t „kisigényű fű- 
vósszerző '-nek tartották. A teljes életmű 
ismeretében azonban jól látható, hogy ~ 
az adott lehetőségekhez (megrendelések
hez) igazodva különböző műfajokban al
kotott: katonazenészként, majd fúvós
együttesek tagjaként csaknem 300 fúvós- 
darabot írt, ugyanakkor Linzben színpadi 
műveket (és szimfóniákat, vonósnégyese
ket, kamarazenét), Pozsonyban szimfó
niákat, versenyműveket, Pesten operákat 
és koncerteket, Budán egyházi műveket 
és sok kamarazenét komponált. Újabban 
megszólaltatott és kiadott művei (misék, 
kamaraművek, köztük pl. egy B-A-C-H- 
motívumra épülő oboanégyes) határozott 
zeneszerzői leleményességét és feltűnő 
hangszerelési érzékét bizonyítják.

Kiad.: Georg D ruschetzky, Symphonies, 
ed. Harrison Powley, in The Symphony 
1720-1840, New York, 1984; Georg Dru
schetzky, Partitas for Winds, ed. Dorottya 
Somorjay, 1985 (Musicalia Danubiana, 4).

írod.: Alexander Weinmann, Georg Dru
schetzky. Ein vergessener Musiker aus dem 
alten Österreich, Wien, 1986 (Wiener Archiv
studien); Sas Agnes, Georg Druschetzki, Bat
thyány József hercegprímás zenésze, ZtDolg, 
1987; Uő, Chronology of Georg Druschetzki's 
Works Preserved in his Estate, StudMus, 
31(1989).

Sas Agnes

duarius
I. Lipót egységesíteni akarta a Habs

burg Birodalom pénzverését, ezért 1659- 
ben Mo.-on is bevezette a krajcárértéket. 
2 magyar —»dénár 1 —»krajcárt ért. Beve
zetésekor a legkisebb krajcárérték a 3 
krajcáros volt, a pénzforgalom azonban
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kisebb értéket, 1/2 krajcárt is igényelt. 
Az örökös tartományokban 1/2 krajcár 2 
-^pfenniget ért, és ezt Zweier néven ver
ték ki. Ezt hozták forgalomba Mo.-on is,
nevét latinra----ra -  fordítva. 1707-bcn
szűnt meg a verése.

írod.: Bodor Imre, Magyarország apró
pénzei a 17. század második felében, Numiz
matikai Közlöny, 71-72(1972-73); Lajos 
Huszár, Münzkatalog Ungarn, Bp., 1979.

Gedai István

Dubnici Krónika (Cronica de gestis 
Hungarorum; 1479 k.; OSZK, Cod. Lat. 
165, f. 69v-83r)

Váradon, visz. a Drágfi család környe
zetében ismeretlen szerző tollából készült 
latin nyelvű magyar krónika, mely az 
Illésházyak dubnici könyvtárában maradt 
fönn. A 14. sz.-i —»krónikakompozíció 
változata, a —>Budai Krónika családjából. 
Részben ez utóbbit, részben a —»Képes 
Krónikát, valamint —»Küküllei János és a 
Névtelen Minorita I. Lajos-életrajzait má
solja. (A minorita írása csak itt maradt 
fenn.) Az 1468-76-os évekről szóló tudó
sításai önállóak és forrásértékűek. Mátyás 
és Beatrix esküvőjéről az író mint maga 
mondja -  másutt részletesen beszámolt. 
Mátyással szemben -  elsősorban adópo
litikája miatt -  ellenséges, harctéri sike
reit a nagyra becsült Báthory Istvánnak, 
Kinizsi Pálnak és Drágfi Bertalannak tu
lajdonítja.

Kiad. és Írod.: Chronicon Dubnicense, in 
Historiae Hungaricae fontes domestici, III, 
rec. Florianus M atthias, Pécs, 1884; Doma- 
novszky Sándor, A Dubnici krónika, Sz, 
1899; Uő, A Dubnici krónika kódexe, MKsz, 
1899; loan Lupa?, „Chronicon Dubnicense" 
despre Stefan cél Mare, Anuarul Institutului 
di Istoric Natioanalä, Cluj, 1928-1930; Kóde
xek a középkori Magyarországon, Bp., 1986.

Kulcsár Péter

Duehon, Johannes (Mosóc, 1596. jún. 
21.-?)

Ev. tanár, iskoladráma-szerző, költő. 
Márkusfalván, a Máriássy család birto
kán volt iskolamester, az ő alumnusuk- 
ként tanult 1622-től Wittenbergben. Zo
diacus votivus pro auspicio novi anni (Lő

cse, 1622) címmel köszöntő verseket írt 
a Máriássy család tagjai tiszteletére, a 12 
epigrammából álló verstüzérben minden 
családtaghoz az állatöv egy-egy jegyét 
kapcsolja. Egyéb latin epigrammái is is
meretesek. Külföldön két vizsgaérteke
zést adott ki (Synopsis naturalis scienti
ae, Wittenberg, 1624; Disputatio meta- 
physica, Rostock, 1624). 1627-36 között 
Besztercebányán segédtanító, majd rek
tor. Párbeszédes vizsgaelőadásokat írt és 
adatott elő tanítványaival az őszi és téli 
hónapokban. Öt ilyen művéről tudunk, 
háromnak műsoros meghívója Lőcsén 
nyomtatásban is megjelent (Fructus aesti
vi semestris, 1628; Theatrum sapientiae, 
1631; Vestibulum philosophiae, 1635). 
Ezek az egyleveles nyomtatványok szá
mozott pontokban sorolják fel az előadá
sok témáját és a szereplőket. Az első a 
hónapokkal és a nevezetesebb ünnepek
kel foglalkozik, a második részben ver
ses előadást hirdet a görög bölcsekről, a 
harmadik az iskolai tantárgyakról szól: a 
grammatica, rhetorica, logica, oratoria, 
poetica, mnemonica méltatása van egy
bekapcsolva Cicero, Arisztotelész, Plau
tus, Vergilius és Scaliger életének ismer
tetésével.

írod.: Rexa Dezső, Duchon János, MKsz, 
1904; Uő, MKsz, 1913, 244; Ján M isianik, 
Bibliográfia slovenského písomníctva do kon
ca 19. stor., Bratislava, 1946; Fazakas Jó
zsef, OSZK Évk, 1960, 180; Milena Cesna- 
ková-M ichalcová, Kapitaly z dejín slovens
kého divadla, Bratislava, 1967; Ján M ikleS, 
Pedagogicky realizmus Jána Duchona a Ko- 
menskeho, Jednotná skola (Bratislava), 1970; 
Ján Caploviő, Bibliográfia tlací vydanych na 
Slovensku do roku 1700, I—II, Martin, 1972- 
84, Nr. 761.

Kőszcghy Péter

Dudith András, orehovicei, br. (Du- 
dich; Andreas Sbardellatus; Andrea 
Sbardellati; ejtsd: dudics; Buda, 1533. 
febr. 16-Boroszló, 1589. febr. 23.)

Humanista tudós, filológus. Apai ágon 
horvát vagy szlavón, anyain a velencei 
Sbardellati családból származik. Apja ko
rai elvesztése után nagybátyja, Agostino 
di Sbardellati (V. Károly tanácsosa, váci
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püspök, majd esztergomi érsek) neveltet
te. Boroszlóban, 1550-től Veronában, Pa- 
dovában tanult. 1553-ban Reginald Pole 
(1500-1558) angol kardinális személyi 
titkára lett. Utazásaik során került kap
csolatba V. Károllyal, aki később I. Ferdi- 
nánd császár figyelmébe ajánlotta a nagy 
műveltségű ifjút.

1553-55 között Párizsban filológiai 
tanulmányokat folytatott a Collège Ro
yalban, ahol a neves klasszika-filológus, 
Turnebus volt a mestere. Londonba is el
látogatott. Rövid mo.-i tartózkodás után, 
1558-ban már mint esztergomi kanonok 
és képzett filológus érkezett Padovába 
jogot tanulni. Tagja Paolo Manuzio, 
Gianvincenzo Pinelli és Szophianosz hu
manista körének, ekkor kezdődhetett ba
rátsága Nicasius —Ællebodiusszal. 1560- 
ban tért vissza Mo.-ra. Ferdinánd császár 
knini püspökké nevezte ki. 1562-től a tri
denti zsinaton a magyar papságot képvi
selte. Ferdinánd békülékeny valláspoliti
kájának jegyében olyan nézeteket han
goztatott, hogy a keresztény egységet a 
prot.-oknak tett engedmények árán is 
fenn kell tartani, hogy kívánatos volna a 
papi cölibátus eltörlése, hogy nem hely
telen a két szín alatti áldozás stb. Noha 
beszédei elismerést váltottak ki, vélemé
nye olyannyira különbözött a hivatalos 
állásponttól, hogy távoznia kellett a zsi
natról. Flazatértekor, 1563-ban Csanádi, 
majd pécsi püspökké nevezték ki. 1565- 
ben II. Miksa követeként Lengyelo.-ba 
utazott. A lengyel királyné radomi udva
rában ismerkedett meg Regina Straszów- 
nával, akit 1567-ben, lemondva egyházi 
tiszteiről, feleségül vett. Továbbra is csá
szári szolgálatban maradt mint Miksa 
ágense és informátora. Ellenezte Báthory 
István lengyel királlyá koronázását, ezért 
1573-ban el kellett hagynia Lengyelo.-ot. 
Időközben újra megnősült, és második fe
leségével előbb sziléziai, majd morvao.-i 
birtokaira költözött. 1579-ben tanulóévei
nek színhelyén, Boroszlóban telepedett 
le, és ott élt haláláig.

Nyomtatásban csak három munkája 
jelent meg: lefordította és kommentálta 
I Ialikamasszoszi Dionüsziosz Thuküdi- 
dész-tanulmányát (Dionisi Halicarnassi

de Thucydidis historia iudicium, Velence, 
1560), olaszról latinra fordította Ludo
vico Beccadelli Pole-életrajzát (Vita Regi- 
naldi Poli, Velence, 1563), és kiadott egy 
könyvet az 1577—78-as években feltűnt 
üstökösről, amelyben leszámolt az égi je
lenségekhez kötődő babonákkal, többek 
között azzal a tévhittel, mely a pestist az 
üstökös hatásának tulajdonította (De co
metarum significatione, Bázel, 1579). 
Ennek kapcsán kezdett járvány tani kérdé
sekkel foglalkozni. Orvos barátaival foly
tatott levelezésében azt igyekezett tisz
tázni, hogy azonos okokra vezethetők-e 
vissza egy-egy betegség sporadikus és 
tömeges előfordulásai, vagyis ugyanazon 
betegségnek tekinthetők-e az elszigetel
ten felbukkanó és a járványszerű mérete
ket öltő fertőzések. Mindkét kérdésre 
adott igenlő válaszával járványtani néze
teiben laikus létére megelőzte korát. Kéz
iratban fennmaradt több görög szerző ál
tala emendált szövegmásolata (további 
Dionüsziosz-tanulmányok, Ptolemaiosz, 
Longinosz, Appianosz, Diodórosz Szi- 
kulosz, Szünkelosz, Proklosz, Diophan- 
tész, Geminosz írásai). Noha rokonszen
vezett az antitrinitarizmussal, semmilyen 
felekezethez sem csatlakozott; az önálló 
vélemény szabadságát hirdette. Életmű
vének legjelentősebb része levelezése, 
amelyet teológiai, természettudományos, 
politikai kérdésekről folytatott korának 
szinte minden jelentős tudósával, huma
nistájával. Tevékenysége és szabad szel
lemű gondolkodása Európa-szerte is
mertté tette nevét.

Kiad.: Hegedűs István, Dudith András 
életéhez, ItK, 1900 (leveleinek és Oláh Mik
lóshoz szóló versének kiadásával); Berndor- 
fer Alfréd, Dudith András orvosi levelei, Ter
mészet és Technika, 1953; Rövid kommentár 
az üstökösök jelentőségéről, in Régi magyar 
filozófusok, kiad. Mátrai László, Bp., 1961; 
Régi magyar levelestár, kiad. Hargittay 
Emil, Bp., 1981 (levélváltásai Justus Lipsi- 
usszal); Episztolák. Orációk. Rövid kommen
tár az üstökösök jelentőségéről, in Janus 
Pannonius -  magyarországi humanisták, ki
ad. Klaniczay Tibor, Bp., 1982; Rövid kom
mentár az üstökösök jelentőségéről. Levele 
Petrus Monaviushoz, in Waczulik, 1984;
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Epistulae, I—III, ed. Lech Szczucki, Tibor 
Szepessy, Bp., 1992 -98 (BSMRAe, 13/1-4).

írod.: Juhász Kálmán, Dudith András ta
nulóévei, TSz, 1926; Faludi János, Dudith és 
a francia humanisták, Minerva, 1928; Pierre 
Costil, Dudith András, humaniste hongrois, 
Paris, 1935; Juhász Kálmán, A csanádi püs
pökség története, Makó, 1935; Z ipser Sándor, 
Dudith András a tridenti zsinaton, Bp., 1938; 
M. Ernuszt Johanna, Néhány szó Dudith 
András védelmében, EPhK, 1944; Vladimir 
Bazala, Dudith András, Zágráb, 1951; M. 
Zemplén, 1961; Sándor V. Kovács, Mano- 
scritti umanistici ad Esztergom, MKsz, 1972; 
Dán Róbert, Dudith András és a „ lingua pri
migenia ” kritikája, in Uő, Humanizmus, re
formáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv 
Magyarországon, Bp., 1973 (HumRef, 2); 
N yerges László, Az üstökösök jelentéséről 
szóló Dudith András-értekezés kiadásáról, 
FK, 1974; Cesare Vasoli, Dudith András e la 
disputa suile comete, in Rapporti veneto-un- 
gheresi all’epoca del Rinascimento, 1975 = in 
Uő, / mi ti e gli astri, Nápoly, 1977; Kerecsé- 
nyi Dezső, Dudith András, in Uő, Válogatott 
írásai, Bp., 1979; Lech Szczucki, Migdzy 
ortodoksjq a nikodemizmem, Dudith András 
na soborze trydenckim, Odrodzenie i Refor- 
macja w Polsce, 1984; Szlatky Mária, Du
dith András humanista philologus levelezésé
nek orvostörténeti jelentőségéről, OtK, 1984; 
Lech Szczucki, L 'epistolario di Dudith And
rás, Rinascimento, 1985; P irnát Antal, A ke- 
let-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésé
nek vázlata az 1570-es évek elejéig, in Iroda
lom és ideológia a 16-17. században, szerk. 
Varjas Béla, Bp., 1987 (Memoria saeculo
rum Hungáriáé, 5); Lech Szczucki, Ars dissi
mulandi, Dudith Andrása rozstanie z Koscio- 
em, in Kultúra polska a kultúra europejska, 
Warszawa, 1987; Dr. Kemenes Pál, Gondola
tok a pestisről. Dudith András (1533-1589), 
Orvosi Hetilap, 1990; Szepessy Tibor, Margi
nalia Dudithiana, ItK, 1990; Adattár XVI 
XVIII/12, III, 1993; Lech Szczucki, Magna 
indole puer, in Adattár XVI-XVIII/35, 1997; 
Ács Pál, Dudith András török sógora, ItK, 
1999; Szabó András, Dudith András politikai 
tevékenysége 1574-ben, in Uő, Respublica lit
teraria, Bp., 1999 (Régi Magyar Könyvtár. 
Tanulmányok).

Lux Etelka

Dudith-könyvtár
—»Dudith András humanista, kát. fő

pap könyvtára Boroszlóban. A feltehető
leg 5-6000 művet tartalmazó, kb. 4000 
kötetesre becsült európai hírű gyűjte
ményt a tudós özvegye 1609-10-ben el
adta Franz Dietrichstein olmützi érsek
nek ez utóbbi nikolsburgi könyvtárába, 
ill. Frigyes Ágost szász választófejede
lemnek Drezdába. A meg nem vásárolt 
könyvek szétszóródtak, a nikolsburgi és 
részben a drezdai könyvek pedig a své
dek hadizsákmányaként Krisztina király
nő könyvtárába kerültek (1645). Ma Eu
rópa több mint 30 bibliotékájában talál
hatók kötetek a ~ból. A könyvtár szinte 
teljes egészében Dudith András szerze
ménye, kisebb örökségként Sbardellati 
Dudith János Ágoston könyveiről tudjuk, 
hogy a ~at gazdagították.

írod.: Adattár XVI-XVIII/12, III, 1993; 
Jankovics József, Monok István, Dudith 
András könyvtára, MKsz, 1994.

Monok István

Dugonics András (Szeged, 1740. okt. 
18.-Szeged, 1818. júl. 26.)

író. Kereskedelemmel is foglalkozó 
szegedi iparos gyermeke, az 1750-es 
években lépett be a piarista rendbe, ahol 
mint a matematika és a geometria oktató
ja találta meg a helyét. Az 1777-ben 
Nagyszombatból Budára telepített „uni- 
versitás”-on nyugalomba vonulásáig ő ta
nította a „tudákosság”-ot, azaz a matema
tikát. 1784-ben tankönyvet is publikált, 
amelynek színvonaláról a tudománytörté
nészek véleménye megoszlik, bizonyos 
viszont, hogy nyelvújítóként jelentős tel
jesítményt hozott létre művével: számos 
ma is használt szó (egyenlet, gömb, köb, 
hasáb stb.) dicséri nyelvteremtő fantázi
áját. Magyarul és latinul folyamatosan ír
ta ma már feltámaszthatatlan szépirodal
mi műveit, arányérzéket azonban nem
igen tanult kedves antik auktoraitól: 
tollából zabolátlanul áradt a szöveg. A 
színháznak is rajongója volt, az 1790-es 
évek elején induló magyar hivatásos szín
játszók számára jó néhány darabot fordí
tott, magyarított vagy irt. Legnagyobb si
kerét azonban 1788-ban megjelent regé-
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Dugonics András. Ráicz Sámuel metszete, 1783

nyével aratta, az Etelka, egy igen ritka 
magyar kisasszony Világosváratt Árpád 
és Zoltán fejedelem ideikbe c. műve még 
két kiadást ért meg (1791 és 1805), ami 
ebben a korban ritkán fordult elő. Ez a si
ker nem olcsó siker volt, a kor legjobb 
szellemei közül jó néhányan nyilatkoztak 
róla elismeréssel. A mára már ugyancsak 
olvashatatlan mű cselekménye a honfog
lalás korában játszódik. Ez a cselekmény 
a kor regényirodalmának paneljeiből épül 
fel, de a sikert aligha az elbeszélt törté
netnek köszönheti, az inkább csak ürügy 
volt: a regény nem is annyira a magyar
ság honfoglalásáról szól, mint inkább a 
honfoglaló magyarságról. Ez magyaráz
za, hogy a munkában sok a többnyire a 
lábjegyzetekbe beírt történeti, irodalom- 
történeti, nyelvészeti, néprajzi, régészeti 
információ, közli pl. a Pannóniái éneket 
(—»Csáti Demeter) és az ún. kun Mi- 
atyánkot is. Szívesen etimologizál. Ez a 
tudományos igény alaposan és közvetle
nül befolyásolja magát a cselekményt is.

A regény tétje az, hogy vajon egymásra 
talál-e a hősnő, Etelka (e név ugyancsak 
~ leleménye, az Attila-Etele férfinév női 
változataként alkotta meg) és az ismeret
len dalia, akiről jó ideig csak annyit tud 
az olvasó, hogy messzi földről érkezett. 
Utóbb azután kiderül, hogy nem más, 
mint északi rokonaink királyfia. A külön
féle bonyodalmak után bekövetkező 
násznak így különös jelentése van, jelzi, 
hogy a magyar nemzet hagyományos ere
detmagyarázatát, a hun-magyar rokonsá
got ~ ugyan nem utasítja el, de kiegészíti 
a finn-magyar nyelvrokonságon alapuló 
eredetmagyarázattal. Az északi népekkel 
való nyelvrokonságot csak a regény meg
jelenése előtt mintegy tíz esztendővel bi
zonyította be —»Sajnovics János. Róla és 
művéről ~ a mű második kiadásában 
hosszú lábjegyzetben értekezik. A kor tu
dományossága azonban közrejátszott a 
hősnő alakjának megformálásában is. Ab
ban a körülményben, hogy a honfoglalás 
korában élő Etelka az író szülővárosának 
nyelvén beszél (az utolsó kiadásban pedig 
egyenesen szögediesen), a kor egyik nagy 
hatású bölcselőjének, Johann Gottfried 
Herdemek inspirációjára kell ráismer
nünk. A régi és tősgyökeresen nemzeti 
nyelvet ~ is saját korának népnyelvében 
találja meg: hősei (elsősorban Etelka) 
időnként képesek folyamatosan szólások
ban és közmondásokban beszélni. Ezeket 
utóbb ki is szemezgették az Etelka szö
vegéből, s külön kiadványban jelentették 
meg. ~ beleszőtt regényébe aktuálpoliti- 
kai célzásokat is, amelyeket az Etelkának 
kulcsa c. írásában oldott fel, a regény ha
tásának igazi kulcsa azonban a honfogla
ló magyar nemzetről kialakított képben 
van, amely meglepően strukturált, nem
csak sok, de sokféle tényanyagot is magá
ban foglaló kép. Az író még azzal is törő
dik, hogy e hajdani nemzet fölé boruló 
égboltot is a nemzet saját istene lakja: ő a 
„Magyarok Istene”. Ez a kifejezés innen 
indul el hódító útjára. Maga a regény 
azonban csak a kortársak körében aratott 
sikert, azóta még az irodalomtörténettől 
sem kapott sok jó szót. Ám ha nem tud is 
megfelelni a regényekkel szemben tá
masztott minimális normáknak sem, a
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magyar kulturális örökség olyan egyedi 
dokumentuma, amelynek titkai mindmáig 
foglalkoztatják a kutatókat és vonzzák az 
érdeklődőket. 2002-ben megjelent kritikai 
igényű kiadása ugyancsak siker volt, ha ez 
a siker nem vetekedhet is a hajdanival.

Művei és kiad.: Etelka, egy igen ritka ma
gyar kisasszony, Pozsony-Kassa, 1788, 21791, 
31805; A tudákosságnak [...] könyvei. 1. A be
tűvetés, 2. A földmérés, 3. A háromszögelések, 
4. A csúcsos szerelések, Pozsony-Pest, 1798; 
Római történetek, Pozsony-Pest, 1800; A ma
gyaroknak uradalmaik, Pest-Pozsony, 1801; 
Szittyiai történetek, Pest-Pozsony, 1806-08; 
Nevezetes hadivezérek, Pest, 1817; Bátori Má
ria, Pest, 1881, 21887; Tárházi, Pest, 1882; 
Kun László, Bp., 1885; Toldi Miklós, Bp., 
1893; Trinummus, A Piarista Gimnázium Érte
sítője, Veszprém, 1910-11; Téténynek ékessé
ge, Szeged, 1941 ; Ami vált, vittatni való. Válo
gatás Dugonics András matematikai írásaiból, 
Szeged, 1968; Cserei. Egy honvári herceg, ki
ad. Belia György, utószó Kerényi Ferenc, 
Bp., 1975; A fazék, kiad. Demeter Júlia, Mó
ra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged), 1989; 
Etelka, krit. kiad., kiad. Penke Olga, Debre
cen, 2002 (Csokonai Könyvtár. Források, 8).

írod.: Prónai Antal, Dugonics András 
életrajza, Szeged, 1903; Baróti Dezső, Du
gonics András és a barokk regény [1934], in 
Uő, írók, érzelmek, stílusok, Bp., 1971; Gyu
ris György, Dugonics András bibliográfiája, 
Szeged, 1969; Szauder József, Dugonics em
lékezete, in UŐ, Az Estve és Az Alom, Bp., 
1970, 136-155; Kerényi Ferenc, Toldi Mik
lós a régi magyar színpadon, It, 1977; May 
István, Dugonics Aithiopika-fordítása, FK, 
1978; Berlász Jenő, Egy ismeretlen Dugo- 
nics-kézirat. A zágrábi ..Karikléia”, OSZK 
Évk, 1981; May István, Az Etelka három ki
adása, Szegedi Műhely, 1985; B író Ferenc, A 
„ karjeli ” rokonság. A magyarság eredetének 
kérdése Dugonics András „Etelká”-jában, It, 
1986; Demeter Júlia, Dugonics András kéz
iratos drámái, ItK, 1989; éázárné Bozó 
Klára, Dugonics közmondásgyűjteményének 
magyarázó jegyzetei, Szegedi Műhely, 1991; 
B író Ferenc, Dugonics András (1741-1818), 
az Etelka szerzője, in Uő, A felvilágosodás 
korának magyar irodalma, Bp., 1994, 32003; 
Péter László, Szöregi délutánok, Bp., 1994; 
Szörényi László, Dugonics András, in Uő,

Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi 
magyar irodalomról, Bp., 1996; Szilágyi 
Márton, Dugonics András ismeretlen önélet
rajza 1786-ból ItK, 1997; Stephanus Léh, 
Andreas Koltai, Catalogus religiosorum 
Provinciae Hungáriáé ordinis Scholarum 
Piarum 1666-1997, Bp., 1998; Keresztesi 
Mária, A magyar matematikai szaknyelv tör
ténetéből, in A magyar matematika történeté
ből. A klasszikus századok számolómesterei, 
szerk. Gazda István. Piliscsaba, 2000; Szüts 
Ferenc, Dugonics és az első magyar mennyi
ségtan, in A magyar matematika történetéből, 
i. m.; Penke Olga, A regény műfaja Dugonics 
Etelkájában, ItK, 2001.

Bíró Ferenc

dukát
Az európai aranypénzverést Firenze 

indította el (—»aranyforint) 1252-ben. 
Velence 1284-ben követte a példát. A ve
lencei —»aranypénz Szt. Márkot és a tér
deplő dogét ábrázoló képéhez a SÍT TIBI 
CHRISTE DATUS QUEM REGIS ISTE 
DUCATUS felirat tartozott. Ennek utolsó 
szaváról kapta a nevét a velencei arany
pénz. Súlya 3,49 g volt, és 3,44 g szín
arany volt benne. A 16. sz.-ban a magyar 
aranyforint neve is ~ lett, de csak 1680- 
ban tértek át a ~ könnyebb —»pénzlábára, 
amikor is 23 karát 8 grän (986%o) finom
ságú 281 g-os bécsi —»márkából 80 2/5 
~ot vertek. Súlya tehát 3,495 g volt, és 
3,446 g színaranyat tartalmazott.

A magyar aranypénzverésben a 15. sz.- 
ban kezdődött a többszörös aranyak veré
se, de csak a 16. sz.-ban vált általánossá. 
Főleg 10 és 5 ~osok készültek a —»tallér, 
ill. féltallér verőtövével (-ópénzverés). 
Erdélyben rendszeresen verték a ~ há
nyadosát (1/2, 1/4, 1/8, sőt később 1/16 
is) és többszörösét is. Apafi Mihály ide
jében 25, 50 és 100 ~osok is készültek: 
ezek azonban nem pénzforgalmi célokra, 
hanem ajándékozásra.

A — »ezüstpénzhez viszonyított értéke 
változó volt: az ezüst értéke fokozatosan 
csökkent. A 16. sz. elején még 1 arany = 
100 dénár, de a 17. sz.-ban már a 4-500 
dénár értékét is elérte. A ~ a tallérral ere
detileg egyenértékű volt, de a 17. sz. kö
zepén már 2 tallért is adtak 1 -ért.



25V dunai iskola

írod .: H uszár Lajos, Habsburg-házi kirá
lyok pénzei, Bp., 1975.

Gedai István

D u k la ,  Jichák há-Lévi (fPozsony, 
1762)

Rabbi. Előbb Duklán, majd Zilzben 
működött, 1759-től haláláig pozsonyi fő
rabbi. Pozsonyi rabbisága idején folyt a 
hajsza a sabbateanizmussal vádolt Mor- 
decháj -^Eibeschütz és apja ellen.

Kiad.: Májne hájesuó, Varsó, 1892.
írod.: MZsL, 1929, 207.

Haraszti György

d u n a i  isko la
Művészeti csoportosulás főként a Du

na bajor és osztrák szakaszának közelé
ben a 16. sz. első harmadában. Tagjait in
kább a hasonló formai megoldások tartot
ták össze, mintsem a közös iskolázottság, 
helyesebb lenne tehát „dunai stílus”-ról 
beszélni. Legfontosabb képviselői (Alb
recht Altdorfer, Wolf Huber, ifjabb évei
ben id. Lucas Cranach is) a festészet te
rületén tevékenykedtek, fontos tettük 
volt a természet egyre hangsúlyosabb áb
rázolása. Altdorfernél már önálló, em
beralak nélküli tájat is találunk, és mind 
ő, mind festőtársai az embert gyakran 
egy nagy természeti egész részeként jele
nítik meg. A -hoz tartozó festők kedvel
ték a sejtelmes, titokzatos hangulatot, az 
erdő általában őserejű, homályos tömeg, 
ágak buja szövevénye, gyakoriak a ro
mok, az éjszakai jelenetek cikázó fények
kel. A figurák mozgatásában vagy a pers
pektivikus térérzékeltetésben inkább a ki
fejezés erőteljessége, semmint a szigorú 
valószerűség kívánalma volt a fő szem
pont, előszeretettel használtak széles, ha
tározott, sőt lendületes ecsetvonásokat. E 
felismerés jegyében az 1960-as években 
a ~ fogalmát megkísérelték kiterjeszteni a 
szobrászatra (Hans Leinberger) és az épí
tészetre is (Benedikt Ried, Ulászló-terem 
a prágai várban). A téma iránti érdeklő
dés csúcspontját, egyben a stílusfogalom 
minél nagyobb területre, minél több je
lenségre való kiterjesztését az 1965-ben 
Linzben (Stift St. Florian) rendezett kiál
lítás jelentette.

A Dunára utaló név a tekintetben helyt
álló, hogy már a közvetlenül szomszédos 
területeken, pl. a cseh vagy a salzburgi 
festészetben is csak ritkán fordulnak elő 
a felsorolt stílusjegyek, érdekes módon 
azonban a szobrászatban mindkét helyen 
jelen vannak. Ugyanezt a közelség elle
nére csekély, legfeljebb szórványos kap
csolódást figyelhetjük meg a mo.-i művé
szetben; egyetlen —»szárnyasoltárnak, az 
1510-es években készült zólyomszászfal- 
vi Szt. Ilona- és Egyed-oltárnak a fest
ményein látjuk teljes pompájában a stílus 
kibontakozását, különös, lendületes ecset
vonásait; a táblák éppen ezáltal eléggé 
magányosak a hazai emlékek között. Az 
oltár szobrain az alakok stilizálása mér
sékeltebb, de ugyancsak dunai jegyeket 
hordoz, ez azonban jobban összefügg egy 
másik ottani alkotással, a falu templomá
nak Remete Szt. Antal és Pál tiszteletére 
szentelt főoltárával az 1500 u.-i évekből; 
mindkettő bizonyára egy besztercebányai 
műhely munkája. A dubravicai Jézus ro- 
konsága-tábla (MNG, 1510-es évek) köz
vetlen környezetében ismeretlen, de a du
nai festőkre emlékeztető fejformáit a falu 
földesurának a királyi udvarban betöltött 
szerepével magyarázhatjuk. Erősen du- 
naias jegyeket viselő és nagyon jó színvo
nalú Utolsó ítélet-dombormű töredékét, 
két felhők között trónoló apostolt őriz a 
pozsonyi Mestské múzeum az 1510-es 
évekből; nem biztos, hogy magából a vá
rosból vagy környékéről származik. Ha
sonlóképpen kvalitásos, de teljességgel 
elszigetelt egy Keresztvitel-kép, talán 
szintén az 1510-es évekből (SNG), amely 
a krasznahorkai Andrássy-gyűjteményben 
bukkant fel, s melynek eredetéről semmit 
sem tudunk.

A ~ stílusát kevésbé markánsan képvi
seli a sárosi festmények egy inkább ösz- 
szefüggő csoportja, így a —»kisszebeni 
Angyali üdvözlet-oltár és a héthársi főol
tár számyképei az 1510-es évekből vagy 
a bártfai Krisztus búcsúja anyjától témá
jú epitáfium 1522-ből (Bártfa, Mestské 
múzeum). Ezekhez társíthatjuk a rozs- 
nyói Szt. Anna harmadmagával témájú 
képet, hátterében érdekes bányászati áb
rázolással. Altdorfer-metszetek felhasz-
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Remete Szt. Antal 
látomása Szepes- 
bé Iáról, 1510-es 
évek. MNG

nálása érhető tetten pl. a márkfalvi főol
táron (1517), markánsan dunaias hegyek 
még a távoli Csík oltárainak hátterében is 
felbukkannak (Csíkszentlélek, főoltár, 
1510, MNG).

A ~ hatását néhány miniatúra is tükrö
zi, így a kompozíciók előképeinek válasz
tott metszetek révén is nagyon németes 
Pannonhalmi Evangelistarium (1511 k., 
Pannonhalma, Főapátsági Kvt., BKA 2).

Nagyon gyakran azonban csak bizo
nyos dunai stílusjegyekre -  a szobrászat
ban általában a felfokozott mozgalmas
ságra -  hivatkozva nevezik egyes kutatók 
ide tartozónak némelyik emléket, mint pl. 
a nagyócsai oltár Mária halála-jelenetét 
( 1515). A festésmód feltűnően eltérő vol
ta miatt legfeljebb távoli dunai hatás meg

nyilvánulásának tarthatjuk a tájképi ele
mek előtérbe kerülését a 1500-as évek 
elejének szepességi festészetében, első
sorban a Szt. Antal-oltárok Mestere nehe
zen körvonalazható műhelyének alkotásai 
között; jellemző a művésznek nevét is 
adó -^szepesszombati Szent Antal-oltár. 
Ugyanez vonatkozik az inkább nürnber
gi, mint dunai irányultságú —>M. S. mes
terre.

Írod.: Radocsay, 1955, 149-157, 169- 
171, 175-178; Die Kunst der Donauschule 
1490-1540. Ausstellung des Landes Oberös
terreich. Stift St. Florian und Schloßmuseum, 
Linz, 1965; Radocsay, 1967, 120-123; Jaro- 
mir llOMOLKA, Gotickä plastika na Slovens- 
ku, Bratislava, 1972, 22, 85, 88; Ernő Maro
si, Die Kunstproduktion im historischem Un-
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garn zur Beginn des 16. Jahrhunderts und die 
Frage der „Donauschule", in Bayern-Un
garn Tausend Jahre. Aufsätze zur Bayeri
schen Landesausstellung 2001. Vorträge der 
Tagung „Bayern und Ungarn im Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit" in Passau 15. bis 
18. Oktober 2000, Hrsg. Herbert W. W urster 
usw., Regensburg, 2000, 180-182, 186.

Végh János

Dunántúl (a Dráva-Száva közével)
A —>Kárpát-medence egyik legössze

tettebb, legváltozatosabb nagytája a 
-^Kisalföldtől délre, az —»Alföldtől nyu
gatra. A történelem során megnevezése 
változott, határai, a területéhez sorolt tá
jak a szakirodalomban időnként eltérőek. 
A Kárpát-medence nagytájai megneve
zésének gyakorlatában a szemlélő tartóz
kodási helyéhez történő viszonyítás, a 
centrális táj szemlélet okozta a bizonyta
lanságot. A ma közismert ~ fogalmához 
hasonló területet Pozsony igazgatási köz
ponttá válását követően, a 18. sz.-tól 
kezdtek jelölni a kifejezéssel. Az egész 
országot (a Kárpát-medencét) Pozsony
ból szemlélve érthető a Duna nyugat
kelet irányú szakaszától délre elhelyez
kedő terület Dunán túl elnevezése. Míg 
az ország központja Esztergom, Székes- 
fehérvár, Óbuda, Buda vagy Visegrád 
volt, az ezekhez történő viszonyítás a 
mai szóhasználattal jelölt ~t Dunán inne
ni területnek mondta. A fogalom állandó
sulását, egyértelművé válását nehezítet
te, hogy az országnak ez a része önálló 
politikai egységet nem alkotott, területén 
különkormányzat nem alakult ki. Az itt 
élőknek sem volt a nagytáj egészéhez 
kapcsolódó „mi’ -tudata, azaz nem ala
kult ki a „~iak’’-elkülönülés.

A ~ földrajzi határainak megvonását 
befolyásolja, hogy milyen közép- és kis
tájak tekinthetők területéhez tartozónak. 
A Kisalföld fogalmának 18-19. sz.-i ki
alakulását követően a ~ északi határa a 
nagytáj nyugati területén a Dunától dé
lebbre került, és így csak a Gerecse, a Pi
lis és a Visegrádi-hg. vonalánál éri el a fo
lyam partját. Keleti peremét kijelöli az a 
földrajzi szemlélet, amely a Dunát észak
ról dél felé kísérő síkvidéki területeket

(Mezőföld, Tolnai-Sárköz, Drávaköz) és 
a Dráva-völgy keleti felét az Ormánság
gal az Alföldhöz tartozónak tekinti. így a 
-  határát a Balatontól délre húzódó domb
vidékek keleti völgyei alkotják. A Kárpát
medence egészét tekintve délen a napja
inkban általánosan elfogadott Dráva nem 
jelent határt. A ~ ugyanis alaktani és szer
kezeti szempontból folytatódik a Dráva- 
Száva közén, és így a Száva völgyéig, ill. 
attól délre a Balkán hegyvidékéig terjed. 
Nyugat felé a Kárpát-medence nyitott, 
határa az Alpokig húzódik, és szerkezeti
leg még a Grazi-medence is a ~ nyugati 
folytatásának tekintendő.

A ~ változatosságát, összetettségét a 
felszínét meghatározó eltérő irányú tö
résvonalak és a területét alkotó különbö
ző jellegű tájak jelzik. Észak-déli irányú 
törésvonalak választják el a Keleti-Alpo
kat és a Kárpát-medencét, valamint a 
Duna vonalát követve az Alföldet és a ~t. 
Ugyancsak észak-déli irányúak a Zalai
dombságot tagoló völgyek és a köztük 
emelkedő keskeny gerincek. Északkelet
délnyugat irányúak a ~i-középhg., a Me
csek vonulatai, a Kárpát-medence legna
gyobb tavának, a Balatonnak és a Velen
cei-tónak süllyedékei, valamint a ~ vízfo
lyásainak (pl. Rába, Marcal, Kapos) egy 
része. Északnyugat-délkeleti törésekben 
futnak a terület déli részének jelentős fo- 
lyói (Dráva, Mura, Száva), húzódnak Kül- 
ső-Somogy völgyei, a Dráva-Száva kö
zén a Papuk és a Fruska Gora, valamint a 
~i-középhg. fő vonulataira merőleges ár
kok, átjárók (pl. Móri-árok, Váli-völgy).

A nyugatról kelet felé egyre alacso
nyabbá váló ~ területét hegységek, a 
hegységekben meghúzódó, gyakran lösz
szel borított és szenet (pl. Dorog, Tokod, 
Tatabánya), ásványi kincseket rejtő me
dencék, dolomit- és mészkőfennsíkok (pl. 
Veszprémi-fennsík, Tétényi-fennsík), va
lamint dombvidékek, folyóvölgyek teszik 
változatossá.

A~i hegyek kis része a legrégebbi kris
tályos röghegységek darabjai, tönkjei. A 
keleti részen a Velencei-hg., a Drávaköz 
határán a Vörösmarti-rög, valamint a Me
csektől keletre a Mórágyi-rög a Kárpát
medence felszínre bukkanó gránithegyeit
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képviselik. A ~ nyugati részéhez sorolt 
Soproni-hg., amelynek északnyugati me
dencéjében, Brennbergen nyitották meg 
az ország legrégebbi szénbányáját, az ősi 
kristályos tönkök közé tartozik. Déli 
folytatása a Kőszegi-/Borostyánkői-hg., 
amelyben a nagytáj legmagasabb pontja, 
az írott-kő (882 m) található.

A ~ hegyeinek többsége 700 m-nél 
nem magasabb, középhegység. A töré
sekkel és a lösz borította medencékkel 
(pl. Zirci-, Zsámbéki-medence, a Budai- 
hg. és a Pilis medencéi) erősen tagol 
mészkő- és dolomithegyek mellett jelen
tős nyomai vannak a vulkánosságnak is. 
A ~i-középhg. déli vonulata, a Balaton 
süllyedékét északon kísérő Balaton-fel- 
vidék és a Déli-Bakony nyugati része, a 
Keszthelyi-medence körüli tanúhegyek 
(pl. Badacsony, Csobánc, Haláp, Gulács, 
Szt. György-hegy) bazalttakarója kedvez 
a —»gyümölcstermesztésnek és a —»sző
lőművelésnek. Ugyancsak a vulkánosság 
nyomai figyelhetők meg északkeleten a 
Visegrádi-hg.-ben.

A Balaton-felvidéktől a devecseri törés
vonal választja el a több darabra tagoló
dott, északon a Kisalföldig húzódó Ba
konyt. A nagy tömegű, karsztjelenségeket 
is mutató hegység legmagasabb pontja a 
Kőris-hegy (713 m). Az egykor összefüg
gő bükkösökkel borított, Bakonyerdőnek 
is nevezett vidék települései a Zirci-me
dencében, a forrásvizek („kutak”) mellet
ti völgyekben, várai a meredek sziklafa
lak peremén épültek. A Bakonyt keleten a 
Móri-árok választja el a tagolatlan, főként 
tölgyesekkel borított, átlagosan 400 m 
magasságú Vértestől. Északi peremén kis 
várak emelkedtek, a Tatabánya környéki 
medencében barnakőszenet bányásztak. 
Délnyugati, a Móri-árok felé fekvő lejtője 
történelmi borvidék. A Dunakanyar terü
letét a Dunáig húzódó, egymástól jól elkü
lönülő, erősen töredezett hegyek (Gere
cse, Pilis, Budai- és Visegrádi-hg.) fog
lalják el. A Duna vonalát követő keleti 
törésvonal mentén jelentős hévizek, me
leg források fakadnak.

A Duna-Dráva határolta terület délke
leti részén emelkedik a két délnyugat
északkelet irányú vonulatból álló Me

csek, valamint délebbre, a Drávaköz pe
remén húzódó nyugat-kelet irányú Villá- 
nyi-hg. A Mecseket megosztó törésben 
kőszenet bányásznak. A hegység délen és 
keleten meredekebb, széles fennsíkjai 
védik az előterében épült településeket. 
Mind a Mecsek, mind a Villányi-hg. déli 
lejtőin mediterrán jellegű éghajlat teremt 
kedvező feltételeket a szőlő- és gyü
mölcstermesztésnek. Az enyhe éghajlat a 
természetes növénytakarót is befolyásol
ja. A tölgy, kőris, juhar és hárs mellett a 
karsztbokorerdő földközi-tengeri eleme
ket mutat. A Villányi-hg. nyugati törés
vonalán kénes, kénhidrogénes gyógyvi
zek fakadnak (Harkányfürdő, Siklós, Be- 
remend).

A ~i-középhg. és a Mecsek fő irányát 
követik a Dráva-Száva közének nyugati 
peremén húzódó hegyek, a Kalnik, vala
mint az 1000 m magasságot is meghaladó 
Szlyeme és Ivanscsica. Sziszektől észak
keletre a 900 m-nél magasabb Papuk hg. 
északról, a Pszuny és a Gyei pedig délről 
veszi körbe a Pozsegai-medencét.

A ~ tájainak változatosságát mutatják 
a dombvidékek is, amelyek magassága a 
nyugati peremen még 300-350, keleten, a 
Duna völgyét elérve már csak 130-160
m. A Zalától Baranya és Tolna felé halad
va a dombokat borító lösz egyre vasta
gabbá válik. A Somogybán még csak 6- 
12 m-es takaró Baranyában már 35-40 
m-es, azaz a Titel környéki után a Kár
pát-medence második legvastagabb lösz
borítása. A ~i-dombság nyugati része Vas 
és Zala m.-k területén agyagos talajú, 
észak-déli völgyekkel, halomgerincek
kel erősen tagolt, csapadékosabb vidék. 
Kelet felé a Somogy-Tolnai-Baranyai- 
dombság felszínéről az észak-déli völ
gyek fokozatosan eltűnnek, vagy helyüket 
északnyugat-délkeleti törések foglalják 
el. A talajt borító löszt helyenként fűtóho- 
mok váltja fel, amelyen az erdők egyre 
gyérülve, helyüket szántóföldeknek adják 
át. A dombvidék a Dráva-Száva közén is 
folytatódik, és bár a vízválasztót hegység
nek (Bilo-hg., 299 m) nevezik, ez valójá
ban a lösz borította Somogyi-dombság 
Dráván túli folytatása. Az ettől nyugatra 
elhelyezkedő Zágrábi-medence központi
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része a Száva két partján alföldi jellegű 
síkság, peremvidékei ugyancsak a Drává
tól északra fekvő dombvidék meghosz- 
szabbodásai. A terület jellegzetessége, 
hogy az észak-déli irányú völgyeket itt is 
törések és a Száva felé futó folyók med
rei tagolják.

A ~i-dombság változatos területén, oly
kor egy-egy patak völgyében, a hátakon, a 
halomgerinceken, az egymástól elkülönü
lő kistájakon anyagi és szellemi művelt
ségben egyaránt eltéréseket mutató közös
ségek alakultak ki. A Soproni-, Kőszegi- 
hg. belső oldalán fekvő dombvidékek a 
Kisalföldre vezetnek át. A Vasi-Zalai- 
dombság nyugati peremén erősen tagolt, 
erdős területen a szeres települési fonnát 
mutató Őrség helyezkedik el. Ettől dé
lebbre Hetés és a —»Vendvidék található. 
A Dráva és a Mura a Muraközt határolja. 
A Zala felső folyásától délre Göcsej he
lyezkedik el, az őrségihez hasonló, de 
szegesnek nevezett településeivel. A Za
lai-dombság nyugatabbra fekvő részének 
legjelentősebb észak-déli völgyét a Prin
cipális-csatorna foglalja el. A Somogy- 
Tolnai-dombvidék is több kisebb részre 
oszlik. „Somogyország” Balatontól délre 
fekvő része a lösszel borított Külső-So- 
mogy és a Dráváig terjedő futóhomokos 
Belső-Somogy. A Mecsektől északra a 
Kapósig húzódik az erdőkben gazdag 
Zselic, ettől keletre a Völgység és a Ka- 
pos-Sió kanyarulatát elfoglaló, Tolna m.- 
hez tartozó Hegyhát. A Mecsektől keletre 
és délre, a Baranyai-dombvidéken a lösz
szel borított dombokon az erdőket szán
tók váltják fel.

A ~nak és a Dráva-Száva közének vál
tozatos természeti képe, amely a terület 
természetes növénytakarójában is tükrö
ződik, gazdálkodását, települései térbeli 
rendjét, kultúráját is sokszínűvé tette.

A honfoglalók az ókorban Pannóniá
nak nevezett ~on szláv, avar és bajor la
kosságot találtak. A forrásokban „bajor- 
karantán végeknek” is nevezett egész te
rületet 900-ban szállták meg, miáltal az 
egész Kárpát-medence a magyarok birto
kába került. A Drávától északra a 10. sz. 
folyamán letelepülő magyarok összeol
vadtak a már ekés földművelést folytató

és az ókori szőlőtermesztés hagyománya
it is őrző szlávokkal. A Dráván túl azon
ban a szlávok (—»szlovének, magyarul: 
„tótok”) maradtak többségben. A honfog
lalást követően a ~ keleti részén fejedelmi 
szállásterületek alakultak ki, ahol később 
Géza —»Esztergomot központtá, —»Szé
kesfehérvárt udvarhelyévé emelte (972). 
A hercegi jussként Koppánynak juttatott 
Somogy délen a Száváig, nyugaton Zág
rábig terjedt. Koppány lázadásának leve
rése (997) után a ~ és az egész ország bir
tokosa István lett.

Kezdetben Somogy m.-hez hasonlóan 
a többi dél—i —»királyi vármegye (Bara
nya, Kolon/Zala m.) is a Dráva vonalán 
átlépve, a Száva irányába folytatódott. A 
Zágrábi-medencétől délre elterülő erdős 
hegy- és dombvidék szlávokkal gyéren 
lakott terület volt. A Dráva-Száva közé
nek a 10. sz. első felétől a honfoglalók 
ellenőrzése alá vont nyugati területét a ha
gyomány Szt. László hódításának (1091) 
tartotta. A ~nak ez a része —»Szlavónia 
néven báni különkormányzat alatt kap
csolódott Mo.-hoz.

A —i királyi vármegyék egy része az 
ország határával érintkező határvárme
gye volt (pl. Sopron, Somogy). A 12-13. 
sz.-ig a védelem biztosítását szolgálták a 
kisebb területű —»határispánságok is (pl. 
Karakó, Váty). A ~ sajátos településrend
jét színesítették azok a később beolvadt 
-^katonai segédnépek (—»besenyők, 
—»székelyek), akik ugyancsak határvé
delmi feladatokat láttak el az ország nyu
gati peremén. A besenyők Sárvíz mellet
ti ispánsága és a Somogy-Baranya hatá
rán szervezett székely ispánság esetleg a 
Koppány elszigetelésére telepített kato
nai segédnépek emlékét őrizhette. Az or
szág nyugati határán -  a dombvidék kínál
ta adottságokat kihasználva -  az „őrök” és 
a „lövők” Vas és Zala m. területén láttak 
el speciális katonai feladatokat. Hasonló 
volt a Sopron környéki településeken la
kó —»németek szerepe. Az Anjouk a 14. 
sz.-ban főként királyi kézen levő várak
kal, váruradalmakkal (pl. Kőszeg, Sár
vár, Németújvár, Nagyharsány) akarták 
az ország határát biztosítani.

A ~ a középkori magyar királyság álla-
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mi életében fontos szerepet töltött be. 
Északi részén uralkodói központok emel
kedtek. Az államszervezést követően a 
—»királyok gyakran tartózkodtak az esz
tergomi várban. Itt gyűjtötték össze az 
uralkodói jövedelmeket, és itt (esetleg 
Székesfehérvárott) működött az első 
-^pénzverde. Esztergom lett az első ma
gyar érsekség központja is (—»esztergomi 
érsekség). Székesfehérvárott Szt. István 
királyi kápolnát emelt. Itt folyt a királyi 
bíráskodás, itt őrizték a —»koronázási jel
vényeket, koronázták az uralkodókat 
(—»koronázás), és ez lett a —»királyi te
metkezések egyik helyszíne is. A 13. sz. 
közepéig -^Óbuda volt a harmadik kirá
lyi székváros, ahol királyi társaskáptalan 
is működött. A három központ az ország 
közepét (medium regni) jelentette, ahol a 
legjelentősebb kereskedelmi/hadi utak 
(magna via) találkoztak. A 13. sz. köze
pétől az egyre erősödő —»Buda lett az ál
lami élet központja, majd a 14. sz. elejé
től az ország fővárosa (civitas principa
lis). Itt ítélkezett az alországbíró, majd az 
alnádor is, és itt tartózkodtak legtöbbet 
az uralkodók. A város —»polgárai külön
leges kiváltságokat élveztek. Bár az An
jouk idején a közeli Visegrád lett a kirá
lyok székhelye, Buda 1541-ig, török kéz
re kerüléséig az ország fővárosának 
szerepét töltötte be.

Az uralkodói központok mellett jelen
tősek voltak a ~on azok a települések, 
amelyek a 13. sz.-tól elsősorban az itáliai 
és a délnémet külkereskedelem (—»keres
kedelem 2.) útvonalai mellett épültek. 
Ezek lakói, főként a —»hospesek, kivált
ságokban részesültek, mint pl. Sopron 
német hospesei és várjobbágyai, a szé
kesfehérvári és az esztergomi latinok, 
Buda német kereskedői és ispáni vezetői, 
Zágráb/Gréc szlavón, magyar, német és 
latin (vallon/olasz) lakói, a varasdi és a 
körösi hospesek. A terület püspöki szék
helyeinek legjelentősebbje -  Zágráb mel
lett -  Pécs volt. A települést a tatárjárást 
követően erődítés védte, szorgos lakói a 
déli kereskedelembe is bekapcsolódtak. 
Veszprém, bár a 10. sz.-ban már fejedelmi 
birtokközpont volt, és székesegyháza a ki
rálynék kápolnája lett, az egyházi földes

urak fennhatósága alól mentesítő városi 
kiváltságot nem nyert.

A ~ nyugati szegélyének sajátos tele
pülésformája a kis lélekszámú, de építé
szeti formáit tekintve városias jellegű te
lepülés. Ilyen volt pl. az erődített Kőszeg 
és Kismarton, valamint a királyi kiváltsá
gokat is élvező Vasvár, Sárvár, Körmend. 
A 14. sz. második felétől a ~ legtöbb te
lepülése nem város, hanem hetivásárral 
rendelkező mezőváros, falusias jellegű 
település volt.

Az Árpád-kor első kétszáz évében a 
~on a királyi birtokok voltak a meghatá
rozóak. Ezek szolgáltatták az alapját 
azoknak az egyházaknak juttatott ado
mányoknak, amelyek eredményeként az 
egyház földbirtokból való részesedése e 
területen meghaladta az országos átlagot. 
Szt. István egyházszervező tevékenysége 
nyomán a ~i -  győri, pécsi, veszprémi -  
püspökségek székhelyein emelt székes- 
egyházak kiterjedt vagyonnal (uradal
mak, várak) rendelkeztek. Ezekhez csat
lakozott a Szt. László által alapított zág
rábi püspökség (1090-95). A tatárjárás 
előtti királyi alapítású egyházi testületek, 
a számos szerzetesrendi ház az ország leg- 
gazdagabbjai közé tartoztak. A királyi 
birtokok 13. sz.-i cladományozása követ
keztében a 14. sz. végére a ~on a világi 
nagybirtok, a magánbirtokait (vár, a hoz
zá tartozó falvak és földek) váruradal
makba szervező (fő)nemesség aránya 
vált meghatározóvá. A kisbirtokosokat a 
familiaritás intézménye kapcsolta a főne
mességhez. A 15. sz. végére az uralkodói 
birtokok már csak Budára, Visegrádra, 
Tatára és Óbudára korlátozódtak.

A vagyonos egyházi testületek és sze
mélyek nemcsak jelentős adományokban 
részesültek, hanem mecénásként mint 
építtetők, megrendelők hozzájárultak a 
kulturális javak gyarapításához is. Az 
egész középkor során jelentős szerepe 
volt a —»veszprémi püspökség káptalani 
főiskolájának, ahol magas szintű oktatás 
keretében a 13. sz.-ban a —»hét szabad 
művészet mellett jogot is tanítottak. Az 
1367-től néhány évtizedig működött 
-^pécsi egyetem megszervezésében je
lentős szerepet játszott Vilmos pécsi püs
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pök, aki az intézmény első kancellárja 
volt.

Buda, 1541 -i török kézre kerülését kö
vetően, a Budai vilajet központja lett. A 
török háborúk a ~ területét is közvetlenül 
érintették. A városok -  Sopron kivételé
vel -  török kézre kerültek. A védekezés 
biztosítására három vonalra tagolódó 
—»végvárrendszert építettek ki. A Duná
tól a tengerpartig húzódó királyi végvá
rak mellett a kisebb-nagyobb erősségek 
többsége magánföldesurak vára, várkas
télya volt, de megerősítették a monosto
rokat, templomokat, tornyokat is. A leg
nagyobb megpróbáltatást a tizenöt éves 
háború idején szenvedte a terület. A ko
rábbiaknál hosszabb, állandósult hábo
rúskodás során egy-egy végvár többször 
is gazdát cserélt. Kanizsa török kézre ke
rülése 1600-ban a településhálózat na
gyobb részének teljes megsemmisülését 
vonta maga után. A 17. sz.-ban is több 
hadjárat pusztította a ~t, viszonylagos 
biztonságot csak a Rába vonala és az or
szághatár között élők élvezhettek.

A lakosság elmenekülése, pusztulása 
következtében az 1600-as évek második 
felére a ~i települések jelentős része el
néptelenedett, elpusztult. A gazdasági, 
etnikai, társadalmi változások nagyrészt 
a korábbi településszerkezet felbomlásá
ra vezethetők vissza. A mezővárosok és a 
falvak lakossága a hadjáratok elől gyak
ran menekült az erdőkbe, mocsarakba, 
vagy hajdúszabadságot nyerve katonás
kodott.

Bár a kereskedelem -  főként a marha- 
és gabonakivitel -  a nyugati piacok felé 
folytatódott, és a legfontosabb utak egy 
része (Eszék-Buda; Eszék-Kanizsa- 
Szombathely-Sopron-Bécs) a ~on veze
tett keresztül, a magyarok árucserében 
való részvételét a Balkánról bevándorló 
görög és rác (szerb) kereskedők jelentő
sen korlátozták. A délről érkező állatte
nyésztő-földművelő —>szerbek és az ál
lattartó elszlávosodott vlach (törökül: 
iflák) népesség éppenúgy megtelepedett 
a török hódoltság váraiban, településem, 
mint a magyar terület gyakran puszta 
mezővárosaiban, falvaiban. A gabonake
reskedelem kedvező lehetőségei miatt a

világi, országos tisztségeket viselő birto
kosok allódiumaikat, majorsági gazdál
kodásukat már az 1530^-0-es évektől 
igyekeztek kiterjeszteni. Az élőállat és a 
gabona mellett a jó minőségű ~i borok 
változatlanul keresettek voltak, de jelen
tős mennyiséget piacra vinni csak a leg
nagyobb birtokosok tudtak. Az uradal
mak szervezettségét, a birtokok kezelését 
biztosító tisztségviselők, a várakban élő 
udvartartás familiáris tagjainak száma je
lentős mértékben megnövekedett.

A török kiűzését követően a ~ és a 
Dráva-Száva közének egésze felszaba
dult. A terület egykori szabad királyi váro
sai magas összegeket fizetve visszanyer
ték Mohács előtti kiváltságaikat. Számuk 
már a 17. sz. során Kismarton, Kőszeg, 
Ruszt, valamint a Drávától délre levő te
rületen Kapronca kiváltságolásával gya
rapodott. 1776-ban a Kulpa melletti 
Károlyváros, 1780-ban pedig Pécs kapott 
szabad királyi városi rangot.

A ~ Drávától délre levő területeinek 
népessége már a török uralom idején 
gyökeresen átalakult. A Balkánról érke
ző, szláv katonáskodók hatására még a 
terület elnevezését is megváltoztatták. A 
Zágrábi-medence területe a Dráva-Száva 
közének nyugati felével mint —»horvátok 
lakta terület fokozatosan a Horváto. nevet 
kapta, a korábbi Szlavónia (Tótország) 
megjelöléssel pedig a felszabadult Pozse- 
gai-medence, ill. a terület Dunáig húzódó 
keleti felét illették. 1. Lipót uralkodásától 
kezdve a legdélebbi folyókat védő, határ
őrszolgálatot teljesítő és egyházi autonó
miával rendelkező ortodox szerbek kap
tak kiváltságokat.

A Drávától északra levő terület lakossá
gának etnikai összetétele is jelentős válto
záson ment át a 18. sz. során. A ~ nyugati 
területeire, a Muraközbe már a korábbi 
évszázadokban jelentős horvát lakosság 
költözött a török elől. A békésebb évtize
dekben nemcsak a korábban elmenekül
tek költöztek vissza, hanem az ország 
északi részéből is sokan vándoroltak dél
re. A központi kormányzat által irányított, 
Európa nyugati területein szervezett tele
pesek első csoportjait a Buda környékére 
hívott németek képviselik. Magánföldes
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úri telepítések eredményeként kerültek 
ugyancsak németek a Bakonyba, Veszp
rém és a Vértes vidékére. A Tolnába és 
Baranyába költözött svábokról a területet 
„Schwäbische Türkef-nek, „sváb Török
országénak is nevezték.

A 18. sz. ismét a terület nyugati sávjá
nak tette lehetővé a mezőgazdasági ter
mékek piaci értékesítését. A paraszti gaz
daságok mellett az extenzív gazdálkodást 
folytató, uradalmi keretekben működő 
nagybirtokok szerepe volt jelentős. Vál
tozást a korábban menedékül szolgáló 
mocsarak lecsapolása és a kedvezőbb 
közlekedési viszonyokat biztosító száraz
földi, valamint vízi utak építése jelentett. 
Birtokaik felmérését, az ármentesítést a 
18. sz. első felében a Festetics család, a 
fraknói Esterházyak és az Erdődyek kezd
ték. 1747-ben -^Mikoviny Sámuel kama
rai utasítás alapján készített terveket az 
ószőnyi, a tatai és az almási mocsarak le- 
csapolására. A 18. sz. második felében 
kezdték meg a Sárvíz mocsarainak kiszá
rítását, a Kapos szabályozását. 1744-ben 
az udvari kamara megbízását követően 
ugyancsak Mikoviny Sámuel foglalkozott 
a Tisza-Duna-Sió-Balaton-Dráva hajóz
ható csatorna terveivel. A 18. sz.-ban épült 
postaúthálózat, valamint a Károlyvárost, 
Buccarit és -^Fiúmét összekötő Károly út 
kiépítése a terület délnyugat felé vezető 
szárazföldi közlekedését javította.

trod.: Szabó István, Pusztuló magyarság, 
in Magyar Művelődéstörténet, III, [1940]; 
Eperjessy Kálmán, A települési rend bomlá
sa, in Magyar Művelődéstörténet, III, [1940]; 
Bulla Béla, Mendöl Tibor, A Kárpát-me
dence földrajza [1947]. Bp.. 1999; PÉCSI 

Márton, Sárfalvi Béla, Magyarország föld
rajza, Bp., 1960; Bulla Béla, Magyarország 
természeti földrajza, Bp., 1962; FOgedi Erik, 
Vár és társadalom a 13-14. századi Magyar- 
országon, Bp., 1977; Kosa László, Filep An
tal, A magyar nép táji-történeti tagolódása, 
Bp., 1978 (irodalommal); Kosáry, 1980, 
31996; G yörffy György, in MoT, 1/1-2, 
1984, 577-650. 717-834, 893-1006; Kristó 
Gyula, in MoT, 1/2, 1007-1416; Markai 
László, in MoT, III/2, 1985, 1430-1440; A 
„Hungária Nova" megrajzolója Mikoviny 
Sámuel 1700-1750, kiad. D e á k  Antal And

rás, Bp., 1987; Györffy, ÁMF, I IV, 1963- 
98; Engel Pál, A középkori Dunántúl mint 
történeti táj, in Pannonia regia, 1994; Bla- 
ZOVICH László, in KMTL, 1994, 176-177 
(irodalommal); Bak Borbála, Magyarország 
történeti topográfiája, Bp.. 1997.

Bak Borbála

dutka -»lengyel pénzek

Dürr, Damasus (Botfalu, 1535?— 
Kisapold, 1585?)

Szász ev. lelkész, a legrégebbi ismert 
erdélyi ev. szász prédikációgyűjtemény 
szerzője. A brassói gimnáziumban kezdte 
tanulmányait. 1554-ben írta meg első pré
dikációját, melyet később felvett prédiká
ciógyűjteményébe. Felsőbb iskoláit Wit- 
tenbergben végezte, ahol többek között 
Melanchthon tanítványa volt. A teológi
án kívül természettudományokat, medici
nát is tanult. Visszatérve Erdélybe 1559- 
ben lépett egyházi szolgálatba: először 
Keresztényfalvára került, majd 1560-tól 
vagy 1561-től Nagyszeben városi lelké
sze, ugyanazon év nyarától 1567-ig a be
tegek lelkipásztora. 1568-70 közöttől 
haláláig a szászok lakta Kisapold lelki- 
pásztora, a szászsebesi káptalan dékánja.

Terjedelmes prédikációskönyve mű
velődés- és eszmetörténeti szempontból 
rendkívül jelentős forrás: képet ad a val
lási és egyházi viszonyokról, az erdélyi 
szászok (—»németek) nyelvéről, korabeli 
életmódjáról és szokásairól, pl. az egyéb
ként ismeretlen rózsatáncról („Rosen- 
tanz”) stb. A kéziratban maradt prédiká
ciók publikálása csak 1939-ben kezdő
dött meg, ám kiadásukat a kilencedik 
Ívnél megszakította háború, a teljes fenn
maradt gyűjtemény máig nem jelent meg.

Kiad.: Albert Amlacher, Ein evange
lisch-sächsischer Kanzelredner.... Korres
pondenzblatt, 1883 (egy beszéde); Damasus 
Dürr, Predigten 1554-1578, Hrsg. Ludwig 
Klaster, Mühlbach, 1939.

írod.: Albert Amlacher, Damasus Diirr. 
Ein evangelischer Pfarrer und Dechant des 
Unterwälder Kapitels aus dem Jahrhundert 
der Reformation, Hermannstadt, 1883; Wil
helm Schiller, Damasus Dürr, ein ev. Pfarre 
des 16. Jahrhunderts, in Bilder aus der vater-
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Indischen Geschichte, Hrsg. Friedrich 
T e u t s c h ,  Hermannstadt, 1899, 164-178; Gus
tav G ( I n d i s c h , Damasus Dürr, in Taten und 
Gestalten. Bilder aus der Vergangenheit der 
Rumäniendeutschen, 1, Hrsg. Dieter D r o t -  

l e f f ,  Cluj-Napoca, 1983, 102-104.
Schulcz Katalin

E
ebédlőház —»ebédlőpalota

ebédlőpalota (ebédlőház, palota)
—»Várak, —»udvarházak központi he

lyisége, reprezentatív célokat szolgáló 
nagyterem, melyet hívnak „örcgpalotá"- 
nak vagy Erdélyben egyszerűen „palo
tádnak is. Minden esetben külön kijára
ta volt a ház előtti tornácra, ill. az udvar
ról felvezető vagy a belső lépcsőre, tehát 
bizonyos fokú önállóságot élvezett az 
épületen belül. Ajtajának kerete rendsze
rint faragott kőből készült, maga az ajtó 
pedig festett fából. A terem falai olykor 
színezettek voltak, de előfordultak telje
sen tarka falak is.

1681-ből származik a vajdahunyadi vár 
„nagy palotá ’-jának leírása: „gerendás 
festett táblákra való deszkamennyezetes, 
szép ciffásan vagyon kifestve [...] Ajtaja 
[...] festett, széles, pártozatos, másik fel
jebb megírt nagy tornácból nyílik [...] 
duplás [...] ónba foglalt [...] parasztüve
ges nagy ablakai vannak. Vagyon ezen 
palotában olasz lábos, középszerű fehér 
asztal [...] keresztlábos, hosszú szabású, 
széles asztal, asztalos csinálta, elöl párto
zatos [...] zöld festékes szék a palota két 
oldala mellett 26, és hosszú karszék egy. 
A pohárszék kerítése talpfán álló, s olda
lai pártozatosan vannak borítva, ajtója 
belöl tolózáros. Fában foglalt paraszt
üveges lámpás.” Egy száz évvel későbbi 
leírás szerint, melyet B. Nagy Margit 
idéz a paszmosi kastély öszszeírásából 
1774-ből, az ~ „mennyezete figurákra 
volt kimetszve”, azaz stukkódíszes volt, 
és „sárga, kék és veres festékkel volt ki
festve” az egész ház. A —»vajdahunyadi 
várban már a 17. sz.-ban is előfordul

„stukatúrás szoba”, azaz „mészből szép 
cifrásan csinált mennyezet”.

Az ~ berendezését a 17. sz.-tól követ
hetjük nyomon. A leltárak szerint első
sorban „hosszú és nagy asztalok” vagy 
„toldani való lábas kis asztalok” állottak 
benne. A bethleni kastélyban említenek 
1690-ben egy „hosszú, kivonó asztal”-t, 
valamint —»pohárszéket. A több —»asztal 
mellett tehát egy vagy több pohárszék is 
tartozott a berendezéshez, továbbá sok 
—»szék. Ezek lehettek —»hosszúszékek 
vagy hosszú padszékek, azaz —»padok a 
falak mellett, és magas támlás támasztó
székek. Az ülőbútorok rendszerint a fa
lak mentén voltak elhelyezve, az asztalok 
pedig előttük, többnyire sarkos elrende
zésben. Ezt a reneszánsz idején kialakult 
elrendezést máig őrzi a népi berendezke
dés sarokpadja. Az ~ ékesítésére szolgál
tak még fali fogasok, melyeken szintén dí
szítő tárgyak, bokályok, palackok voltak 
elhelyezve. Említenek az ingósági leltárak 
gyertyatartókat is, mégpedig „palota olda
lára való” vas és réz gyertyatartókat, de 
voltak mennyezetre függeszthetők is. 
Sokszor található —»tükör is az -ban, ami 
szintén a 16. sz.-ban jött nálunk divatba.

Meg kell említenünk még, hogy a 17. 
sz.-ban kialakult ebédlőház vagy ebédlő- 
palota elnevezés mellett találkozunk még 
külön „lakodalmi alkalmasságra való 
nagy palota” említésével is, amely na
gyobb épületekben népesebb vigasságok 
rendezésére szolgált (mint pl. a —»nagy- 
biccsei Thurzó-kastély 1601-ben felépí
tett ún. nászpalotája). Az -  vendéglátásra 
szánt funkcióját mutatja az is, hogy 
gyakran helyeztek el benne ágyat is. Ez a 
berendezkedési szokás él tovább a népi 
lakáskultúra tisztaszobájában.

Lásd még: -^muzsikuserkély.
írod.: V o i t  [1943], 21993; S z a b o l c s i , 

1954; B. N a g y ,  1970; B. N a g y  Margit, Stílu
sok, művek mesterek, Bukarest, 1977.

Kiss Éva

ebédlőszekrény (edénytartó szekrény, 
üveges almárium, pohárszék)

Edények, asztalnemű tárolására szol
gáló emeletes szekrénytípus. Előzménye 
a reneszánsz idején kialakult, alsó és



ebédlőszekrény 270

Ebédlőszekrény, Erdély, 1750. Nagytétényi Kastélymúzeum

felső részében is kétajtós, zárt szekrény, 
a 16. sz.-i armoire à deux corps volt. Kö- 
zép-Európában -  így elsősorban Ausztriá
ban és Mo.-on -  német, augsburgi hatás is 
érvényesült az ~ formájának kialakulásá
ban. Felső része kicsit keskenyebb az alsó 
résznél. Az alsó rész kétajtós, de lehet fió
kos is, a felső szintén kétajtós. A kettő kö
zé beiktattak egy középtagot. Ez a közép
rész, különösen a korai, 1700 k.-i időben 
olykor rézsűs írólappal zárul, vagy ha a 
rézsűs lap elmarad és a középrész nyitott, 
akkor is előfordul, hogy ezt a fülkés részt

az —Mrószekrényekhez hasonlóan két kis 
fiók fogja közre. A mo.-i példányokon a 
felső rész üvegezett ajtói alatt legtöbbször 
fióksor húzódik meg.

A korai magyar ~ek egyik legszebb pél
dája az a Mária Terézia korából származó 
darab, melynek oromzatát a Szirmay és 
Potomyai család címerei ékesítik (IM). A 
rendkívül széles bútor alsó része hullá
mos homlokfalú, középen elválasztott, 
tehát két részre osztott, 3-3 fiókos —»ko
mód. Itt még nem jelenik meg a közép
rész, a felső rész polcos, két íves üvegaj-
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Ebédlöszekrény, Mo., 18. sz. vége. Nagytétényi Kastélymúzeum

tóval. Középen felmagasodó oromzat, 
melynek furnérozott felületén ovális me
zőben helyezkedik el a két családi címer 
indadíszektől keretezve. A szekrény Szir- 
may Anna és Potomyai András esküvő
jére készült, és eredetileg a felvidéki gi- 
ralti kastélyban állott. A Mária Terézia- 
stílusú ~ek másik szép példája az az 
erdélyi edényesszekrény, melynek kétaj
tós alsó része felett jóval keskenyebb, 
üvegajtós felső rész látható (Nagytétényi 
Kastélymúzeum). A szekrény egész felü
lete körte-, jávor- és ónberakással díszí

tett (-»intarziás bútor). Felső párkánya 
erősen kiugró, az ajtók feletti mezőben az 
1750-es évszám és címer is látható.

Az ~ek Mo.-on a klasszicizmus idején, 
a 18. sz. utolsó évtizedében terjedtek el. 
A klasszicista ~ egyik legszebb példája 
az az MNM-ben őrzött darab, amelynek 
alsó része háromfiókos, felül kétajtós, 
felépítése a már említett délnémet példát 
követi, de díszítőmotívumainak haszná
lata angol mintákról is árulkodik. Erre 
utal elsősorban a szekrény koronázóré
szének finom, áttört, gotizáló rácsozata,
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faragott vázadíszei és a rendkívül elegáns, 
berakásos és tussal festett felületdíszítés.

írod.: Bárányné, 1939; V o n  [1943], 
21993; S z a b o l c s i , 1954; S z a b o l c s i ,  1972; 
Gisela H a a s e ,  Dresdener Möbel des 18. 
Jahrhunderts, Leipzig, 1986.

Kiss Éva

eeetkészítés
Az ecet szó először a 15. sz.-ban tűnik 

fel a ~^>Bécsi Kódex ben. Az ecet színte
len vagy fehérbor színű, savanyú fűszer, 
fogyasztási és konzerválószer: az ecetsav 
híg vizes oldata. A házi -kor a levegővel 
érintkező alkoholtartalmú folyadékok
ban ecetesedést eredményező bomlási fo
lyamatok játszódnak le. A 15-17. sz.-ban 
a bor- vagy gyümölcsecet házi készítése 
volt jellemző. Az -  során az alapanyagot 
(vadalma, körte, egyéb kerti gyümölcs) 
először összetörték, ezután kipréselték, a 
kisajtolt vízzel felöntötték, majd hagyták 
megecetesedni. Az erjedést kenyérhéjjal 
segítették. Az edény fenekén keletkezett 
ecetágyat a következő -nél újra felhasz
nálták. I la az alapanyag bor vagy must 
volt, úgy borecetet nyertek. Az -  jó jöve
delemforrás volt. Az alapanyagtól függő
en készítettek faecetet, gyógyecetet, ró
zsaecetet, levendulaecetet, sörecetet. 
Nemcsak ételek készítésére, hanem or
vosságként, ill. fertőtlenítőszerként is 
használták, pl. pestisjárványok idején.

írod.: Römpp vegyészeti lexikon, szerk. 
Otto-Albrecht N e u m ü l l e r , 1, Bp.. 1981; 
MNL, I, 1977.

Kovács Gy. István

Eck, Valentin (Valentinus Eccius/ 
Eckius Lendanus/Lindauensis; Valenti
nus Joannis de Lyndow; Valentinus 
Ecchius Philiripolitanus; Eck Bálint; 
Lindau, 1494 Bártfa?, 1547 u.)

Humanista költő, író, szakíró, pedagó
gus. 1508-tól teológiát és filozófiát hall
gatott a lipcsei egyetemen, 1511-től Krak
kóban tanult. Amikor mestere és barátja, 
Rudolf Agricola kiadta id. Philippus Be- 
roaldus levelezőkönyvét, abban -  tette 
közzé Jakob Wimpfeling levélrészleteit. 
1513-ban megszerezte a filozófiai bacca- 
laureatust, 1514-ben lektorként helyette

sítette Agricolát a verstan oktatásában, s 
ugyanabban az évben —»Augustinus Olo- 
mucensishez írt pancgyricust jelentetett 
meg. 1514-15-ben nyilvános előadást tar
tott a versírás művészetéről, s kiadta De 
versificandi arte opusculum (Krakkó, 
1515) c. poétikai tankönyvét, melyhez 
barátja és pályatársa Georg —»Wemher 
(Wemher György) írt ajánló verset. Még 
ebben az évben, szintén Krakkóban meg
jelentette Florus római történetét.

1517-től Bártfán iskolamester, Thurzó 
Elek lányának, Annának nevelője. A bárt- 
fai ifjúságot oktatja a házasság kérdései
ről írt munkája (Utrum prudenti viro sit 
ducenda uxor, Krakkó, 1518). Thurzót 
panegyricusszal köszönti (Krakkó, 1519). 
Tudós ambíciói 1518-ban ismét Krakkó
ba viszik, ám a pénztelenség visszaker
geti Bártfára. Belátja, hogy nincs esélye 
egyetemi tanárrá, híres-neves humanistá
vá válni, immár a város hétköznapjaiba 
igyekszik beilleszkedni. Iskolaigazgatóvá 
lett, s kiadta Suppellectilium fasciculus 
(Krakkó, 1518) c. művét, amelyben párt
fogója háza táját írja le. A nyilván didak
tikus szándékkal készült, versbe tördelt 
szószedet témájánál fogva művelődéstör
téneti érdekesség: részletesen lefesti Thur
zó házának ebédlőjét, konyháját, éléskam
ráját, fürdőjét-gőzfürdőjét, hálószobáját 
és pincéjét. De mundi contemptu et virtute 
amplectanda (Krakkó, 1518) címmel mo- 
ralizáló-oktató művet írt párbeszédes pró
zában. Másik dialógusa, a De reipublicae 
administratione (Krakkó, 1520) még in
kább morálfilozófiái hangvételű, Erasmus 
nyomán a népnevelést is az uralkodó kö
telességévé teszi. Ismét sajtó alá rendezte 
és kiadta verstanát, a könyv cím- és hát
lapját immár Thurzó címerével díszítve. 
Újra Krakkóba ment, s újra csalatkoznia 
kellett reményeiben. Rövid budai tartóz
kodás után 1521 őszétől ismét átveszi a 
bártfai iskola vezetését. Oktatási célra 
két Horatius-kiadványt jelentetett meg 
(Krakkó, 1521-22).

1522-től városi szolgálatba állt: Bártfa 
jegyzője, majd 1527-től főbírája lett. Ke
vesebb ideje maradt az írásra, inkább 
csak politikai leveleket írt. Szt. Elek-him- 
nusza és Remete Szt. Pálról készült mun
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kája bizonyítja kát. szellemiségét. 1523- 
ban Krakkóban jelentette meg De ratione 
legendi autores c. művét, s újra kiadta ré
gi munkáit is. De resurrectione dominica 
(Krakkó, 1525) címmel négylapnyi heroi
kus himnuszt publikált, költészeti szem
pontból visz. élete legjobb művét. Politi
kai röpiratokat is írt, és Szt. Ágostont 
adott ki {De vita Christiana, Krakkó, 
1529).

1533-tól a kassai iskola tanára. Meg
jelentette a szentekről készített epigram
máit (Epigrammatum sacrorum, Krak
kó, 1537) és verstana harmadik kiadását 
(Krakkó, 1539). 1539-ben újra Bártfára 
tért vissza, ahol Révay Ferenc nádor fiai
nak lett a nevelője.

Pedagógiai eszményeiben a német hu
manistákat (Wimpfeling, Bebel) követi, 
a latint, mintha csak élő nyelv volna, 
szituatív jelleggel, állandó társalgással ta
nítja, munkásságában a klasszikusok nem 
bemagolandó tekintélyek, hanem minde
nekelőtt stíluseszmények, példák; ezzel a 
felfogással a bártfai iskolát a mo.-i városi 
iskolák egyik legjobbikává fejlesztette. 
Nagyon fontosnak tartotta a vallási-er
kölcsi kérdéseket is. Tanítványai közül 
—»Stöckel Lénáid lett szellemi örököse. 
A Pannoniae luctus (Krakkó, 1544) c. 
humanista gyűjteményben kilenc epig
rammával szerepel.

írod.: K l e n n e r  A la d á r ,  EckBálint, Thurzó 
Elek humanista pártfogolja, [Pestszenterzsé- 
bet, 1939],

Lux Etelka

Ecsedi Báthory István (1555-Ecsed, 
1605. júl. 25.)

Költő, ref. egyházi iró, műpártoló, 
nagy hatalmú kelet-mo.-i főúr, ország
résznyi birtokait az Ecsedi-láp szigetén 
épült Nagyecsed várából igazgatta, ott 
őrizte páratlanul gazdag kincstárát is, 
melynek jelentős része a —»váradi székes- 
egyházból eredt. A Báthory család fiata
labb, nyíri, ill. ecsedi ágából származott. 
Feleségével, Homonnai Fruzsinával le
gendásan rossz volt a kapcsolata: házas
ságukból gyermek nem született, ezért 
vagyonát a házánál nevelkedő Somlyói 
Báthory árvákra, Báthory Gáborra, a ké

sőbbi fejedelemre, és annak húgára, An
nára hagyta. Buzgó ref. létére csaknem 
élete végéig hű maradt a Fíabsburgokhoz. 
Három megye főispánjaként az országbí
rói tisztet is elnyerte; részt vett a tizenöt 
éves háború csatáiban, később azonban 
visszavonult birtokaira. Nem sokkal halá
la előtt csatlakozott Bocskay István felke
léséhez. Harcos kálvinizmusa mély nyo
mot hagyott a Partium szellemiségén. 
Sem a —»jezsuitákat, sem a —»radikális re
formáció híveit nem tűrte meg birtokain. 
Pártfogolta a sárospataki és a debreceni 
ref. kollégiumot, és támogatta több diák 
külföldi tanulmányútját. Ecsedi udvaraje- 
lentős szellemi központnak számított. A 
rokonságába tartozó Melith, Telegdi és 
Homonnai Drugeth családnak számos iro
dalomkedvelő tagja akadt, pl. a verses le
velet író -»Telegdi Kata. Kapcsolatban 
állt —»Balassi Bálinttal is. Birtokában volt 
a költő egyik korai istenes éneke, melynek 
ma már csak a kezdősora ismeretes: „Láss 
hozzám, ödvessígemnek Istene”. Balassi 
Füves kezecskéjének egyetlen fennma
radt példánya valaha szintén ~é volt, er
ről tanúskodnak a kötet elmélkedő tartal
mú kéziratos bejegyzései. ~ rokonságban 
állt Balassi szerelmével, Losonczy Anná
val, akit egyébként nemigen kedvelt. Tit
kára a költő -»Rimay János volt, akihez 
szoros szellemi szálak fűzték. Mindazon
által nehezen képzelhető el, hogy sze
mély szerint becsben tartotta volna a köz
vetlen környezetében kibontakozó világi 
irodalmat vagy a sztoikus filozófiát. Mű
veltségének, világképének alakításában 
az udvarában szolgáló ref. értelmiségiek
nek volt igazán meghatározó szerepük: a 
sztoikus eszméktől is megérintett Ceglédi 
Jánosnak, Báthory Gábor nevelőjének, 
valamint az ortodox nézeteiről hírhedt 
-^Hodászi Lukácsnak, az ecsedi udvari 
papnak.

~ legjelentősebb irodalmi alkotása egy 
töredékes, cím nélküli prózai mű, melyet 
az irodalomtörténet általában meditációk
nak, a régebbi bibliográfiai hagyomány 
viszont „a maga kegyességének gyakorlá
sára írt” könyvnek nevez. A Biblia szöve
géhez -  elsősorban a zsoltárokhoz -  szo
rosan kapcsolódó önismereti kézikönyv a
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bűnös ember belső útjainak kalauza. Az 
önsanyargatás és önostorozás naturalisz- 
tikus képei Rimay bűnvalló verseinek vi
lágát idézik -  valójában azonban bibliai 
invenciók. Az ~ saját kezű kéziratában 
fennmaradt, gondosan kimunkált próza
mű sok tekintetben a 17. sz.-i prot. ke
gyességgyakorlás, a praxis pietatis puritán 
módszerét előlegezi. Az egyedül üdvözí
tőnek vélt hitigazságtól eltérő „eretnek" 
nézetek mellett az antik pogányság szelle
mi örökségét is elutasítja „Sem Bál sem 
Beliál [...] sem Juno, sem Venus, sem Ju
piter, sem Mars [...] semmi jót velem nem 
tehetnek.” A „nagy könyvön” kívül vallá
sos traktátusokat és verseket is írt -  egyik 
költeménye a -^Balassa-kódexben ma
radt fenn. 1603-ban keletkezett, irodalmi 
igénnyel fogalmazott végrendelete a kor 
művelődéstörténetének meghatározó do
kumentuma. Ez az önérzetesen rideg tes
tamentum döntő befolyást gyakorolt a 
Partium és Erdély jövőjére: tovább erősí
tette a tiszántúli ref. egyház pozícióját, és 
megalapozta a gyámfiú, Báthory Gábor 
fejedelmi karrierjét.

~t a nyírbátori ref. templomban 
(—»nyírbátori Szent György-templom)

temették el, noha a tiszántúli egyházi tör
vények tilalmazták ezt a szokást. Bátho
ry Gábor állított neki zordon ízlésű sírem
léket. A hatalmas szarkofágot ~ sárkány
fogas címerén kívül csupán feliratok 
díszítik, melyek az elhunytat mint a hit 
védelmezőjét és „a Múzsák legerősebb 
mecénását” dicsőítik.

Kiad.: RMKT XVII/1, 243-249; 574-580; 
Adattár XVI-XVI11/8, 1984; Szöveggyűjte
mény a régi magyar irodalom történetéhez. 
Reneszánsz kor, szerk. B i t s k e y  István, Bp. 
1988, 728-730; „Bízd a jövőre érdemed ju
talmát". Magyar protestáns irodalmi szöveg
gyűjtemény, 1, szerk. S z a b ó  András, H. H u 

b e r t  Gabriella, H u b e r t  Ildikó, Bp., 1998, 
299-302; Szöveggyűjtemény a régi magyar 
irodalomból, I, Késő-reneszánsz és kora-ba
rokk, szerk. K o v á c s  Sándor Iván, Bp., 1998, 
32-37; Ecsedi Báthory István végrendelete 
1603, kiad. V a d á s z  Veronika, Szeged, 2002 
(Fiatal Filológusok Füzetei. Korai újkor, 1 ).

Írod.: K e m é n y  József, Ecsedi Báthory Ist
ván emlékezete 1586-ból, in UŐ, Történelmi 
és irodalmi kalászotok, Pest, 1861; K e s e r ű  

Bálint, Adalékok Rimay és a Báthoryak kap
csolatához, AHistLittHung, 1958; UŐ, A ma
gyar protestáns-polgári későhumanizmus né
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hány problémája, AHistLittHung, 1966; 
N a g y  Barna, Tervezet Ecsedi Báthory István 
müveinek kiadására, AHistLittHung, 1972; 
E r d e i  Klára, Ecsedi Báthory István meditációi 
és európai hátterük, ItK, 1980; Uő, Modell- 
fejlödés Ecsedi Báthory István prózájában, 
ItK, 1982; K l a n i c z a y  Tibor, A meditativ köl
tészet: a manierizmus reprezentatív műfaja, 
in Uő, Pallas magyar ivadékai, Bp., 1985; 
K o m l o v s z k i  Tibor, Rimay költészete és 
Ecsedi Báthory István, in Hagyomány és is
meretközlés, Salgótarján, 1988 (Discussiones 
Neogradienses, 5); Uő, A Balassi-vers karak
tere, Bp., 1992, 78-92 (Régi Magyar Könyv
tár. Tanulmányok, 1); B a l á z s  Mihály, Ecsedi 
Báthory István és a jezsuiták, in Adattár 
XVI-XVIII/35, 1997.

Ács Pál

edelényi L’Huillier-kastély —»kastély

edényégető kemence
A fazekasárut (—»agyagmüvesség) a 

10-18. sz.-ban erre a célra épített, külön
legesen kialakított kemencékben égették 
ki. A középkori magyar ~ függőleges ál
lású volt, tehát egymás fölött elhelyezke
dő tűz- és égetőtérből állt. Földbe vájták, 
oly módon, hogy tűztere és égetőterének 
nagyobb része a föld alá került, s csak az 
égetőtér nyílása volt a felszín közelében. 
A tűz- és égetőteret agyagból készített ros
tély választotta el, melyre a jobb hőáram
lás érdekében függőleges állású nyíláso
kat készítettek. A kiégetendő edényeket 
(visz. egymásba rakva) erre a simára ta
pasztott és kiégetett agyagrostélyra he
lyezték. A tüzelőnyíláshoz a mellette ki
ásott munkagödörből fértek hozzá. A 16- 
1 7. sz.-ból ismert ~k nagyobb méretűek, 
ezért rostélyukat alátámasztották. Újabb 
kutatások vízszintes rendszerű ~ket is 
napvilágra hoztak, melyek nyugati (né
met?) hatásról tanúskodnak.

Árpád-kori sütőkemence-bokor feltá
rása során bukkantak -re  Hács-Béndck- 
pusztán. Ismerünk Esztergomból török 
(vagy balkáni) és a hódoltság idején el
pusztult Ete mezőváros területéről ma
gyar ~t is. Étén a tüzelőtér közepén vá
lyogból készített oszlop tartotta a rostélyt, 
mely küllőszerűen elrendezett téglákból

állt. A budai várban előkerült háromosz- 
tatú tűzteret a 15. sz. utolsó negyedében 
működő majolikagyártó műhely marad
ványaként határozták meg (—»majolika- 
művészet a Mátyás-korban).

írod.: C s a l o g o v i t s  József, Tolna Várme
gye Múzeumának második ásatása a török 
hódoltság alatt elpusztult Ete középkori me
zőváros területén, NÉ, 29(1937); H o l l  Imre, 
Adatok a középkori magyar fazekasság mun
kamódszereihez, BpR, 17(1956); F e h é r  Gé
za, P a r á d i  Nándor, Esztergom-szenttamáshe- 
gyi törökkori kutatások, Esztergom Évlapjai. 
Annales Strigonienses, 1(1960); P a r á d i  Nán
dor, A hács-béndekpusztai Árpád-kori edény
égető kemence, AÉ, 94(1967); B á r d o s  Edith, 
Előzetes jelentés a pusztaberényi avar temető 
és Árpád-kori telep feltárásáról, Somogyi 
Múzeumok Közleményei, 3(1978); Iparrégé
szed kutatások Magyarországon. Égetőke
mencék régészeti és interdiszciplináris kuta
tása, szerk. G ö m ö r i  János, Veszprém, 1981.

Tomka Gábor

edénytartó szekrény —»ebédlőszek
rény

Éder Xavér Ferenc (Selmecbánya, 
1727. márc. 19.-Besztercebánya, 1773. 
ápr. 7.)

Hittérítő, utazó, földrajzi író. A nagy- 
szombati jezsuita kollégiumban tanult, 
majd 1743-ban belépett a rendbe. 1749- 
ben saját kérésére Dél-Amerikába küld
ték missziós szolgálatra. 1750-67 között 
a perui moxo indiánok között térített, fel
jegyzéseket készített népszokásaikról, az 
őserdő állat- és növényvilágáról. Ajezsui- 
tákat betiltó rendelet után hazatért Mo.- 
ra, Besztercebányán lett plébános. Az 
Európa számára ismeretlen földről szóló 
úti beszámolóját halála után —»Makó Pál 
jelentette meg (Descriptio provinciae 
Moxitarum in regno Peruano, Buda, 
1791).

írod.: B o g l á r  Lajos, Hi. századi magyar 
utazók Dél-Amerikában, Ethn, 1952; UŐ, 
B o g n á r  András, Éder Xavér Ferenc leírása a 
perui missziókról a 18. századból, Ethn, 
1975; L a c z a  Tihamér, Magyar jezsuiták La- 
tin-Amerikában, Fórum (Galánta), 2(2000).

A szerk.
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Édes Gergely (Madar, 1763. jan. 
24,-Tiszatarján, 1847. okt. 20.)

Költő, ref. lelkész. Iskoláit Sárospata
kon és Debrecenben végezte. 1794-ben 
Hetényben rektor, 1797-ben áttelepült a 
Dunántúlra. Veszprémben, Nagyvázsony- 
ban, Litéren, Balatonhenyén, majd 1817- 
33 között Kupon, 1833-tól Derecskén 
lelkészkedett. Baráti szálak fűzték —»Ka
zinczy Ferenchez. Sokat fordított, főként 
klasszikus latin és görög szerzők műveit. 
Irt alkalmi költeményt, ódát, elégiát, 
epigrammát, hexameterekben verses re
gényt. Nevét leoninusai és csupa azonos 
magánhangzókat tartalmazó versei tették 
ismertté, ezért joggal sorolták a „mes- 
terkedők”, „míveskedők” közé. A petri 
gulyás c. verse irodalmunk első olyan 
műdala, amely mintegy népdallá vált. 
Antropológiai és lélektani elmélkedése
ket tartalmazó tankölteményei hatottak 
—»Csokonai Vitéz Mihályra. A nemzeti 
öntudat szólal meg Nemzeti nyelvünkről 
c. versében. Akárcsak mestere, —>Gyön- 
gyössy János, szenvedélyesen kísérle
tezett a magyar versnyelvvel, a nyelv já
tékosság adta lehetőségeivel, kivált a rí
mes időmérték csengő-bongó hangján. 
Ezt Kazinczy ugyan „gyermeki piperé
nek” minősítette, Berzsenyi Dániel és 
általában a deákosok pedig mély megve
téssel illették, ám e leoninusontó, szó
játékgyártó férfiúnak pl. a görög szabad
ságharcról írt hexametere -  „Öt görög öt 
törököt dögönyöz örökös gyönyörök 
közt” -  a legtöbb deákos versezetet túl
élte. Kritikusai kicsinyelték, olvasói sze
rették. ~ egyénien-magyarosan nevezte az 
általa művelt költői műfajokat: pl. az 
epigramma neve nála iramat, az ódáé 
dana, az elégiáé keserv. Versei és műfordí
tásai nagyrészt kéziratban maradtak 
(MTAK Kt.).

Művei és kiad.: Természet könyve, avagy 
a természetből kimerített becses halhatatlan
ság, Kassa, 1793; Enyelgései, Pozsony, 1793; 
Keservei és nyájaskodásai, Vác, 1803; Ka
matai és danái, Vác, 1803; A Theosi Anac
reon versei, Vác, 1803; Quinti Horatii Flacci 
opera, I—II, Pest, 1819; Eredeti oktató mesék, 
kiad. Z s i g m o n d  Ferenc, Bp., 1931; Költőka 
hírnév árnyékából. Válogatás Édes Gergely,

Vajda Péter, Arany László verseiből, vál., 
szerk., utószó Mezei Márta, Bp., 1998.

írod.: A b a f i  Lajos, Édes Gergely élete, in 
Édes Gergely művei, Figyelő, 1878; UŐ, Édes 
Gergely, Figyelő, 1884; L e h r  Vilmos, A leo
ninus, Bp., 1892; V á r i  Emil, A mesterkedők- 
ről, Akisvárdai áll. főgimn. ért., 1913; Mezei 
Márta, Felvilágosodás kori líránk Csokonai 
előtt, Bp., 1974; O r o s z  László, A magyar 
verstani elmélkedés kezdetei, Bp., 1980; 
K e c s k é s  András, A magyar verselméleti 
gondolkodás története, Bp., 1991.

Bodó Tibor

Eferl (Efrájim)
Jichák (Izsák) fia. Miután I. Lajos ki

űzte a -^zsidókat Mo.-ról, Smeri nevű fi
vérével Ausztriában telepedett meg 1360 
k. Nagy jelentőségű hitelüzletekkel fog
lalkozott. A bécsi városi számadásköny
vekben -  melyek 1367-1421 között igen 
gyakran említenek Mo.-ról származó zsi
dókat -  mint Eferlein Juden von Oden- 
bttrg szerepel, tehát minden bizonnyal 
Sopronból származott.

írod.: K o h n  Sámuel, A zsidók története 
Magyarországon, Bp., 1884, 155; MZsL, 
1929, 209.

Haraszti György

Effectus unions, uz szerelemnek ereje 
1587-ben Cégén (Doboka m.) íródott, 

nyomtatásban Debrecenben, 1588-ban 
megjelent verses szerelmi história. Szer
zője az irodalomtörténet-írás által Cégéi 
Névtelennek nevezett iskolamester. Tö
redékesen maradt fenn, a nagyon rossz ál
lapotú nyomtatványtöredék minden leve
lét könyvtáblából áztatták ki. A históriás 
ének a 2. sz.-ban élt Athénaiosz Deipnon 
szophisztón (Bölcsek vacsorája) c. művé
nek Natali Conti-féle (Bázel, 1556) latin 
fordítása alapján készült, a szüzsé egy 
késő görög történetíró, latinos nevén 
Chares Mytilenaeus Nagy Sándorról szó
ló, elveszett könyvéből került Athénaiosz 
kompilációjába. Az Odatis és Zariadres 
szerelmi történetéhez függesztett befeje
ző részlet a szerelmi házasságot propa
gálja. Szemben a hazai széphistória-szer- 
zők gyakorlatával, a Cégéi Névtelen vi
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rágnyelven írt pajzánságokkal bővít az 
antik mesén. Utal Telamon históriájára 
és a —>Cymon és Ifigenia c. (elveszett) 
históriára is.

Kiad.: Régi magyar irodalmi szöveggyűj
temény, II, A 16. század magyar nyelvű világi 
irodalma, szerk. Jankovics József, Kősze- 
ghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza, Bp., 
2000, 456-460: RMKT XVI/12.

írod.: DÉzsi Lajos, A czegei névtelen, in 
Dolgozatok Békefi Rémig egyetemi tanári 
működésének emlékére, Bp., 1912; UÖ, Az 
„Effectus amoris", MKsz, 1914; UŐ, Verses 
görög regények és regék a régi magyar iroda
lomban, in Csengery János emlékkönyv, Sze
ged, 1926 (Dézsi, tévesen, az 1583-as lyoni 
Athenaeus-kiadást, Jacques Delechamp latin 
fordítását közölte a história forrásaként); Cé
géi Névtelen, in Magyar Irodalmi Lexikon, 
szerk. Ványi Ferenc, Bp., [1926].

Szentmártoni Szabó Géza

Efrájim ha-Kohén (Vilna, 1616-Bu- 
da, 1678)

A hódoltság korának leghíresebb budai 
rabbija. Szülővárosában az egyik rab- 
binikus bíróság elnöke volt, de az 1648-i 
Hmelnyickij-féle kozákfelkclés 1656-ban 
menekülésre kényszerítette. Morvao.-ban 
telepedett le, Trebitschben, majd Me- 
zericsen, utóbb Magyarbrodban választot
ták meg rabbinak. Mindhárom városban 
jesívát tartott. 1663-tól Prágában a felnőt
tek Talmud-tanulását vezette. 1664-ben 
Bécsben tartózkodott, 1665-ben Budára 
hívták rabbinak. Sok nyugalma itt sem 
volt, mert a sabbateánus nézetek miatti 
vitái és a fiai házassága révén szerzett 
budai rokonsága szembefordították vele a 
község egy részét. Fő művét, rabbinikus 
jogi kérdésekben hozott döntéseit -  a 
budai zsidó község történetének legfon
tosabb dokumentumát -  fia adta ki Sáár 
Efráim (Efrájim kapuja) címmel (Sulz- 
bach, 1688). Beszédgyűjteménye, a Ma- 
chané Efráim (Efrájim tábora) elveszett.

írod.: Kohn Sámuel, Héber kútj'orrások és 
adatok Magyarország történetéhez, Bp., 1881, 
117; MZsL, 1929, 209; Shlomo J. Spitzer, 
Komoróczy Géza, Héber kútforrások Ma
gyarország és a magyarországi zsidóság

történetéhez a kezdetektől 1686-ig, Bp., 2003, 
874-875.

Haraszti György

Eger, Akiba ben Szimchá Bunim (Hal
berstadt, 1720-Pozsony, 1758. szept. 17.)

Rabbi és vallási szerző, kora egyik 
legnagyobb rabbinikus tudósa. Vallási ta
nulmányait szülővárosában és Frankfurt 
am Mainban végezte. Húszéves korában 
széles körű feltűnést keltett polémiája 
Meir ben Izsák —»Eisenstadttal. 1747 k. a 
felső-sziléziai Zülz rabbija, 1756-tól se
gédrabbi Mózes Charif pozsonyi rabbi 
mellett, egyben az ottani jesíva feje. Mis- 
nat de-Rabbi Akiva (Fürth, 1781) c. mű
vében különböző Talmud-traktátusokat 
kommentárokkal látott el. Reszponzuma- 
it Bené Achuvah címen Jonathan Eibe
schütz adta ki (Prága, 1819).

írod.: Benjamin H irsch A uerbach, Ge
schichte der Israelitischen Gemeinde Halber
stadt. Halberstadt, 1866, 33, 71; MZsL. 1929, 
210.

Haraszti György

Egerváry Ignác (Egerszeg, 1751. 
márc. 12.-Pest, 1809. ápr. 26.)

Piarista író, fordító. 1767-ben Kecske
méten lépett a piarista rendbe. A bölcsé
szetet Nagykárolyban, a teológiát Nyitrán 
hallgatta. Több városban tanított, közben 
1784-89-ben és 1790-91-ben főúri neve
lő volt. 1791-1802 között a szegedi gim
názium igazgatója, 1797-től rendházfő- 
nök. 1803-06-ban Pesten rektor, 1805-től 
a rend tartományfőnöke. Olaszból lefordí
totta és A Magyar Játékszín c. gyűjtemény
IV. kötetében kiadta Metastasio Artaxer
xes c. szomorújátékát (Pest, 1793). Latin 
egyházi szónoklatai kéziratban maradtak.

írod.: SzENTIVÁNYI Béla, Egerváry Ignác, 
in Magyar piaristák a 19. és a 20. században, 
szerk. Balanyi György, Bp., 1942.

Bodó Tibor

egészségügyi rendeletek
Az uralkodói rendeleteknek (dekrétu

mok, ordók, pátensek) a kezdetektől vol
tak olykor egészségügyi vonatkozásaik 
is, kifejezetten egészségügyi tárgyú ren
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deletek azonban csak a 16. sz. végétől lé
teztek. Jelentős változás következett be e 
tekintetben a 18. sz.-ban, amikor 1738- 
ban a —helytartótanácson belül megala
kult a már a 10-es évektől gyakorlatilag 
működő Közegészségügyi Bizottság,
1783-ban pedig a Departamentum Sani
tatis, vagyis az Egészségügyi Ügyosztály. 
1728-tól az ~et a helytartótanács hozta, a 
király csupán aláírásával erősítette meg 
őket. A 18. sz. közepének egészségügyi 
rendeletéi szorosan kapcsolódnak Ger
hard Van Swietennek és körének tevé
kenységéhez. Megjegyzendő, hogy egy 
rendelet meglétéből sosem következtethe
tünk az annak megfelelő gyakorlatra: hol 
az —»információáramlás hiányosságai, hol 
a megyék ellenállása, hol az elmaradott 
viszonyok akadályozták a végrehajtást. A 
rendeletek többségét ezért rendszeresen 
meg kellett ismételni, s gyakran így sem 
hoztak eredményt.

Az első hazai egészségügyi vonatkozá
sú iratok kolostorok, xenodochiumok (za
rándokházak) alapításával, -^fürdőkkel 
kapcsolatos jogokkal, —»járványokkal, 
természeti csapásokkal, éhínségekkel fog
lalkoznak. Városi -kel csak a 14. sz.-tól 
találkozunk (—»Budai Jogkönyv, szepessé- 
gi szász jogok stb.). —»Orvosképzésre és 
orvosdoktorok avatására a királytól kap
tak engedélyt a pécsi, az óbudai és a po
zsonyi akadémiák (studium generálók) a 
14-15. sz.-ban. Az első átfogó szokásjogi 
gyűjtemény, a —»Tripartitum (1514) alig 
néhány egészségügyi vonatkozású pasz- 
szust tartalmaz (őrültséggel, nemi érés
sel, sérülésokozással stb. kapcsolatban). 
Az első Mo.-ra is vonatkozó Ordo poli
ti ae-t 1. Ferdinánd adta ki 1552-ben: ez, 
egyéb étkezéssel-ruházkodással kapcso
latos kérdések mellett, az orvosi és gyógy
szerészi díjszabásokról, a —»bábákról, a 
különféle —»céhek egészségügyi köteles
ségeiről is rendelkezett. A rendszeresen 
támadó pestis elleni védekezést szintén 
rendeletekkel igyekeztek szabályozni 
(1565 és 1740 közt húsz részletes pestis
rendelet született). Közülük némelyik 
(pl. az 1680-as, 1690-es, 1713-as) szinte 
könyv terjedelmű volt. 1576-ban jelent 
meg az —»orvosok és gyógyszerészek mű

ködésének első, valamennyi keleti Habs- 
burg-birtokra érvényes szabályzata. 1644- 
ben és 1676-ban császári rendelet szabá
lyozta működésüket (az augsburgi, ill. 
nürnbergi dispensatorium lett a mérv
adó). 1660-ban a Decretalia VII. köny
vében jelentek meg egészségügyi ren
delkezések. 1689-ben adta ki az udvar az 
első Taxa medicamentorumot, vagyis a 
Habsburg Birodalom valamennyi orszá
gára érvényes gyógyszerárszabást. Csá
szári rendeletek szabályozták a különfé
le járványok, elterjedt betegségek elleni 
védekezést. 1730-ban a skorbut ellen, 
1731-ben a marhavész elleni védekezés 
tárgyában született részletes rendelet.
1740-ben és 1766-ban —»vesztegzár fel
állításáról rendelkezett a kormányzat. 
1755-ben az évtizedek óta tartó ún. vám
pír-hisztériának igyekezett az udvar vé
get vetni részletes, Van Swieten tanulmá
nyát is tartalmazó rendelettel (-»vámpír). 
Az egészségügyi közigazgatás végleges 
rendezését szolgálta az 1755-ös Sanitäts- 
Ordnung, amely az egészségügyi hivatal
nokok feladatait szabta meg.

Hazánk első egészségügyi törvénye -  
valójában rendelete - ,  az 1770-ben ki
adott Generale Normativum in Re Sani
tatis, a teljes egészségügyi rendszer re
formját célozta. Kitért a szervezeti kér
désekre, megszabta az orvosok, megyei 
fizikusok föladatait, rendezte a —»sebé
szek, bábák, orvosok vizsgáztatásának, 
tevékenységük engedélyeztetésének me
netét, rendelkezett a vesztegzárakról és 
egyéb járványügyi föladatokról, továbbá 
az egészségügyi segédszemélyzet mun
kájáról is. A nagyszombati orvoskar, ill. a 
budai, majd később pesti orvosegyetem 
alapításáról is királyi rendelet intézkedett 
(1769, ill. 1780).

A hazai egészségügy rendeletéit, tör
vényeit a kezdetektől 1800-ig Linzbauer 
Ferenc Xavér (1807-1888) gyűjtötte ösz- 
sze Codex sanitario-medicinalis Hungá
riáé (Buda, 1852-56) c. munkájának I- 
III/l. kötetében.

írod.: Franciscus Xaver L i n z b a u e r ,  Co
dex sanitario-medicinalis Hungáriáé, III/l, 
Budae 1852-56; M a g y a r y - K o s s a  Gyula, 
Magyar orvosi emlékek, I-IV, Bp., 1929^10;
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G o r t v a y  György, Az újabbkori magyar orvo
si művelődés és egészségügy története, I, Bp., 
1953.

Magyar László András

Eghenvelder, Liebhard (1387 -Po
zsony, 1457 k.)

Városi jegyző, könyvgyűjtő. 1429-ben 
a bécsi egyetemen baccalaureusi fokoza
tot szerzett, 1431-35-ben Hamburgban is
kolamester és házitanító. 1436—41 között 
Sopronban, 1442-55 között Pozsonyban 
városi jegyző. Pozsonyban a Krisztus-tár
sulat tagja, 1447-ben és 1452-ben a város 
ügyében Budán, 1451-ben Temesvárott 
követ. 1457-ben jegyezték be a városi 
jegyzőkönyvbe végrendeletét (1455), 
melyben 37 kötetből álló, részben saját 
maga másolta könyvtáráról is rendelke
zik. A kötetek több mint negyede német, 
a többi latin nyelvű. Műfaj szerint: bib
liai és liturgikus könyv, imakönyv, prédi
káció, értekezés, jogi, orvosi mű, formu- 
láskönyv, kalendárium, nyelvtan, német 
történeti próza és költészet. Négy kötetét 
azonosították: Bécsben, Brüsszelben, 
Esztergomban és Klosterneuburgban. 
Életéről, családi körülményeiről e kóde
xek bejegyzései tájékoztatnak.

írod.: Bleyer Jakab, Magyar vonatkozású 
bejegyzések egy brüsszeli codexben, Sz, 
1904; Rudolf Rainer, Die Bibliothek des 
Pressburger Stadtschreibers, Liebhard Eghen
velder, Königsteiner Studien, 19(1973); Sze- 
lestei N. László, Liebhard Eghenvelder egy 
kódexe az esztergomi Ferences Könyvtárban, 
MKsz, 1977.

Szelestei N. László

Egri Lukács (Eger, ?-Jászó, 1574 eleje)
Ref., majd unit. író, versszerző. 1552- 

től Wittenbergben tanult, 1555-től Eger
ben, 1558-tól Kolozsvárott, 1565-től is
mét Egerben, 1566 végétől Ungvárott 
volt prédikátor, talán az ungvári egyház
megye esperese. 1568-ban antitrinitárius 
tanaiért letartóztatták, és a Lazar von 
-ASchwendi felső-mo.-i főkapitány által 
összehívott kassai zsinaton elítélték; 
Szádvárott, majd 1572-től Jászó várában 
raboskodott. 1555-ben levelet írt Philipp 
Melanchthonnak. 1561-ben munkatársa

volt -AHeltai Gáspár Újszövetség-kiadá
sának. Antitrinitáriussá válása után 1566- 
tól vitairatokat írt a ref.-ok ellen, 1572- 
ben szentháromság-tagadó szellemű (csak 
latin fordításban ránk maradt) magyar 
verset, 1573-ban tanait visszavonó iratot.

írod.: K ATHONA Géza, Egri Lukács antitri- 
nitárius-anabaptista nézetei, ItK, 1971; Sza
bó András, Egri Lukács ,,megtérése”, ItK, 
1984; Fekete Csaba, Egri Lukács könyvtárá
nak egy megmaradt kötete, MKsz, 1988; Sza
bó András, Egri Lukács, in Bibliotheca Dissi
dentium, XII, Ungarländische Antitrinitarier, 
Baden-Baden, 1990.

Szabó András

egri Főegyházmegyei Könyvtár
Egerben -ABarkóczy Ferenc és —>Esz- 

terházy Károly püspökök is egyetemet 
szerettek volna létrehozni (—»egyetem- 
alapítási tervek a 18. sz.-ban). E nagyra 
törő tervhez képzelték el és valósították 
meg a püspöki nyomdát (-E>egri líceumi 
nyomda), ill. a könyvtárat is. Büky Jó
zsef könyvtáros és Giuseppe Garampi bé
csi pápai nuncius aktív közreműködésé
vel állandó kapcsolatot tartottak fenn Ró
ma, Velence, Strassburg, Bées, Prága és 
sok német város könyvkereskedőjével, 
így megnyitásakor a könyvtár 16 000 kö
tettel büszkélkedhetett. Eszterházy alapít
vánnyal (1799) kívánta biztosítani a fo
lyamatos gyarapítást, ám utódai sajnos 
nem bizonyultak gondos gazdának. Az 
1804-ben érsekséggé lett —»egri püspök
ség az új püspöki székhelyekre is juttatott 
a könyvekből, megkezdődött a könyvtár 
széthordása. Fischer István (1754-1822) 
érsek 1814-ben egyházmegyei gyűjte
ménnyé nyilvánította a könyvtárat, mely
re így az elhunyt kanonokok és főpapok 
sora hagyta saját könyveit. 1852-ben már 
közel 30 000 kötet sorakozott a polcokon. 
A ma is látogatható impozáns könyvtár- 
termet az 1762-85 között épült egri líce
um épületében helyezték el. A tridenti 
zsinat megnyitását ábrázoló mennyezet
képet 1778-ban festette Johann Lucas 
—»Kräcker, vejének, Joseph Záchnak se
gédletével. Az 1778- 80 között készült 
könyvespolcok, ill. az állványzat Lotter 
Tamás egri asztalos munkáját dicsérik.
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A tridenti zsinat megnyitása. Johann Lucas Kräcker és Joseph Zach mennyezetképe az egri líceum 
könyvtártermében, 1778, részlet

írod.: Antalóczi Lajos, Az Egri Föegy- 
házmegyei Könyvtár története. 1793-1996, 
Eger, 1996; Bitskey István, Püspökök, írók, 
könyvtárak. Egri főpapok irodalmi mecenatú
rája a barokk korban, Eger, 1997.

Monok István

egri líceum —»a katolikus megújulás 
művészete

egri orvosi iskola —»orvosképzés

egri püspöki líceumi nyomda
Eger első nyomdája —»Barkóczy Fe

renc püspök kezdeményezésére és segít
ségével létesült 1755-ben. Tulajdonosa a 
pozsonyi Franz Anton Royer (—»Pozsony 
nyomdászata és könyvkiadása) volt, aki 
nyomdáját 1758-ban átadta sógorának, 
Karl Josef Bauemak. A nyomda eleinte 
kiváltságlevél nélkül működött, Royer 
azonban Barkóczy támogatását élvezte, 
és püspöki könyvnyomtatónak címezhet
te magát. Barkóczy csak 1760-ban kért 
és kapott privilégiumot Mária Terézia ki
rálynőtől, de nem az Egerben már évek

óta működő nyomda tulajdonosa, hanem 
a maga és püspök utódai számára. Az eg
ri nyomdaalapítás azoknak a kát. nyom
dáknak a sorába illeszkedik, amelyek a 
püspöki székhelyeken létesültek a 18. sz. 
derekától kezdve. Az egyházmegyei ad
minisztráció, a —»papnevelés, a tanárok 
irodalmi munkássága és a mindenkori 
püspök támogatása biztos alapokat jelen
tett e nyomdák számára, akár püspöki, 
akár magántulajdonban voltak. A Barkó- 
czyt követő egri püspöknek, —»Eszterhá- 
zy Károlynak egyetemalapítási terveihez 
egyre inkább szüksége volt jól működő 
nyomdára, ezért a tipográfiát megvette 
Bauertől, és a püspöki iskolához csatolta. 
Előzőleg, 1765-ben a budai Leopold 
Franz Landererrel leltárt készíttetett és 
felbecsültette, eszerint a nyomda értéke a 
krúdában lévő készlettel együtt 5532 fo
rint volt. A nyomda 1766 májusában jo
gilag is a püspöki iskola tulajdonába 
ment át. Az ~t 1794-ig az egri egyházme
gye papjai vezették prefektusként, ettől 
kezdve civil faktorok. A nyomda 1774- 
ben az időközben felépült líceum föld-
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P r æ t e r  Rudimenta
Q U Æ D A M  

FIDEI  CHRISTIANÆ,  
ET ALIQUOT PRECES ,

Adjecta eft brevis
N O M E N C L A T U R A

LATINO-HUNGARICA.

Ábécéskönyv címlapja az egri püspöki nyomdából: 
Libellus alphabeticus, 1761

szintjén, három helyiségben kapott ott
hont. Bár nem tartozott a legnagyobbak 
közé, folyamatos, egyenletes működése 
során a 18. sz.-ban közel 800 kiadványt 
bocsátott ki. Több kiadványa is Barkó- 
czy Ferenc költségével jelent meg, mint 
Cato Jó erkölcsre oktató versei magya
rul, amely azután más nyomdákban is 
több kiadást ért meg. Nagy sikere volt a 
nyomda másik korai kiadványának is, 
Giuseppe Porta Örök élet napja c. művé
nek Rusnai Lőrinc minorita fordításában 
(1756, 1757). Eszterházy Károly ugyan
csak nagylelkű pártfogója volt a hitbuz- 
galmi könyvek megjelentetésének. A teo
lógiai művek között nagy terjedelmű 
munkákat is nyomtattak, köztük a felvi
lágosodott reformkatolicizmus jegyében 
fogant alkotásokat is. Emellett a mind
egyre erősödő magyar nyelvűség jelle
mezte a nyomda kiadványait. Az igényes 
kiállítású nyomtatványok a 18. sz. máso
dik felének egyik legkiválóbban vezetett 
műhelyének mutatják az ~t, mely később 
líceumi nyomda néven, egészen 1948-ig, 
az államosításig működött.

írod .: B i t s k e y  István, Barkóczy Ferenc és 
egri nyomdája, Hevesi Szemle, 1973; V a r g a  

László, Az egri püspöki nyomda megszervezé
se és könyvkiadása, megalakulásának első 
éveiben, Magyar Grafika, 1980; Iványi Sán
dor, Az egri püspöki nyomda a 18. század
ban, in Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei 
Könyvtár 1793-1993. Emlékkönyv, Eger, 
1993.

V. Ecsedy Judit

egri püspökség
Az első püspökségek közé tartozik, 

Szt. István alapította a kabar Aba Sámu
el szállásterületén, 1004-09 között, Szt. 
János apostol és evangélista tiszteletére. 
Székhelye kezdettől fogva Eger. Székes- 
egyháza visz. csak Szt. László uralkodá
sa alatt épült fel korábbi alapokon, népi
es nevén Olajbafőtt Szt. János tisztele
tére (—»egri székesegyház). Első név 
szerint ismert püspöke Kálmán (1090 k.). 
Területe eredetileg a legnagyobb volt a 
püspökségek közül: északon és északke
leten az országhatárig terjedt, és a későb
bi bihari, majd —»váradi püspökséget is 
magában foglalta. A zsombolyi, későbbi 
nevén pankotai főesperesség az egész 
középkoron át az ~hez tartozott. Először 
Borsod, Aba, Újvár, Zemplén, Ung, Sza
bolcs, Zaránd, Borsova, Hevesújvár m.- 
ket fogta egybe, majd Bereg és Ugocsa is 
ide tartozott. Ez utóbbi később átment az 
—»erdélyi püspökséghez, Máramaros vi
szont Egerhez csatlakozott a 14. sz.-ban. 
A Szt. János evangélistáról nevezett szé
keskáptalan (—»káptalan) mellett ugyan
csak Egerben működött a Szűz Máriáról, 
valamint a Szt. István királyról nevezett, 
az —»egri vár területén pedig a Szt. Péter 
apostolról nevezett társaskáptalan. A ter
jedelmes ~ 14 főesperességből állt: sáro- 
si (tarcafői), zempléni, ungi, abaújvári, 
borsovai (beregi), borsodi, máramarosi, 
patai, szabolcsi, hevesi, kemeji, zsombo
lyi (pankotai), eger-völgyi, ugocsai. A 14. 
sz.-ban 821 —»plébániája volt, a Jászság 
és a Nagykunság területét nem számítva, 
a —»jászok és a —»kunok térítése ugyanis 
csak a 15. sz.-ban fejeződött be. Határain 
belül otthonra találtak a —»bencések, a 
—»ciszterciek, a —»premontreiek, a —»pá-



egri székesegyház 282

Barkóczy Ferenc hercegpímás, 1745-től egri püs
pök. Ehrenreich rézmetszete. MNM TKcs

losok, a —»kartauziak, a —»ferencesek, a 
—»klarisszák, a —»karmeliták, a —»domon
kosok, az —»Ágoston-rendi kanonokok és 
remeték (—»ágostonosok). Az egri szé
kesegyház liturgikus szokásainak gyűjte
ménye, az egri Ordinarius az esztergomi 
rítussal egyenértékű saját liturgia emlé
két őrizte meg a 16. sz. elejéről. Az ~ dé
li területei 1550-től a Hódoltsághoz tar
toztak, az egri várban a katonák között és 
az egri völgyben szabadon működtek a 
hitújítást hirdető prédikátorok. A hadá- 
szatilag fontos hellyé lett Egerből a püs
pökök hosszú időre távozni kényszerül
tek, székhelyük utóbb Kassán volt. Kisdi 
Benedek püspök ( 1648-60) Kassán gim
náziumot, papnevelő intézetet (^papne- 
velés), egyetemet (—»kassai jezsuita egye
tem) alapított, a —»jezsuitákra támaszkod
va. A régi székhelyen Telekessy István 
püspök (1699-1715) szervezte újjá az 
egyházi életet. Az ~ területén a 18. sz. 
elején 108 plébánia működött. A barokk 
kori építkezések és plébániaszervezések 
párhuzamosan folytak, a szerzetesrendek 
vissza-, ill. megtelepedése tovább gyara
pította az egyháziak számát (ciszterciek, 
pálosok, premontreiek, ferencesek, do

monkosok, szerviták, —»piaristák, jezsui
ták). A területcsökkenés a 18. sz. derekán 
a pankotai főesperességnek a —»Csanádi 
püspökséghez való csatlakozásával kez
dődött. 1804-ben az ~ területéből kisza
kadt a kassai és bizonyos mértékben a 
szatmári rész, melyek Kassa és Szatmár
németi központtal új püspökségekként 
léteztek tovább. Eger kárpótlásul a terü
leti veszteségért érsekség rangjára emel
kedett, és a két új püspökség mellett jog
hatósága alá vonhatta a -^szepesi püs
pökséget és a -Ározsnyói püspökséget.

írod.: M e s z l É n y i  Antal, Az egri érsekség 
felállításának s a kassai és szatmári püspök
ségek kihasításának a története, Bp., 1938; 
S u g á r  István, Az egri püspökök története, 
Bp., 1984.

Török József

egri székesegyház
Az -^egri püspökséget Szt. István ala

pította a 11. sz. elején. A Szt. János evan
gélista tiszteletére szentelt —»székesegy
ház a várban épült fel, nyilván még a l l .  
sz.-ban. Az első épületről semmit sem tu
dunk, a későbbi Árpád-kori épület azon
ban a régészeti feltárások nyomán is
mertté vált. Ebben temették cl Imre ki
rályt (|1204), és erre az időszakra tehető 
a kváderekből álló félköríves főapszis 
felépítése. A tatárjárás pusztítása után a 
templomot jelentős mértékben átalakítot
ták, a hajó teljesen újjáépült, nagyjából a 
régi alaprajzon. Az új templom háromha
jós volt, nyugati toronypárral. Később 
ezt is többször átépítették: 1400 k. az ap
szisokat szentélykörüljáróval látták el, 
majd 1500 k. újabb nagy szentélykörül
járó építésébe kezdtek, s a templomot 
csamokrendszerben átalakították. A tö
rök háborúkban az épület nagyrészt el
pusztult. Jelenleg konzerválva láthatók a 
várszékesegyház késő gótikus körüljárás 
szentélyének maradványai, valamint a 
román kori templom részletei (köztük a 
főapszis falai) is.

Miután az erődítési munkálatokkal 
összefüggésben a káptalant kiköltöztet
ték az —»egri várból, 1580-tól rövid idő
re a város Szt. Mihály-plébániatemploma 
lett a székesegyház otthona, de Eger tö-
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Az egri székesegyház 1588-ban. A Civitates orbis terrarum Egert ábrázoló metszetének részlete

rök megszállása (1596) után a keresztény 
egyházi élet megszűnt a városban, és a 
templomot mecsetté alakították. Az 1686 
-os visszafoglalást követően ismét a régi 
plébániatemplom szolgált székesegyhá
zul. 1713-27 között épült fel a gótikus 
plébániatemplom falait felhasználó nagy
méretű barokk székegyház, Giovanni Bat
tista Carlone építész vezetésével. —»Esz- 
terházy Károly püspök idején (1761-99) 
mindvégig dolgoztak a székesegyház bel
ső kialakításán, felszerelésén. A püspök 
1782-bcn úgy döntött, hogy teljesen új 
székesegyházat építtet a régi helyén, de 
tervét már nem tudta kivitelezni. 1804- 
ben I. Ferenc Egert érseki rangra emelte. 
Ezután épült fel a ma is álló székesegy
ház, Packh János, majd Hild József tervei 
alapján, Pyrker János érseksége alatt 
1831-37 között. Az új székesegyházba 
kerültek többek között Johann Lucas 
—»Krackernak még a barokk székesegy
ház számára készített oltárképei.

Lásd még: —»katolikus templomok 18. 
századi kottatárai.

írod.: V oit Pál, Az egri főszékesegyház, 
Eger, 1934; Sugár István, Az egri főszékes
egyház, Eger, 1967; MMT, VIII, 1972, 132— 
146; Kovács Béla, Az egri egyházmegye tör
ténete 1596-ig, Bp., 1987; Von Pál, Eger, fő
székesegyház, in Magyar székesegyházak, 
szerk. Éri István, Bp., 1989.

Jékely Zsombor

egri vár
Az ~ területén feltárt, a 10. sz.-ra kel

tezhető körtemplom és a hozzá csatlako

zó lakóépület maradványai fejedelmi 
vagy nemzetségfői szálláshely egykori 
létére utalnak. Az államalapítás korában 
ez nyújthatott lehetőséget az —»egri püs
pökség központjának ide telepítésére. A
11. sz. végén épített, háromhajós, román 
stílusú —»egri székesegyházról IV. Béla 
1261-ből fennmaradt oklevele azt írja, 
hogy Szt. István király kezdte építtetni. A 
Szt. János evangélistáról elnevezett bazi
lika körül helyezkedtek el a püspökség
nek és káptalanjának lakóépületei. A ta
tárjárás mindezt elpusztította, ezért az új
jáépítéssel egyidejűleg kőfallal vették 
körül az egyházi központot, kialakítva a 
vár korai, részleteiben ismeretlen magját. 
Késő középkori kiterjedése a jelenlegi
nek kétszerese volt, keleti irányban az 
Eger patak felett emelkedő sziklás domb
hát egészét magában foglalta. A közepén 
állt a püspöki székesegyház, melyet a 14. 
sz.-ban Dörögdi Miklós, a 15. sz. végén 
pedig Nagylucsei Orbán püspök bővítte
tett újabb gótikus szentéllyel. Közelében 
volt a püspök 13. sz.-i —»lakótornya, ehe
lyett építtette 1470 k. Beckensloer János 
püspök a ma is álló, gótikus —»palotát. A 
déli várfalban álló kaputorony egykori, 
ma befalazott nyílása fölé festett címer 
Ippolito d’ —»Este püspök 15. sz. végi 
építkezéseinek emléke.

A Mohács után hol Ferdinánd, hol Já
nos király kezén lévő várat 1542-ben 
Perényi Péter országos főkapitány csapa
tai szállták meg. Az erősséget ő osztatta 
külső és belső várra, házi építésze, Ales
sandro Vedani tervei alapján. A belső
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Az egri vár. Fen! az 1568-as állapot rekonstrukciója (Domokos György), alatta a Civitates orbis terrarum
metszetén az 1588-as állapot

várban ekkor építették a várkapitányról 
elnevezett, déli Varkoch-kaput az előtte 
levő bástyával, valamint az északi oldal 
két végén álló Tömlőé és Sándor-bástyát. 
Az erődítést 1549-52 között Dobó Ist
ván, a vár királyi kapitánya folytatta, fel
építtetve a nyugati oldalon az ő nevét vi
selő bástyát és a falak mögötti ágyúdom
bokat. 1552-ben ebben az állapotban a 
vár sikernél állt ellen a hosszú török ost
romnak.

Az ostrom során teljesen elpusztult a 
székesegyház és a vár több belső épülete, 
falai és bástyái pedig súlyosan megrongá
lódtak. Az újjáépítést követően, 1553-55 
között emeltette Dobó utódja, Borncmisz- 
sza Gergely kapitány a délkeleti Gergely- 
bástyát, 1556-ban pedig Zárkándy Pál 
várkapitány a róla elnevezett északkele
ti bástyát. 1569-től Ottavio -»Baldigara 
császári építész tervei alapján a vár sar
kain további bástyák, a bástyákban és a 
falak mögött boltozott —»kazamaták, ak
nafigyelő folyosók létesültek, és meg

épült a vár keleti, ún. Setét kapuja. 1596- 
ban az akkorra már rendkívül erős, de a 
bécsi hadvezetés által magára hagyott 
várat a túlerőben lévő török elfoglalta, és 
a következő század elejéig újabb bás
tyákkal tovább erősítette. A török 17. sz. 
végi kiűzése után, 1702-ben az erődítmé
nyeket részben lerombolták. A 20. sz.-ig 
katonai célokat szolgáló várban a múze
umként működő jelenlegi épületek a
18-19. sz.-i építkezésekből származnak. 
A vár délkeleti, legmagasabb bástyatera
szán van az 1552-es ostromnak Egri csil
lagok c. művével irodalmi emléket állító 
Gárdonyi Géza sírja.

írod.: P a ta k i Vidor, A 16. századi várépí
tés Magyarországon, A Bécsi Magyar Törté
neti Intézet Évkönyve (Bp.), 1(1931), 102— 
105, 113, 126-131; G erö László, Magyaror
szági várépítészet, Bp., 1955, 389-394; DÉ- 
TSHY Mihály, Munkások és mesterek az egri 
vár építkezésein 1493 és 1596 között, Az Eg
ri Múzeum Évkönyve, 1(1963), 2(1964); Uő, 
Kozák Károly, Az egri várban álló gótikus
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palota helyreállítása, Magyar Műemlékvéde
lem, 2(1959-60); G e r ő  László, Magyar vá
rak, Bp., 1968, 241-252; P a t a k i  V. János, in 
MMT, Vili, 1972, 59-62; Détshy Mihály, 
Kozák Károly, in MMT, VIII, 1972, 77-159; 
E n g e l  Pál, Királyi hatalom és arisztokrácia 
viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437), 
Bp., 1977, 109; K o v á c s  Béla, in KMTL, 
1994, 179; E n g e l  Pál, Magyarország világi 
archontológiája, 1301-1457, I, Bp., 1996, 
307.

Koppány András-Koppány Tibor

„Egyéb rab azt hallván...”
Lodovico Ariosto (1474-1533) „Av- 

venturoso carcere soave...” kezdetű 13. 
szonettjának magyar fordítása (Eckhardt 
Sándor), a fordító ismeretlen. A Teleki
ék.-ben és a Vásárhelyi dk.-ben maradt 
fönn. A magyar változat Ariosto második 
versszakával kezdődik, és egy olyan ne
gyedik szakasszal toldja meg a szonettet, 
amely ugyanazzal a képpel indul, mint az 
eredetiben az első strófa.

Kiad.: RMKT XVII/3, 1961.
írod.: E c k h a r d t  Sándor, Ariosto nálunk a 

17. században, It, 1916.
Turu Pál

Egvedúti Gergely (f i 583?)
Naptárkészítő, kát. pap. 1571-től a bé

csi egyetemen tanult, 1583-ban győri ka
nonok volt. 1571-re és 1572-re krakkói 
minta után Becsben kalendáriumot szer
kesztett. Az egyes hónapokra szóló ver
seket disztichonokba szedte.

írod.: König György, Kalendáriombeli ré
gi magyar distichonok, ItK, 1900.

Szelp Erika

egyetem
1. középkor
1200 k. kialakult autonóm oktatási és 

tudományos intézmény. Előzménye a tu
dományok 12. sz.-i fellendülése, többek 
közt a görög filozófia és a római jog 
újraíol fedezése, valamint az arab orvos- 
tudomány megismerése volt. Mindez a 
városi iskolák felvirágzásával és jelentős 
iskolaközpontok kialakulásával járt. A 
nagy városokban összegyűlt tanárok és 
diákok érdekvédelmi egyesületet, testü

letet hoztak létre (universitas magistro
rum et scholarium), melyet a pápa és az 
uralkodó kiváltságokkal ruházott fel. 
Mind az egyház, mind az állam felismer
te a magas színvonalú oktatás jelentősé
gét, s igyekezett is befolyást gyakorolni 
az új intézményre. A párizsi és a bolognai 
egyetem már 1200 e. kialakult, legkoráb
bi statútumaik azonban csak 1215-ből, ill. 
1252-ből maradtak fönn. A 12. sz. végén- 
13. sz. elején jött létre az oxfordi és a 13. 
sz. elején a cambridge-i egyetem, a szá
zad folyamán pedig további tíz kisebb 
univerzitás Dél-Európában. A 14. sz. kö
zepén Közép-Európára tevődött át az új 
egyetemalapítások súlypontja (Prága, 
1348; Krakkó, 1364; Bécs, 1365; Pécs, 
1367). 1378-ban 28, 1500 k. pedig 63 
egyetem működött Európa-szerte.

Az ~ek felépítésüket és az oktatott tu
dományszakokat tekintve nem voltak 
egységesek. Míg a párizsi modell szerint 
az egyetem a tanárok és a diákok közös 
testületé volt, Bolognában a diákok al
kották az universitast, mely a tanárokat 
meghatározott évi fizetésért szerződtette. 
Az ugyanazon diszciplínát oktató iskolák 
az egyetem keretében egy fakultást al
kottak. A 15. sz.-tól az ~eken többnyire 
négy fakultás -  artes (a szabad művésze
tek, ill. a filozófia), jura (civil- és kánon
jog), medicina (orvostudomány) és teo
lógia -  működött, korábban azonban na
gyon kevés intézmény rendelkezett mind 
a négy fakultással. Párizs és Oxford az 
elvont tudományok, a filozófia és a teo
lógia központja volt, Bologna a gyakor
lati tudományoké, a római jogé és ké
sőbb a kánonjogé, Salerno és Montpelli
er az orvostudományé.

A különbségeknél azonban fontosab
bak a közös, általános jegyek. Az egyetem 
írásban rögzített privilégiumokkal rendel
kező autonóm szervezet. Belső életét sta
tútumok szabályozzák, melyre a tanárok 
és a diákok esküt tesznek. Meghatározott 
tisztségekre saját tagjai közül tisztségvi
selőket választ, más munkakörökre al
kalmazottakat vesz fel. Az oktatás rendje, 
a tananyag, a vizsgák és az elérhető foko
zatok pontosan meg vannak határozva és 
általános érvényűek: a megszerzett grá-
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Lap a bécsi egyetem magyar nációjának anyakönyvéből, 1631. Universitätsbibliothek, Bées
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dus Európában mindenütt tanításra jogo
sít (licentia ubique docendi). Az oktatás 
nyelve kizárólag a latin.

Az artes fakultás alapképzést nyújtott. 
Ez készítette fel a diákokat a magasabb 
stúdiumokra, elvégzése egyben feltétele 
volt a többi fakultáson való továbbtanu
lásnak. A tananyag az ókortól örökölt 
—>hét szabad művészet középkori adap
tációjára alapult, de itt bontakozott ki a 
filozófia és önállósultak lassan a termé
szettudományok is. A diákok 14-17 éves 
koruk között végezték el az alaptanulmá
nyokat és kapták meg a vizsga letétele 
után a borostyánkoszorút (baccalaurea- 
tus). Ezt követően Arisztotelész termé
szetfilozófiájának egyéves tanulmányo
zása után megszerezhették a licenciátust, 
a tanítási jogot, majd egy székfoglaló 
előadás után magiszterek lehettek. A diá
koknak csak kis része jutott el a magisz
teri fokozatig és lett a kar oktatója vagy 
tanult tovább egy másik fakultáson. 
(Ugyanezek az akadémiai fokozatok vol
tak a másik három fakultáson is. A jogá
szoknál a doktorátus jelentette a tanul
mányok befejezését, ez a grádus később 
más karokon is elterjedt.) Az artes fakul
tás tagjai származásuk szerint nációkba 
tömörültek. A párizsi egyetemen a taná
rok és a diákok négy nációt alkottak: a 
franciát, a pikárdot, a nonnannt és az ale- 
mannt. Ez utóbbiba tartoztak az angolok 
és a németek mellett a magyarok (—»egye
temjárás a középkorban), a csehek, a len
gyelek és a skandináv országokból va
lók. A nációk élén egy-egy prokurátor, a 
fakultás élén pedig a rektor állt, aki 
egyúttal az egész egyetem legfőbb tiszt
ségviselője volt. (Bolognában az ultra- 
montán és a cismontán hallgatók saját 
rektort választottak, az orvosi és artes 
kollégiumnak, melyet 1316-ban alapítot
tak, ugyancsak saját rektora volt.) Az 
egyetem kancellárja az egyház képvise
lője volt, a vizsgák elnökeként ő adta át a 
tanítási engedélyt a stúdiumok befejezté
vel az artes fakultáson is.

Az egyház a legnagyobb figyelemmel 
a teológiai fakultás működését kísérte. 
1230 k. ebbe integrálta a párizsi és az ox
fordi egyetemen a két új kolduló rend, a

^domonkosok és a —»ferencesek studi
um generáléit. A teológia a párizsi egye
temen vált önálló tudománnyá. Művelé
sét az egyház sokáig Párizsra és Oxford- 
ra igyekezett koncentrálni, Bologna csak 
a 14. sz. közepén kapott jogot a fakultás 
felállítására, a 14. sz.-ban alapított kö
zép-európai egyetemek pedig csak a szá
zad végén egészültek ki teológiai karral 
(Bécs, 1384; Krakkó, 1397). A legfon
tosabb tananyag a Biblia és Petrus Lom- 
bardus Sententiarum libri IV. c. műve volt. 
A stúdiumok a legtovább a teológiai ka
ron tartottak, kezdetben 8, később 14 
évet vettek igénybe.

Az orvosi, a jogi és teológiai fakultások 
élén egy-egy dékán állt. A diákok külön
böző csoportjai számára jó könyvtárakkal 
felszerelt kollégiumokat is alapítottak, pl. 
szegény diákok vagy rendtagok részére, 
ahol a bentlakás mellett oktatás is folyt.

Kezdetben a fakultások nem kötődtek 
épületekhez, tanítani bárhol lehetett, a ta
nítás ideje, tartalma és módja azonban 
nagyon pontosan meg volt határozva. A 
legfontosabb tanítási forma a lectio: egy 
adott szöveg felolvasása és kommentálá
sa volt. A hallgatók lejegyezték az el
hangzott magyarázatokat (reportatio). A 
tanárok quaestionesnak nevezett gyűjte
ményekben foglalták össze a fölvetett 
kérdéseket. A tananyag elsajátításáról a 
hallgatók nyilvános vitákon (quaestiones 
disputatae) adtak számot. A teológiai ka
ron egyetemi prédikációk szolgáltak a 
számadás és a rutinszerzés eszközeiként.

Az ~ demokratikus intézmény volt, 
ahol a származásnak nem volt jelentősé
ge. A szegényeknek beiratkozáskor (im- 
matriculatio) nem kellett fizetniük, és 
számtalan egyéb kedvezményben, támo
gatásban is részesültek. A diákok nagy ré
sze polgári vagy paraszti származású volt, 
a megszerzett tudás a legmagasabb tiszt
ségek felé is megnyitotta előttük az utat.

2. kora újkor
A középkori jellegű, lectión (felolvasá

son) alapuló ~i oktatás a 18. sz.-ban, a 
felvilágosodás időszakában kezdett gyö
keresen átalakulni. Ennek során az okta
tás differenciálódott, egyre több fakultás 
jött létre, bevezették (nálunk általánosság-
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ban csak a 19. sz.-ban) a nemzeti nyelvű 
tanítást, a szemináriumi és laboratóriumi 
foglalkozásokat. Az egyházi meghatáro
zottság lassan háttérbe szorult, az állami 
irányítástól addig jórészt független egye
temek egy része fokozatosan királyi, ál
lami egyetemekké alakult, mint pl. Mária 
Terézia uralkodása idején a nagyszomba
ti egyetem.

Lásd még: —»a veszprémi püspökség 
káptalani főiskolája; -Apécsi egyetem; 
-H>óbudai egyetem; —»pozsonyi egyetem; 
—»budai domonkos főiskola; —»kolozs
vári jezsuita egyetem; —»nagyszombati 
jezsuita egyetem; —»kassai jezsuita egye
tem; —»egyetemalapítási tervek a 18. szá
zadban.

írod.: Palemon G l o r i e u x , La faculté des 
arts et ses maîtres au XIIIe siècle, Paris, 1971 ; 
Jacques V e r g e r , Les universités au Moyen 
Âge, Paris, 1 9 7 3 ;  Alan Balfour C o b b a n , The 
Medieval Universities: their Development 
and Organization, Cambridge, 1 9 7 5 ;  Manu
els, programmes de cours et techniques d ’en
seignement dans les universités médiévales, 
éd. Jacqueline H a m e s s e , Louvain-la-Neuve, 
1 9 9 4 .

Madas Edit (l.)-A  szerk. (2.)

egyetemalapítási tervek a 18. század
ban

A 18. sz. második felében már Erdély
ben is érezhető volt az új állami oktatás- 
politika törekvése, amely a felsőoktatás 
felekezeti jellegét megszüntetve, az 
—»egyetemeket állami irányítás alá kí
vánta helyezni. Az erdélyi prot. egyházak 
az 1760-as években felekezetközi uni
verzitás létesítését tervezték; Mária Teré
zia az 1760-as évek elején adott elvi en
gedélyt ennek megvalósítására. Az erdé
lyi szászok Nagyszebenben javasolták a 
leendő prot., elsősorban szász egyetemet 
felállítani. Az elképzelés az volt, hogy 
teljes, tehát jogi és orvosi karral is ren
delkező univerzitás alakul a szász metro
polisban. A többi erdélyi felekezet azon
ban nem mutatott nagy lelkesedést a terv 
iránt. A leghatározottabb ellenvéleményt 
Erdély kát. püspöke fejtette ki, aki a prot. 
egyetem helyett a —»kolozsvári jezsuita 
egyetem teljes, klasszikus szerkezetű uni

verzitássá való továbbfejlesztését java
solta. Mária Terézia 1767 u. -  az új állami 
elképzeléseknek megfelelően -  elvetette a 
prot. egyetem tervét, és a kolozsvári egye
tem fejlesztését rendelte el.

Az egri egyetemlétesítési kísérlet a kát. 
egyházhoz kötődött. Az —»egri püspök
ség székhelyén a török uralom megszű
nése után a ^jezsuiták azonnal megnyi
tották gimnáziumukat, majd 1700-tól ők 
vezették az egyházmegyei szemináriu
mot (—»papnevelés), amely azonban nem 
érte el az akadémiai rangot, mivel tudo
mányos fokozatot itt nem lehetett szerez
ni. Az egri felsőoktatás legjelentősebb 
intézménye a Foglár György kanonok ál
tal 1740-ben alapított jogi főiskola volt, 
amely kezdetben önálló intézményként 
működött. 1754-ben -^Barkóczy Ferenc 
püspök megvonta a jezsuitáktól a szemi
nárium vezetésének jogát, s azt saját irá
nyítása alatt püspöki főiskolává fejlesz
tette, amelyhez hozzákapcsolta a jog
akadémiát is, megteremtve egy három 
fakultásból álló és jogi képzése miatt 
igen jelentős felsőoktatási intézmény 
szervezeti kereteit.

Az új egri püspök, -»Eszterházy Ká
roly 1763-ban már a püspöki, azaz kát. 
egyetem tervét terjesztette az uralkodó 
elé. A tervet nemcsak Bécsben, hanem itt
hon is sokan ellenezték, mert attól tartot
tak, hogy Eger egyeteme elvonná a hall
gatókat az akkor éppen fejlesztés alatt ál
ló —»nagyszombati jezsuita egyetemtől. A 
püspök az 1760-as években díszes épüle
tet emeltetett a leendő egyetemnek, és
1769-ben még az —»orvosképzést is meg
kezdték Egerben. Az uralkodó azonban 
nem engedélyezte az orvosi karon a dok
tori fokozat adományozásának jogát, így 
az egri orvosi iskola 1775-ben megszűnt. 
1777-ben eldőlt, hogy az udvar Mo.-on 
csak egyetlen egyetem működését tartja 
szükségesnek, így az egri intézmény mint 
püspöki jogakadémia folytatta tevékeny
ségét.

írod.: R a v a s z  János, A magyarországi köz
nevelés vázlatos története a 18. század első fe
lében (1711-1760), Pedagógiai Szemle, 1954; 
H. B a l á z s  Éva, A magyarországi felsőoktatás 
a felvilágosult abszolutizmus korában, Felső
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oktatási Szemle, 1968; István Sinkovics, Die 
akademische Bildung in Ungarn im 17. Jahr
hundert, Bp., 1970 (Studia historica Acade
miae Scientiarum Hungaricae, 72); Szögi 
László, A nemzet kertjének nevelő oskolái, in 
Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái, 
szerk. Uő, Bp., 1994.

Szögi László

egyetemi jelvények
A középkortól kezdődően az —»egyete

mek hagyományos ünnepségeiken kü
lönféle jelvényeket használtak. Az ~ ere
detileg mutatták az egyetem elöljáróinak 
(rektor, dékán) a korabeli viszonyok sze
rinti rendkívül magas társadalmi állását 
is. A fontos egyházi és világi méltóságok 
megelőzése, ill. a velük való egyenjogú
ság jutott kifejezésre bennük, s ez a pro
tokollban is erőteljesen tükröződött.

A jogar (pedum, sceptum, díszbot) az 
egyetem országos-nemzetközi rangját fe
jezi ki, a rektor, a dékán méltóságát jelö
li. Átadása az egyetemalapítás szokásos 
velejárója. Kezdetben kisebb, az uralko
dói jogarokra hasonlító példányok voltak 
jellemzőek, a 17. sz.-tól azonban nagymé
retű -  akár felállítható -  díszbotok készül
tek. A —»nagyszombati jezsuita egyetem 
1635 k. pl. ilyen nagyméretű, a Patrona 
Hungáriáé alakjával, ill. az —»országcí- 
merrel és az alapító Pázmány Péter címe
rével ékesített, ezüstből készült jelvényt 
nyert. Az egyes karokat valamivel kisebb 
egyetemi jogarok jelezték. A nagyszom
bati egyetem bölcsészettudományi és teo
lógiai karának jelvénye az egyetemalapí
tás idejéből származik, míg a jogi, ill. az 
orvosi kar jelvénye a karok megalapítása 
után, 1667-ben, ill. 1770-ben készült, 
ezüstből. Mindegyik pedumot a kar védő
szentje díszíti (a bölcsészkarét Xavéri Szt. 
Ferenc, a teológiai karét eredetileg Szt. Ig
nác, 1785-től Jézus, a jogi karét Szt. Ivó, 
az orvoskarét Szt. Lukács, Szt. Kozma és 
Daniján). A nagyszombati egyetemen a 
karok védőszentjeinek ünnepén ún. jogar
ünnepélyt tartottak.

í r o d . :  P a p p  J ó z s e f ,  Hagyományok és tárgyi 
emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyete
men, Bp., 1982.

Pandula Attila

egyetemi könyvtárak
A Báthory István fejedelem, lengyel 

király kezdeményezésére alapított ^ k o 
lozsvári jezsuita egyetem (1579-1604) 
könyvtárának állományából 490 kötet 
ma is megtalálható. A könyvtár több ma
gángyűjtemény (Wolphard család, Kakas 
István) és egy bizonyos nagyváradi „régi 
könyvtár” inkorporálásával, továbbá a 
szervezett jezsuita gyarapítással jött lét
re. A ma is meglévő kötetek a könyvtár
nak az 1588-as menekítés, ill. az 1603- 
ban történt elpusztítás után megmaradt 
részéből valók, s ez a töredék is jelzi, 
hogy a bibliotéka a kor egyik legszínvo
nalasabb könyvállományával rendelke
zett.

A mai bp.-i Egyetemi Könyvtár törté
nete a —»jezsuiták —»Oláh Miklós által
1561-ben Nagyszombatban alapitott kol
légiumának gyűjteményéhez, ill. a rend 
znióváraljai (1586) és vágsellyei (1600) 
könyvesházaihoz kötődik. A Jézus Társa
ság második nagyszombati letelepedése 
(1615) után a —»Pázmány Péter alapítot
ta —»nagyszombati jezsuita egyetem 
(1635) igényelte az univerzális nagy
könyvtár kiépítését. Az 1690. évi állo
mányrevízió több mint 5000 mű meglétét 
regisztrálta. 1777-ben Mária Terézia ren
deletére az egyetemmel együtt a könyv
tár is Budára, majd 1784-ben a feloszla
tott ferencesek pesti kolostorába költö
zött. Végleges helyét 1876-ban foglalta 
el a Ferenciek terén álló épületben.

Az 1657-ben alapított —»kassai jezsuita 
egyetem 1773-ig működött, és a kollégi
um épületében gazdag háttérkönyvtára 
volt. Az 1660. évi leltár és az 1682-ig kö
vethető gyarapítások ismeretében állítha
tó, hogy a 2124 kötetes gyűjtemény tartal
mi összetétele tökéletesen alkalmas volt a 
tanítás igényeinek kielégítésére, egyúttal 
azonban tükrözte a tartalmában lassan 
konzervatívvá váló jezsuita képzést is.

Lásd még: —»Selmeci Műemlékkönyv
tár.

í r o d . :  D ü m m e r t h  Dezső, A budapesti 
Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletke
zése 1561-1635, M K .S Z , 1963; P a j k o s s y  

Györgyné, Az Egyetemi Könyvtár története 
1690-től 1774-ig, EK Évk, 4(1968); Tóth
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András, V é r t e s y  Miklós, Az Egyetemi Könyv
tár története, Bp., 1982; C s a p o d i Csaba, T ó t h  

András, V é r t e s y  Miklós, Magyar könyvtár
történet, Bp., 1987; Adattár XVI- XVI11/17, 
I, 1990; Adattár XVI-XVIII/16, I, 1991: 
Adattár XVI-XVIII/17, II. 1997; A Nagy- 
szombati Egyetemi Könyvtár az alapításkor 
(1635), kiad. Fa r k a s  Gábor, Bp.-Szeged, 
2001 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem történetéből, 23).

Farkas Gábor

eg y e te m i n y o m d a
Az ~ alapját a pozsonyi jezsuita kollé

giumi —»nyomda képezi, amely 1648-tól 
több részletben kerül át Pozsonyból 
Nagyszombatba (—»Pozsony nyomdá
szata és könyvkiadása; —»Nagyszombat 
nyomdászata és könyvkiadása), s ott eb
ből alakult a —»jezsuiták által vezetett -, 
vagy ahogyan a 17. sz. folyamán inkább 
nevezték: akadémiai nyomda. Az -  alapí
tási évének a korábbi szakírók a nagy- 
szombati Telegdi-féle káptalani nyomda 
működésének kezdetét (1578) tekintették. 
Az 1609-ig dolgozó tipográfia felszerelé
séből azonban már semmi sem volt meg 
addigra, amikor —»Pázmány Péter az -  
tkp.-i alapját képező pozsonyi jezsuita 
nyomdát létesítette (1623). Az -  első ki
adványai már 1648-ban megjelentek. A
17. sz. folyamán ez volt az egyetlen olyan 
mo.-i nyomda, amelyből rézmetszettel dí
szített könyvek rendszeresen kikerültek. 
A nyomda élén mindig rendtag, a prefek
tus állott, míg a műhelyt nyomdász, fak
tor irányította. Folyamatos papírellátását 
saját, znióváraljai —»papírmalmai bizto
sították, és saját betűöntöde gondosko
dott az állandóan gyarapodó betűkészlet
ről. Az -  a 18. sz. hatvanas éveinek köze
pén érte el termelésének csúcsát, mai 
ismereteink szerint több mint 100 kiad
ványt évente. Az -  a 18. sz. kezdetétől a 
jezsuita rend 1773. évi feloszlatásáig több 
mint 4000 kiadványt állított elő, s ezzel 
minden vonatkozásban messze kimagas
lik a korabeli hazai műhelyek közül. Zö
mében a jezsuita egyetem igényeinek 
megfelelő munkákat, -»tézislapokat, tan
könyveket nyomtatott latin, magyar, né
met és szlovák nyelven. 1777-től kezdve

Budán folytatta tevékenységét. A —»Ratio 
Educationis teljes körű tankönyvkiadási 
privilégiummal ruházta fel az ~t.

íro d .: I v á n y i  Béla, G á r d o n y i  Albert, 
C z a k ó  Elemér, A kir. magyar Egyetemi Nyom
da története 1577-1927Bp., 1927; K ä f e r  

István, Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve 
1577-1977, Bp., 1977; Typographia Univer
sitatis Hungaricae Budae 1777-1848, szerk. 
K ir á l y  Péter, Bp., 1983; H a i m a n  György, 
M u s z k a  Erzsébet, B o r s a  Gedeon, A nagy- 
szombati jezsuita kollégium és az egyetemi 
nyomda leltára, 1773, Bp., 1997; A nagy- 
szombati egyetemi nyomda betűmintakönyve, 
1773, hasonmás, kiad. H a i m a n  György, Bp., 
1997.

V. Ecsedy Judit

e g y e te m já r á s  a k ö z é p k o r b a n
Bár a középkori hazai egyetemek 

(—»pécsi egyetem; —»óbudai egyetem; 
-^pozsonyi egyetem) nem sokkal alapí
tásuk után kivétel nélkül megszűntek, 
mo.-i diákok szép számmal fordultak 
meg külföldi univerzitásokon. Már a 12. 
sz. végén az oxfordi egyetemre járt Ma
gyarországi Miklós; a 12. sz.-tól tudunk 
Párizsban tanulókról is (pl. -»»Lukács ér
sek); a 13. sz.-tól sok mo.-i kereste föl az 
orléans-i egyetemet is (egyes vélemények 
szerint itt vagy Párizsban tanult —»Ano
nymus is). Még többen -  főleg a jog iránt 
érdeklődők -  látogatták az észak-itáliai 
univerzitásokat, elsősorban Bolognát és 
Padovát, a humanizmus korában pedig 
Ferrarát. A hungarusok egyetemjárásá
ban azonban a közel fekvő Becs, Krakkó 
és Prága volt a legfontosabb. 1368-tól 
jártak mo.-iak a három évvel korábban 
alapított bécsi egyetemre, 1384-ben már 
külön natio Hungaricát alkottak, s a 15. 
sz. végéig mintegy háromezren fordultak 
meg ott. Krakkót 1401-től látogatták, s 
ott szintén önálló bursájuk működött. 
Prága 1369-től volt célpont, bár a huszi
ta háborúk időszakában látogatottsága 
drasztikusan csökkent, a késő középkor
ban már nem számolhatunk vele.

A hallgatók többsége egy-két félév ta
nulás után hazatért. —»Werbőczy István 
pl. csupán egy félévet hallgatott 1492- 
ben a krakkói egyetem artes fakultásán,
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A középkori krakkó i egyetem  épületének, a C ollegium  M a im n a k  udvara

imponáló jogi, sőt teológiai műveltségét 
részben hazai iskolában, részben a gya
korlatban sajátította el. A hazai iskolák 
nem voltak alacsony színvonalúak. A 
művelt férfiúnak számító, latinul is ver
selő Szálkái László főkancellár és eszter
gomi érsek sohasem tanult külföldön, 
csak a sárospataki városi iskolában, ám 
ott jegyzetei (—.>S:alkai-kódex) tanúsága 
szerint tanára, Kisvárdai János -  aki pe
dig Krakkóban csupán az artes legalsó 
fokozatát, a baccalaureusságot szerezte 
meg -  mindenre megtanította, amit az 
egyetemen tanulni lehetett.

Az akkori egyetemi szisztémában ah
hoz, hogy valaki jogi, orvosi vagy teoló
giai fokozatot szerezzen, először meg 
kellett kapnia az artes fakultásán a ma
giszteri (mesteri) fokozatot. Általában 
kétévi tanulás után lehetett valaki bacca
laureus és újabb két év múlva magiszter. 
A másik három fakultáson ugyancsak két 
fokozat volt, tehát egy jogi, orvos- vagy 
teológiai doktornak legalább nyolc évet 
kellett tanulnia. A késő középkorban a

magyar diákok általában Bécsben vagy 
Krakkóban szerezték meg az artes ma
giszteri címét, nemegyszer úgy, hogy az 
egyik egyetemen baccalaureusi, a mási
kon magiszteri vizsgát tettek, majd egy 
más karon már Itáliában tanultak tovább. 
A 16. sz. elején a naplóíró Budai Kakas 
János, később pécsi kanonok pl. Bécsben 
baccalaureus, Krakkóban magiszter lett, 
nyomban utána, 24 évesen átvette az egri 
káptalani iskola vezetését, majd néhány 
év múlva Bolognába ment jogot tanulni, s 
négy évet töltött ott. A jelek szerint meg
bukhatott a vizsgán, mert hazaindult Bo
lognából, útközben azonban betért Pado- 
vába, ahol nyomban sikerrel kísérelte 
meg a doktorálást, úgyhogy kánonjogi 
doktorként tért haza és lett kanonok. Pá
lyája jól mutatja, mire képesített az egye
temi diploma: az artes magisztere meg
kaphatta egy jó iskola vezetését, a jogász- 
doktor pedig a kanonoki stallumot, sőt 
később az őrkanonokságot is. Az artes 
végzettséggel vagy iskolában, vagy az 
egyházi középrétegben lehetett tehát elhe
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lyezkedni, de ez sem volt végzettséghez 
kötve. Jogászokat minden székeskáptalan 
igényelt az —»egyházi bíráskodás miatt, 
ennek ellenére a —»kanonokok többsége 
nem rendelkezett jogi diplomával. A ki
rályi —»kancellária is alkalmazott jogá
szokat, főként a diplomácia miatt, de 
még a kancellárok között is akadt olyan -  
mint pl. Szálkái - ,  aki nem végzett egye
temet. A bíróságok szívesebben alkal
maztak a hazai —»szokásjogban jártas, a 
jogot a gyakorlatban elsajátított embere
ket (practicusokat), amilyen pl. Werbőczy 
volt. —»Orvosok voltak a legkevesebben. 
A királyi udvaron és a főurakon kívül más 
alig foglalkoztatott háziorvost, városi or
vost is csak kevés helyütt találunk. Mivel 
az udvari orvosok zöme ismert külföldi, 
főként olasz doktor volt, a külföldön orvo
si diplomát szerzett mo.-iak egy része 
nem jött haza, aki pedig mégis visszatért, 
az gyakran egyházi javadalmat szerzett. 
Teológusokra elsősorban a kolduló ren
dek tartottak igényt.

Bécs és Krakkó nagyjából azonos láto
gatottságnak örvendett. 1455-1529 kö
zött Bécsben 2625, Krakkóban 2336 
mo.-i hallgató iratkozott be, ami a két 
egyetemen együtt átlagban évi 66 főt je
lentett. Bécsbe elsősorban nyugat-mo.-i- 
ak, erdélyi szászok, valamint baranyaiak 
és szerémségiek jártak, Krakkóba pedig 
északkelet-mo.-iak, erdélyiek, valamint 
ugyancsak a sűrűn lakott Baranya-Sze- 
rémség lakói. Nem állítható, hogy a —»né
metek Bécsbe, a magyarok Krakkóba 
jártak volna. A külföldön tanulók társa
dalmi összetételében nem volt különbség 
a két egyetem között. A hallgatók kb. 
30%-a a legjelentősebb 20 hazai város
ból került ki. Másik 30%-uk érkezett a 
sorban ezután következő 100 városból és 
nagy mezővárosból. A maradék 40% ki
sebb mezővárosokból, falvakból, ill. a 
nemesség köreiből került ki. Feltűnően 
alacsony volt a főúri és nemesi hallgatók 
aránya, noha a kúria gyakorlati -  tehát 
egyetemen nem tanult -  jogászai között 
ők voltak többségben. Az egyetemet járt 
arisztokraták zömmel főpapok lettek: a 
család nyilván kijelölt egy fölös fiúgyer
meket, hogy majd püspök legyen, s ennek

érdekében hajlandók voltak egyetemre 
küldeni az illetőt. A nemescsaládok közül 
egyesek előszeretettel taníttatták fiaikat, 
mások nem. A —»nemesek, ha jártak is 
egyetemre, fokozatot rendszerint nem 
szereztek, és élték tovább a vidéki föl
desúr életét. (Ha mégis, akkor egyházi ja
vadalmat szereztek.) Az egyetemre be
iratkozott —»polgárok zöme sem fejezte 
be tanulmányait, később többnyire vala
mely polgári foglalkozást űzve tűnnek fel. 
Nem zárhatjuk ki, hogy külföldi egyetem
járásuk legfőbb célja nem a tanulás, ha
nem a világlátás, a kapcsolatteremtés 
volt, amit aztán -  pl. egy kereskedő ese
tében -  a polgári életben is kamatoztatni 
lehetett. Noha a külföldön tanulók eltart
hattak volna egy hazai egyetemet, nem 
biztos, hogy itthon beiratkoztak volna. 
(A pozsonyi egyetem fennállása idején pl. 
nem csökkent a Bécsben beiratkozó po
zsonyiak száma.)

Az itáliai egyetemeknek a késő közép
korban a humanista műveltség megszer
zése volt a nagy haszna. Ha nem is kizá
rólag, de zömmel már egyetemi fokozat
tal rendelkezők iratkoztak itt be, s ők 
talán nagyobb arányban is szereztek fo
kozatot. Hazai főpapok, kancelláriai ve
zetők -  mint pl. Szatmári György -  elő
szeretettel támogatták az itáliai tanulmá
nyokat. Az itt végzettek tekintélyes része 
a királyi központi hivatalokban helyez
kedett el.

írod.: S c h r a u f  Károly, Magyarországi ta
nulók a bécsi egyetemen, Bp., 1892; UŐ, 
Regestrum Bursae Hungarorum Cracovien- 
sis. A krakói magyar tanulók-háza lakóinak 
jegyzéke (1493-1558), Bp., 1893; UŐ, A bécsi 
egyetem magyar nemzetének anyakönyve 
1453-tól 1630-ig, Bp., 1902; V e r e s s  Endre, A 
paduai egyetem magyarországi tanulóinak 
anyakönyve és iratai (1264-1864), Bp., 1915; 
UŐ, Olasz egyetemeken járt magyarországi 
tanulók anyakönyve és iratai (1221-1864), 
Bp., 1941; T ó n k  Sándor, Erdélyiek egyetem
járása a középkorban, Bukarest, 1979; K u b i - 

n y i  András, A középkori magyarországi vá
roshálózat hierarchikus térbeli rendjének kér
déséhez, Településtudományi Közlemények, 
23(1971).

Kubinyi András
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A keresztény egyházban kezdettől fog

va megfigyelhető az önálló bíráskodás 
(vö. pl. lKor 6,1-6). A bírói ítéletet álta
lában a —»püspök vagy több püspökből 
álló testület (pl. —»zsinatok vagy az egy
háztartomány püspökei élükön a metro- 
politával), ill. különleges esetekben ma
ga a pápa hozza. A korai középkorban az 
egyházmegyéken belül a püspökhöz ké
pest alacsonyabb fórumként a főespere
sek (archidiaconusok; -^esperes) bírás
kodása vált jellemzővé.

Kelet-közép-Európa országaiban, így 
Mo.-on is a 13. sz. második feléig foko
zatosan szilárdult meg az önálló

Egyes kutatók már Szt. István törvé
nyeiben fellelték a saját ~ nyomait. Má
sok vitatják ezt a világi és egyházi szank
ciók kombinálása miatt. Mindenesetre 
Szt. István törvényeiben (1/2; 1/4; I/5[3]) 
és a neve alatt ismert, bár vitatott szerző- 
ségű királytükörben, az Intelmekben (De 
institutione morum ad Emericum ducem) 
egyes helyek a privilegium forit, vagyis 
az egyháziak feletti világi bíráskodás ti
lalmát, az egyházi személyek ügyeinek 
egyházi bíróság számára való fenntartá
sát hirdetik. A 11. sz. közepe táján már 
bizonyíthatóan kísérletek történtek a 
privilegium fori érvényesítésére. Szt. 
László király három törvénykönyvének 
legrégebbike szerint, mely „valószínűleg 
még elődjének idejében keletkezett”, a 
királyi bíró a papok, klerikusok és 
comesek kivételével („exceptis presbite- 
ris et clericis, necnon comitibus”) min
denkit megidézhetett. Szt. László ún. 
második törvénykönyvében viszont a 
klerikusok elleni kettős eljárás nyomaira 
lelhetünk. A Könyves Kálmán alatt tar
tott gyűlés, melynek törvényei Coloman- 
ni regis decretorum liber primus néven is
mertek, már részletesen szabályozza az 
~t. Leszögezi, hogy világi bíró nem idéz
het meg klerikust, valamint hogy klerikus 
és laikus közti vitás esetekben az alperes 
bírája az illetékes. Egyházi bíróként itt a 
püspököket és az archipresbytereket em
líti. A Lőrinc érsek (1105-16) vezetése 
alatt megtartott esztergomi tisztán egyhá
zi zsinat (synodus Strigoniensis prior) ki

mondta, hogy a klerikusok pereiben és az 
egyházi javak tárgyában folyó bírósági 
ügyekben a kánonjog szerint kell eljárni, 
s egyházi ügyben nem lehet a királyhoz 
vagy világi bíróhoz fordulni. Elrendelte 
egyúttal, hogy minden főesperesnek le
gyen meg valamilyen kánongyűjtemé
nye. Az első ismert magyar egyházi bíró
sági oklevél 1134-ből származik.

A 13. sz. első felében az ~ már eléggé 
kiterjedt, de még inkább hagyományos 
és kezdetleges jellegű volt (—»isteníté
let). Ismereteink fő forrása erről a —»Fa
rai/; Regestrum. Az ~ a klerikusok polgá
ri peres és büntetőügyeire (pl. lopás, rab
lás, gyilkosság, mérgezés, maleficium) 
egyaránt kiterjedt. Az eljárás hasonló 
volt a világi bíróság előttihez. A bíró az 
alperest -  néha viszont a felperest! -  a 
kereset bejelentése és a válasz után vala
mely —»káptalanhoz küldte, ahol az ille
tőnek a tüzesvaspróbát kellett kiállania 
vagy különleges esküt kellett tennie (pl. 
Nagyváradon Szt. László király sírjára). 
A tudós kánoni eljárás és az írásbeliség 
már a tatárjárás előtt meglehetősen elter
jedt, főként a Szentszékhez való számos 
folyamodás, fellebbezés következtében. 
Ezeket az ügyeket a pápai delegációs in
tézkedés többnyire háromtagú, alkalmi 
jelleggel összeállított bíróságra bízta, 
melynek természetesen a kánonok sze
rint kellett eljárnia. Főként 1228 és 1234 
között a pápai legátusok is sok jogvitát 
eldöntötték, ezzel is terjesztve Mo.-on a 
kánoni eljárás ismeretét.

A római-kánoni peres eljárás mo.-i el
terjedése -  mint a budai zsinat több ká
nonja tanúsítja -  1279-re már lezárt folya
matnak tekinthető. Az általános helynök 
bíróságai (gyakorlatilag: az officialátu- 
sok) tipikus bíráskodó szervként csak a 
14. sz. első felében válnak hazánkban 
igazán jellemzővé. Ennek a fejlődésnek 
(és visz. a hazai bíráskodás terminológiá
jának) szempontjából fontos ösztönző 
hatása volt Gentilis bíboros legátusi tevé
kenységének (1308-11). Gentilis számos 
jogszabályt alkotott -  Mo. és Lengyelo. 
számára - , és széles bírói tevékenységet 
alakított ki. Munkatársai (auditorok, pá
pai jegyzők mint jegyzőkönyvvezetők
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vagy a felek képviselői, kézbesítők, ügy
védek) többnyire tanult olasz kánonjo
gászok voltak. Ez lehet az egyik oka an
nak, hogy Mo.-on az itáliai típusú vikáriu- 
si bíróságok terjedtek el. E típust az 
jellemezte, hogy nem vált el elvileg sem 
a püspök nevében eljáró bíró (officialis) 
és az általános helynök (vicarius genera
lis in spiritualibus) tisztsége. Egyébként 
a magyar püspökök általános helynökei a 
későbbiekben is gyakran olaszok voltak. 
Az állami törvényhozás megkísérelte az 
olasz és más külföldi jogászok kizárását 
a vikáriusi tisztségből (1495:32. te.; 
1500:35. te.). A vikáriusok, köztük a ma
gyar születésűek is, jól képzett kánonjo
gászok voltak. Szinte kivétel nélkül hasz
nálták a doctor decretorum címet.

A vikáriusi bíróság (Európa számos 
más részén: officialátus) a hazai ~ ren
des intézményeként visz. nem egyszerre 
terjedt el az egész országban. Az offi
cialis kifejezést az általános helynöknek 
a közigazgatási, a vicariusi a bíráskodá
si tevékenységére vonatkoztatták. Néha 
e két célra két különböző személyt alkal
maztak.

Vidéki officialátusok Mo.-on nem vol
tak. Ám az esztergomi főegyházmegyé
ben (és a prímás érseknek alárendelt 
exempt területeken; —»egyházi kiváltsá
gok), valamint az erdélyi és a zágrábi 
egyházmegyében voltak a püspöki szék
helyen működő vikáriusi bíróságon kívül 
olyan más állandó bíróságok is, melyek 
bizonyos mértékig a vidéki offícialátu- 
soknak feleltek meg. Ezek azonban auto
nóm népcsoportok számára vagy sajátos 
okokból létesültek. Különleges jogállása 
volt az esztergomi főegyházmegyében a 
pozsonyi prépostnak, aki 1469-től az 
esztergomi érsek officiálisa és általános 
helynöke volt a prépostság, ill. a pozso
nyi főesperesség területére nézve. A pré
post maga nevezte ki vikáriusát, aki a bí
róságot vezette. Az esztergomi érsek 
székhelyén kívüli másik általános hely
nöke a szepesi társasegyház prépostja 
volt (—»szepesi prépostság). O az eszter
gomi érsek joghatósága alatt tamquam 
vicarius in ipsa Ecclesia Scepusiensi in 
spiritualibus működött. A prépost maga

nevezett ki magának vikáriust, aki a 
szepeshelyi egyházi bíróságot vezette.

A szepesi szászokhoz hasonlóan az 
Esztergomtól távol lévő erdélyi szászok 
(—»németek) is külön egyházi bíróságok
kal rendelkeztek. Területük exempt volt, 
és csak az esztergomi érseknek volt alá
rendelve (—»szebeni prépostság; —»bras
sói dékánság). A gyulafehérvári (erdélyi) 
püspök egyetlen „vidéki vikariátusának” 
keletkezése minden bizonnyal a földrajzi 
helyzetre vezethető vissza. A 14-15. sz.- 
ban az erdélyi püspök Meszesen kivüli 
helynökének (vicarius de extra Mezes) 
illetékességi körébe az egyházmegye Al
földön fekvő részének ügyei tartoztak. 
Ezt a helynöki tisztséget általában a szat
márnémeti vagy a tasnádi plébános látta 
el. A zágrábi egyházmegyében is volt egy 
prépostság (a csázmai), amely vikáriusi 
bírósággal volt összekötve. A csázmai 
prépost Zágrábban tartózkodott, és az ot
tani káptalan tagja volt. A bíráskodást he
lyette helytartója, a locumtenens gyako
rolta. A —»pannonhalmi bencés apátság 
az esztergomi egyházmegye területén kí
vül helyezkedett el, és független volt az 
esztergomi érsek joghatóságától. Saját 
területtel rendelkezett, s az apát a püspö
kökhöz hasonlóan saját konzisztóriumot 
(egyházi bíróságot) tartott. Itt tehát nem 
vidéki officialátusról volt szó. A ^ k a lo 
csai érsekségben, ahol két általános hely- 
nökség volt (Kalocsa és Bács), szintén 
nem vidéki officialátusok működtek, ha
nem -  egészen sajátos történelmi okok
ból -  egyidejűleg két érseki székhely volt 
két székeskáptalannal, melyek közösen 
gyakorolták választójogukat. Mind a két 
vikárius dönthetett a szuffragáneus egy
házmegyékből fellebbezéssel felterjesz
tett másodfokú perekben is.

Az egyházi bíróságok illetékessége 
Mo.-on egységes volt. A 14. sz.-ban ezt 
az illetékességet főként a szokásjog sza
bályozta. A 15. sz.-ban egy sor állami tör
vény adott jegyzéket azokról az ügyekről, 
melyekben az egyházi bíróságok illetéke
sek. Ezek: 1. a szentségekkel kapcsolatos 
ügyek; 2. a hittel és az eretnekséggel kap
csolatos ügyek; 3. a —»végrendeletek; 4. a 
—»házassági ügyek és a velük kapcsolatos
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perek, főként a hitbér-, hozomány- és le- 
ánynegyedperek; 5. a dologi és személyi 
—»tizedek meg a velük kapcsolatos kér
dések; 6. az uzsora; 7. az özvegyek és ár
vák ügyei, kivéve a tulajdonjogi kérdése
ket; 8. az esküszegés és a hamis eskü (az 
eskü alatt kötött szerződésekkel együtt);
9. minden olyan ügy, amelyben kiközösí
tésre került sor akár önmagától beálló, 
akár utólag kimondandó büntetésként 
(így a klerikusok és nők ellen elkövetett 
vérontás, megsebesítés, kifosztás is). A 
világi és egyházi bírók közötti illetékes
ségi vitákban az 1405. ápr. 15-én kiadott 
királyi törvény 14. cikkelye szerint a ki
rályi különös jelenlét bírósága döntött.

A 15. sz. elejétől Mo.-on is megjelen
tek a királyi átterelő parancsok. Ezeket 
általában azzal indokolták, hogy a pert 
földtulajdon vagy akár ingó tulajdon mi
att kezdték. Néha az átterelő parancs ko
holt vagy valódi oka az volt, hogy az 
egyházi bírót gyanúsnak minősítették. 
Máskor a szabad királyi városok vagy a 
bányavárosok kiváltságait hozták fel in
dok gyanánt. A városok megkísérelték -  
olykor erőszakkal is - , hogy az egyházi 
bíróságok illetékességét végrendeleti 
ügyekben is korlátozzák. Ilyenkor csak a 
kegyes célú végintézkedések ügyei ma
radtak az egyházi bíróság hatáskörében. 
Az egyházi bírók többnyire engedelmes
kedtek a királyi parancsnak, bár a 15. sz. 
közepéig előfordult az is, hogy figyel
men kívül hagyták azt. Később jogfenn
tartó formulákkal kísérve tettek eleget a 
felszólításnak. A 15. sz. vége felé elter
jedt az a szokás, hogy a városi lakosság 
minden jogvitáját a magisztrátus előtt 
kezdték, s csak akkor volt szabad az egy
házi bíróhoz fordulni, ha az ügyet lelki 
jellegűnek minősítették. Mátyás király 
ezt a szokást szankcióval is ellátta.

A fennmaradt oklevelek alapján felté
telezhető, hogy a tkp.-i házassági perek -  
vagyis az olyan keresetek, melyek a há
zasság fennállásának elismerésére irá
nyultak - , az eljegyzési ügyek, a házas
sági semmisségi perek és a különválási 
ügyek viszonylag ritkák voltak (az ösz- 
szes egyházi perek kb. 3-5%-a), a perek 
többségét a házassággal összefüggő va

gyonjogi ügyek (^hitbér, —»hozomány, 
leánynegyed, donationes propter nuptias) 
alkották. Tizedekről, javadalmakról, egy
házi vagyonról és végrendeletekről is 
gyakran pereskedtek egyházi bírók előtt.

Az esztergomi egyházi bíróság sajá
tossága volt, hogy az bérsek  mint Mo. 
prímása jogosult volt az országban min
den egyházi ügyben első fokon eljárni, és 
minden hazai egyházi bíró ítélete ellen 
elfogadhatott fellebbezést. Noha ezek a 
jogosítványok a késői középkorban már 
dokumentáltak (1451, 1513), nincs olyan 
levéltári fond, melyben a prímási bíróság 
1563 előtti aktái külön együttesként vol
nának megtalálhatók.

A magyar vikáriusi bíróságok értő mó
don alkalmazták a kánoni eljárásjogot. 
Voltak mégis bizonyos különlegességek. 
Az ügyvédek még az ítélet létrejöttében 
is közreműködtek, noha ezt a világi tör
vény tiltotta ( 1500:35. te.). A fiskus ügy
védje (officii instigator, procurator fisca
lis, procurator officii ecclesie) már a 15. 
sz.-ban megjelent, de szereplése csak a
16. sz. elején vált igazán rendszeressé. 
Az volt a feladata, hogy vádat emeljen az 
egyház kiváltságainak vagy javainak 
megsértői ellen. A vikáriusok a 15. sz. 
elején világi nemeseket is bevontak az 
asszonyok jogairól folyó tanácskozások
ba. Az ilyen kérdéseket ülnökök, köztük 
a hazai szokások ismerői segítségével 
döntötték el. Később ez a hagyomány el
tűnt, mert a világi jogot is érintő ügyeket 
egyre inkább világi bíróság elé vonták. A 
leghosszabb ideig a helyi vikariátusok 
(Szepes, Tasnád) és a legalsóbb szintű bí
róságok (archidiakónusok, vicearchidia- 
kónusok) gyakorlatában maradt meg ez a 
vegyes tanácskozás. További különleges
ség volt, hogy egyes vikáriusok a magyar 
jog bizonyos formáit alkalmazták. így 
pénzbírságokat szabtak ki, a hamis pe
reskedést büntették, számos eskütárssal 
letett tisztító esküket írtak elő stb. Az 
egyetemes egyházjogban a házasságkötés 
után beálló rabszolgaság vagy hadifogság 
miatti „válást” nem engedték meg. Ezzel 
kapcsolatos visszaélésekre utal, hogy X. 
Leó pápa 1515. aug. 9-én kiadott Sacro
sanctae universalis ecclesiae kezdetű
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konstitúciójában súlyos kifogásokat emelt 
a cseho.-i, lengyelo.-i és mo.-i gyakorlat 
ellen. Ez a regionálisan hasonló, bár e té
ren szabálytalan ~i gyakorlat jele.

Középkori egyházi bíróságaink tevé
kenységét különböző típusú dokumentu
mok tanúsítják. Közülük a legfontosab
bak a bíróságoknál használt regiszter
könyvek (protocollumok), melyeket a 
perekről vezettek, a formuláskönyvek, az 
egyes perekben keletkezett oklevelek, 
melyek Mo.-on a középkori protocollu
mok szinte teljes hiánya miatt különösen 
fontosak, végül egyes káptalani szabály
zatok, melyek a bíróság tevékenységére 
is utalhatnak.

Az officialátusoknak megfelelő ma
gyar vikáriusi bíróságoktól fennmaradt 
egyes oklevelekről részletes lista készült 
(Erdő, Ungarn, 1989). Ebben a jegyzék
ben a következő vikáriusi bíróságok sze
repelnek:

Esztergomi egyháztartomány: 1. Esz
tergom, az érseki általános helynök (ill. 
az érsek) bírósága; 2. esztergomi főegy
házmegye, Pozsony, a prépost bírósága;
3. esztergomi főegyházmegye, Szepes, a 
prépost bírósága; 4. Esztergom, exempt 
terület Erdélyben, a brassói dékán (espe
res) bírósága; 5. Esztergom, exempt terü
let Erdélyben, a nagyszebeni dékán (es
peres) bírósága; 6. Eger, a püspöki általá
nos helynök (ill. a püspök) bírósága; 7. 
Győr, a püspöki általános helynök (ill. a 
püspök) bírósága; 8. Nyitra, a püspöki ál
talános helynök (ill. a püspök) bírósága; 
9. Pannonhalma, az apát (területi apát) bí
rósága; 10. Pécs, a püspöki általános 
helynök (ill. a püspök) bírósága; 11. Vác, 
a püspöki általános helynök (ill. a püs
pök) bírósága; 12. Veszprém, a püspöki 
általános helynök (ill. a püspök) bírósága.

Kalocsai egyháztartomány: 1. Kalo
csa, érseki általános helynöki bíróság 
(két egyenrangú általános vikáriusi bíró
sággal Kalocsán és Bácson); 2. Gyulafe
hérvár, a püspöki általános helynök (ill. a 
püspök) bírósága; 3. gyulafehérvári (er
délyi) egyházmegye, a „Meszesen kívü
li” vikárius bírósága; 4. Csanád, a püspö
ki általános helynök (ill. a püspök) bíró
sága; 5. Nagyvárad, a püspöki általános

helynök (ill. a püspök) bírósága; 6. Zág
ráb, a püspöki általános helynök (ill. a 
püspök) bírósága; 7. zágrábi egyházme
gye, Csázma, a prépost bírósága.

írod.: Az időrendbe szedett váradi tüzes- 
vaspróba-lajstrom, kiad. K a r á c s o n y i  János, 
B o r o v s z k y  Samu, Bp., 1903; Z á v o d s z k y  

Levente, A Szent István, Szent László és Kál
mán korabeli törvények és zsinati határozatok 
forrásai. Bp., 1904; G y e n is  András, A püspö
ki helytartók hivatalának és hatáskörének ki
alakulása a 14. század végéig. Különös tekin
tettel hazánkra, dissz., Szeged, 1934; Alexan
der S z e n t i r m a i , Das Recht der Erzdechanten 
(Archidiakone) in Ungarn während des Mit
telalters, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 
43(1957); György B o n i s , Die Entwicklung 
der geistlichen Gerichtsbarkeit in Ungarn 
vor 1526, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 
49(1963); Uő, Olasz vikáriusok Magyaror
szágon a reneszánsz korban és a Beneéthy- 
formuláskönyv, LK, 44M5(1974); Péter E r 

d ő , I! potere giudiziario del Primate d ’Un- 
gheria /-//, Apollinaris, 53(1980), 54(1981); 
B o n is  György, A középkori egyházi bíróságok 
hatásköre, in Eszmetörténeti tanulmányok, 
1984; Péter E r d ő , Eheprozesse im mittelal
terlichen Ungarn, Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung fúr Rechtsgeschichte. Kanonistische 
Abteilung, 72(1986); UŐ, Ungarn (Kirchen
provinzen von Esztergom und Kalocsa), in 
The Records of the Medieval Ecclesiastical 
Courts. Part I. The Continent, ed. Ch. D o n a 

h u e , Berlin, 1989 (Comparative Studies in 
Continental and Anglo-American Legal His
tory, 6) (offíciálisi bíróságaink és fennmaradt 
emlékeik teljes jegyzékével); Uő, A házasság 
érdekében folyó perek a középkori Magyaror
szágon, in Egyházak a változó világban. A 
nemzetközi egyháztörténeti konferencia elő
adásai, szerk. B á r d o s  István, B e k e  Margit, 
Esztergom, 1991; Uő, Középkori egyházi bí
róságok Lengyelországban és Magyarorszá
gon, Jogtudományi Közlöny, 48(1993); Uő, 
A középkori offíciálisi bíráskodás írott emlé
kei Lengyelországban és Magyarországon, 
MKsz, 110(1994); UŐ, Az esztergomi vikáriu
si bíróság legrégebbi protocolluma, Magyar 
Egyháztörténeti Vázlatok, 7(1995); Uő, Tri
bunali ecclesiastici medievali in Polonia e in
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Ungheria, Studi Medievali, 36(1995); B ó n is  

György, Szentszéki regeszták. Iratok az egy
házi bíráskodás történetéhez a középkori Ma
gyarországon, kiad. B a l o g h  Elemér, B p .,  

1997 (Jogtörténeti Tár, 1/1).
Erdő Péter

egyházi birtok
Egyházi intézmények földvagyona, 

amely fenntartásukat, az egyházi szemé
lyek megélhetését, az utánpótlás biztosí
tását és karitatív célok megvalósítását 
szolgálta. Elidegenítése korlátozott volt. 
Az egyházalapítást birtokadományhoz 
kötő kánonjogi előírásnak megfelelően 
az egyházszervezés honosította meg 
Mo.-on. Szt. István tekintélyes birtoko
kat adományozott az általa alapított tíz 
püspökségnek és számos monostornak, 
valamint a székesfehérvári prépostságnak 
(—»egyházszervezet). Ugyanakkor a tár
sadalom széles rétegeit is bevonta az ~ ki
alakításába. Törvénnyel biztosította, hogy 
magánszemélyek az egyházra hagyhas
sák birtokaikat (1/6), és előírta, hogy min
den tíz falu megfelelő adománnyal léte
sítsen templomot (II/l). A 11. sz. közepé
től a tehetősebb nemzetségtagok jelentős 
birtokállománnyal -^nemzetségi monos
torokat (pl. Zselicszentjakab, Százd, Al
mád, Csatár stb.) alapítottak (—»magán
egyház). Az uralkodók és magánszemé
lyek bőkezűsége, a végrendelkezők vagy 
rokonságuk túlvilági boldogulását szol
gáló lélekváltság-adományok a 13. sz. 
közepére igen jelentős, de egyenetlen el
oszlású egyházi földbirtokot hoztak létre. 
A gazdag püspökségek és a 13. sz.-ban a 
—»püspöktől gazdaságilag függetlenné 
vált székeskáptalanok, a királyi alapítású 
társaskáptalanok (—»káptalan) és apátsá
gok hatalmas birtokokkal rendelkeztek, 
míg a kisebb apátságoknak, prépostsá- 
goknak és főként a falusi templomok so
kaságának nem volt számottevő vagyo
na. A 13. sz. közepén az -állomány növe
kedési üteme lelassult. A 14. sz. végére 
az -  szolgarendű népessége szabad álla
potú —»jobbággyá vált. Az -ügyek nem 
egyházi, hanem világi bíróság elé tartoz
tak. Az uralkodónak több lehetősége volt 
arra, hogy a hatalmas ~ot saját céljai szol

gálatába állítsa. —»Főkegyúri joga birto
kában egyházi javadalomhoz, mintegy 
fizetéshez juttathatta a királyi udvarban 
kormányzati feladatokat végző egyházi 
személyeket, vagy a megüresedő főpapi 
tisztségeket egy ideig nem töltötte be, 
hanem az új személy kinevezéséig a jö
vedelmet maga hasznosította. A törökve
szély fokozódása miatt a tekintélyes -kai 
rendelkező főpapokat meghatározott lét
számú katonaság kiállítására kötelezték 
(1498:20. te.), s olykor megadóztatták. A 
középkor végén az -  az ország területé
nek mintegy 10-15%-át tette ki. A 16. 
sz.-ban az -ok  jelentős része török ura
lom alá került, míg másik részük a vég
várak fenntartását biztosította. Ezzel 
szemben az —»Erdélyi Fejedelemségben 
szekularizálták az ~ot. A török kiűzése és 
az Erdélyi Fejedelemség megszűnése 
után a kát. egyház zömmel visszakapta 
egykori birtokait. A reformáció és egyéb 
változások következtében elsősorban ma
gánadományok révén a ref., az ev., a gör. 
kát. és az ortodox egyház is szert tett bir
tokra, ezek mennyisége azonban együtte
sen is messze elmaradt a kát.-okétól. A 18. 
sz.-ban az új püspökségek (székesfehér
vári, szombathelyi stb.) alapítása módosí
totta a kát. -  megoszlását, a —»szerze
tesrendek feloszlatása pedig csökkentette 
mennyiségét, mert elkobzott birtokaik je
lentős részét közalapítvány (egyetemi, 
tanulmányi és vallásalap) kapta meg. A
18. sz. végén az ország területének mint
egy 5%-a volt (jobbágyföldek nélkül) 
egyházi használatban, annak is közel há
romnegyede a kát. egyház birtokában.

Í r o d . :  K.OSUTÁNY Ignác, Az egyházi vagyon 
tulajdonjogának alanyéiról általában s különö
sen Magyarországon, Bp., 1897; E r d é l y i  

László, Az egyházi vagyon eredete és jellege 
Magyarországon, Bp., 1913; G r ó h  József, A 
magy. róm. kath. egyház céljog és célvagyon 
theoriája szempontjából, Bp., 1913; M u r a r i k  

Antal, Az ösiség alapintézményeinek eredete, 
Bp., 1938, 114-146 (Értekezések Eckhart Fe
renc Jogtörténeti Szemináriumából, 6); B o l l a  

Ilona, A királyi és egyházi birtok népei a korai 
feudalizmus idején, in Jogtörténeti tanulmá
nyok, IV, szerk. C s i z m a d i a  Andor, Bp., 1980; 
UŐ, A jogilag egységes jobbágyosztály kiala
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kulása Magyarországon, Bp., 1983, 198-230, 
255-273 (Értekezések a történeti tudomá
nyok köréből. Ú j sorozat 100); D ó k a  Klára, 
Egyházi birtok Magyarországon a 18-19. 
században. Bp., 1997 (METKM Könyvek, 
19); Vermögen, kirchliches, in Lexikon des 
Mittelalters, Vili, 1997, 1559-1561; B o l l a  

Ilona, A jogilag egységes jobbágyságról Ma
gyarországon, Bp.. 1998, 144-169, 187-200; 
D ó k a  Klára, Az egyházi birtok történetének 
forrásai, különös tekintettel az egyházi levél
tárakra, AtSz, 42(2000); S z é k e l y  György, Az 
egyházi birtok és bérbeadása az Anjouk és a 
Luxemburgiak országában, AtSz, 42(2000).

Solymosi László

egyházi énekeskönyvek
1. katolikus ~
A 17. sz. végére a kát. templomokban 

általánossá vált szokás szerint a hívők 
anyanyelvű népénekkel (—»strofikus egy
házi ének) vettek részt az istentisztelete
ken. —»Náray György Lyra coelestis c. 
gyűjteménye (1695) után száz éven át 
mégsem jelent meg új énekeskönyv, csak 
a korábbiak változatlan, esetleg némileg 
átdolgozott kiadásai (pl. —>Cantus catho
lici, 1651: 1703, 1738, 1792 és -»Illyés 
István két gyűjteménye, Zsoltári énekek 
és Halottas énekek, 1693: 1721, 1749, 
1781, 1793 és 1809), a Szegedi Ferenc 
Lénárd egri püspök által kiadott, az ere
detinél sokkal több énekszöveget tartal
mazó Cantus catholici (1674) és Náray 
műve pedig másolatokban terjedt. Az 
alacsony képzettségű kántorok helyi 
használatra szánt, általában csak szöve
geket -  ritkábban hibás lejegyzéseket is -  
tartalmazó kéziratos kántorkönyvek má
solására kényszerültek, s ez nyilvánvaló
an a színvonal esését jelentette. A 18. sz. 
végére tehát égető szükséggé vált egy új, 
korszerű énekeskönyv kiadása. A hivata
los kiadvány, Szentnrihályi Mihály csak 
szövegeket közlő gyűjteménye két rész
letben, 1797-98-ban jelent meg (Egyhá
zi énekeskönyv), és ugyancsak 1797-ben 
látott napvilágot az egyetlen kottás köz
readás, Bozóki Mihály falusi kántor 130 
dallamot tartalmazó Katolikus karbéli 
kát ás énekes könyve (1797). Ugyanő ké
sőbb kétféle változatban, kottás és szöve

ges verzióban halottas énekeskönyvet is 
megjelentetett: Halotti énekek (1806).

2. evangélikus ~
A 18. sz.-ban számos kotta nélküli, 

nagy terjedelmű ev. énekeskönyv jelent 
meg, ezek az előző századok örökségét 
az új, pietista szellemű énekekkel egyesí
tették, s kialakították a hazai német és 
szlovák anyanyelvű ev.-ok közös nép
énekkincsét is. Az első önálló ev. énekes
könyv, a Zengedezö mennyei kar (Lőcse, 
1692) egyre bővülő új kiadásokban ter

jedt, a leggazdagabb tartalmú gyűjtemény, 
a Torkos József összeállította Új zengede
zö mennyei kar (Győr, 1743) 1822-ig kb. 
21 kiadást ért meg.

A pozsonyi ev. gyülekezetben hosszú 
időn át (1788-tól 1828-ig) a Neues Ge
sang- und Gebetbuch c. gyűjtemény szol
gált énekeskönyvként, a felvidéki szlovák 
ev. templomok orgonistái a Szakolcán 
működő Adam Skultéty (1748-1803) 
Melodyatura aneb partitura (Brünn, 
1798) c., számozott basszussal ellátott 
dallamgyűjteményét használták, mely az 
ev. népénekek kíséreténél alkalmazott 
generálbasszus technikáját szlovák ter
minológia segítségével magyarázta.

3. református ~
A ref. templomokban szigorúan ra

gaszkodtak az egyszólamú anyanyelvű 
népénekhez és a hagyományos repertoár
hoz, de a temetéseken a diákság „hármó- 
niás éneke” is fontos szerepet kapott. 
Debrecenben, Sárospatakon sajátos ha
lottas repertoár keletkezett, mely függet
len volt az általánosan használt énekes
könyvek anyagától.

A ref. ~ többsége a kolozsvári és a deb
receni nyomdákból került ki. Az első kot
tás gyülekezeti énekeskönyv 1744-ben 
Kolozsvárott jelent meg (Közönséges is
teni tiszteletre rendeltetett lelki énekek..., 
utánnyomások: 1751, 1761), 130 dallam
mal. A temetési énekek új gyűjteményét 
Köpetzi Bodos Sámuel és Bágyi Fábián 
László szerkesztette (Halott-temetéskor- 
ra való énekek..., Nagyenyed, 1769). A 
ref. énekhagyomány legnagyobb méretű 
öszszefoglalását az Isten közönséges tisz
teletére rendeltetett énekeskönyv... (Deb
recen, 1778) tartalmazta, de már 1777-
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ben, Kolozsvárott kiadásra került az első 
új dallamokat tartalmazó, sok kiadást 
megért „reforménekeskönyv” is (Közön
séges isteni tiszteletre rendeltetett éne
keskönyv).

írod.: B a r t h a  Dénes, A 18. század ma
gyar dallamai 1770-1800. Bp„ 1935; S t o l l , 

1963, 22002, 32004; RMDT, II, 1970; 
K o s á r y , 1980, 31996; P a p p  Géza, A protes
táns egyházi népének a 18. században, kéz
irat, MTA ZTI; Uő, A katolikus egyházi nép
ének a 18. században, kézirat, MTA ZTI; 
Darina M ú d r a , Dejiny hudobnej kultúry na 
Slovensku, II, Klasicizmus, Bratislava, 1993.

Sas Ágnes

egyházi év
Jézus Krisztus a hét (-^naptári hét) el

ső napján, vasárnap hajnalban támadt föl. 
Az apostolokra Jézus Krisztus mennybe
menetele után tíz nappal, vasárnap szállt 
le a Szentlélek. Ezen események alapján 
már az apostolok a vasárnapot tartották 
az Úr napjának. Ennek első nyomát Szt. 
Pál egyik levelében találjuk (lKor 16,1). 
János apostol a Jelenések könyvében 
(1,10) a vasárnapot nevezi az Úr napjá
nak. Szombatról vasárnapra virradó éj
szakajöttek össze az első keresztények s 
utódaik, hogy virrasztásban, imádságban 
találja őket az a hajnal, amelyen Krisztus 
feltámadt. Az eucharisztiát is ekkor ünne
pelték. Évenként megemlékeztek ^»hús- 
vét és —»pünkösd eseményéről is. Ezek 
eleve vasárnapok, így az ősi ~ lényege a 
vasárnap, Krisztus feltámadásának ünne
pe. A keresztényüldözések következté
ben az Úr ünnepe mellett hamarosan a 
vértanúk emlékünnepei is helyet kaptak a 
liturgiában. Minden közösség abban a tu
datban ülte meg a maga vértanúinak 
mennyei születésnapját, hogy Krisztus
ban mindnyájan testvérek.

A keresztényüldözések megszűntével, 
a liturgia aranykorában az istentiszteletek 
fényének és gazdagságának kibontakozá
sa mellett különböző ünnepek gyarapítot
ták sorban az ~et. Epifániát, —»vízkereszt 
ünnepét Róma és vele a nyugati egyház 
312-325 között vette át Keletről. Nagy
jából az ezt követő évtizedben Rómában 
keletkezett az új ünnep: a —»karácsony,

Pünkösd utáni szombat (kántorböjt): termények 
felajánlása a M áty á s-g ra d u á lé /w /z , /. 79v. OSZK

amely dec. 25-én ünnepli Krisztus örök, 
isteni s egyben földi születését. Az —»ad
vent a 4. sz.-ban még a vízkeresztkori ke
resztelésre való háromhetes előkészületi 
idő volt. A mai Franciao. területén, az 5—
6. sz.-ban került át karácsony elé (adven
tus Domini), s innen terjedt el. Eleinte 
hat hétig tartott, később csökkent négy 
hétre. A húsvét előtti szent negyven nap 
(—»nagyböjt) a 4. sz.-ból ered. a szent há
rom nap (—»nagyhét) liturgiája pedig a 
4-5. sz. fordulóján hódította meg a ke
resztény világot, Jeruzsálemből kiindul
va. Ekkor már ismert volt a húsvét utáni 
40. napon megült Urunk mennybemene
tele ünnep (—»az Úr ünnepei). Az 5. sz.- 
ban Rómában formálódott ki az —»évközi 
idő, s ekkor alakultak ki az évnegyedes 
—»böjtök. Az első ismert —»Mária-ünnep a
4. sz.-ból való, a karácsony előtti vasárna
pon tartották az Euangelismos vagy an
gyali üdvözlet ünnepét, amely Mária is
tenanyaságán örvendezett. Az 5. sz.-tól 
kezdve emlékeznek meg Mária haláláról 
és test szerinti mennybevételéről aug. 15- 
én. A római Sta Maria Maggiore-templom 
fölszentelése (aug. 4.) szintén ekkortól 
ünnep, de már régóta aug. 5-én mint Ha
vas Boldogasszonyt tartja a nyugati egy
ház.

A —»szentek ünnepei közül a legősib
bek: Szt. István első vértanú dec. 26-án,
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Szt. János evangélista dec. 27-én, Keresz
telő Szt. János jún. 24-én. A mindenszen
tek ünnepe késői, a 9. sz.-ból származik.

Szentháromság vasárnapja 910 k. épült 
be az ~be, Űrnapja csak a 13. sz.-ban.

Az ~ folyamán Jézus Krisztus életének 
eseményei állnak az ünneplés közép
pontjában. Az Úr ünnepeinek egy évre 
kiterjedő összessége a cyclus temporalis. 
Vagy minden évben ugyanarra a dátumra 
esnek (pl. karácsony), s ekkor napjuk 
változik, vagy mindig ugyanarra a napra 
esnek (pl. húsvét a tavaszi napéjegyenlő
séget követő első holdtölte utáni vasár
napra), s akkor dátumuk változó. A szen
tek ünnepeinek összessége az -ben a 
cyclus sanctoralis; ezeknek mindig állan
dó időpontjuk van, amennyiben nem ta
lálkoznak az Úr ünnepeivel. A cyclus 
temporalis és a cyclus sanctoralis párhu
zamosan fut a liturgikus évben, amely a li
turgikus napok, ill. ünnepek két egymás
tól független, egymással párhuzamos so
rozatának visszatérése évről évre.

Az -  kezdete a középkor folyamán a 
nyugati egyházban még ingadozott. A 
Krisztus születésnapjától, dec. 25-től, ill. 
foganásától, márc. 25-től számított évet a 
13. sz.-tól kezdte felváltani ajan. 1-ji év
kezdés (—»naptári év). A keleti kereszté
nyek ~e szept. 1-jével kezdődik.

Török József

egyházi inszigniológia —»főpapi jel
vények

egyházi kiváltságok
A kiváltság (privilegium) általános 

szabály vagy törvény alóli kivételt jelent, 
de új szabályt tesz kötelezővé. A pápák 
már a 6. sz.-tól kezdve kiváltságokkal ru
háztak fel egyes egyházi testületeket s 
személyeket.

A szerzetesi kiváltságoknak két fajtáját 
ismerjük: 1. amikor a pápa a területileg il
letékes -^püspökkel szemben védelmébe 
veszi a szerzetesi közösséget, hogy az sa
ját szabályai szerint élhessen (privilegi
um protectionis); 2. amikor a pápa kive
szi a szerzetesi közösséget a területileg 
illetékes püspök joghatósága alól (privi
legium exemptionis); az első ilyen ki

váltságot 998-ban a clunyi bencés mo
nostor kapta a pápától. A kiváltságolt 
monostor apátja beiktatásakor a 12. sz. 
óta áldásban részesül, s püspöki jelvé
nyeket (—»főpapi jelvények) viselhet. 
Nálunk a —»pannonhalmi bencés apátság 
számára Szt. István által adott (interpo
lált) oklevélben (1001) van utalás arra, 
hogy a Monte Cassinó-i monostor sza
badságával rendelkezik, s apátja püspöki 
jelvényeket hordhat. Kálmán király korá
ban az I. esztergomi —»zsinaton ugyan til
tották e jelvények viselését, Pannonhal
ma kiváltságát azonban III. Ince pápa 
1216-ban megerősítette. A pápai exemp- 
tiónál gyakoribbak voltak az alacsonyabb 
rendű exemptiók. Ilyenkor egyes intéz
ményeket a főesperes joghatósága alól ki
vettek és közvetlenül a püspöknek ren
deltek alá, más esetben az intézmények a 
püspök joghatósága alól közvetlenül az 
esztergomi —»érsek hatáskörébe kerültek, 
mint pl. a királyi alapítású egyházak.

Az —»egyházi társadalom tagjai a vilá
giakkal szemben több kiváltsággal ren
delkeznek. A kánoni kiváltság (privilegi
um canonis) szerint aki egyházi személyt 
bántalmaz, azt az 1139-i II. lateráni zsi
nat határozata alapján kiközösítéssel 
büntetik. A bírói kiváltság (privilegium 
fori) értelmében a 4. sz.-tól kezdve egy
házi személyt csak egyházi bíróság előtt 
lehetett perelni (—»egyházi bíráskodás). 
Az illetéki jogkedvezmény (privilegium 
competentiae) értelmében az elszegénye
dett egyházi személynek jövedelméből 
meg kellett hagyni annyit, hogy koldulni 
ne kényszerüljön. Az egyháziak közter
hek alóli mentessége (privilegium immu
nitatis) személyükre szólt, s már az első 
keresztény császárok idején felmentést 
élveztek a katonáskodás és közhivatalok 
viselésének kötelezettsége stb. alól.

Mo.-on Szt. István törvényei óta kife
jezésre jutott az egyháziak kiváltsága 
(1/4), amelyet megerősített Szt. László 
(III/25) és Kálmán király (1/14) törvénye, 
továbbá II. András 1222-ben kiadott, egy
háziaknak szóló kiváltságlevele. A —» Tri
partitum (1514) szerint az egyháziak a 
—»nemesekkel azonos szabadságot élvez
nek, s mentesek az adófizetés és a katonai
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szolgálat alól. Kiváltságaik ellenére fej
vesztéssel büntethetők azonban felség
sértés, hűtlenség és szándékos emberölés 
esetén (11/44), s adósságaikat kötelesek 
saját jövedelmükből, ill. az egyház javai
ból megadni (11/45).

írod.: S z e r e d y  József, Egyházjog különös 
tekintettel a magyar Szent Korona területének 
egyházi viszonyaira, valamint a keleti és pro
testáns egyházakra, I—II, Pécs, 21879.

Érszegi Géza

egyházi kotta- és hangszer-inventá-
riumok —»katolikus kotta- és hangszer- 
inventáriumok

egyházi nemes —»nemes

egyházi rend —»katolikus egyházi tár
sadalom

egyházi társadalom —»katolikus egy
házi társadalom; —»protestáns egyházi 
társadalom

egyházi ünnepek —»naptári ünnepek

egyházi zene —»egyházi zeneélet a kö
zépkorban; —»katolikus egyházi zene; 
—»protestáns egyházi zene

egyházi zeneélet a középkorban
1. a zene helye a középkori művelő

désben
A zene a középkori gondolkodásban és 

művelődésben sajátos kettős helyet fog
lalt el: egyfelől gyakorlati-használati irá
nyú úzus, amely lehetőséget nyújt az éne
kesnek, hogy a megfelelő szabályok is
meretében elsajátítsa és reprodukálja a 
megtanulandó dallamanyagot; másfelől a 
quadrivium számközpontú tudomány
ágainak egyike: ars és scientia együttese 
(—»hét szabad művészet). E kettősség hat
ja át a középkori zeneelméletet, s ez hatá
rozza meg a zeneoktatás folyamatának 
egyes állomásait. A zenei nevelést a többi 
általános műveltséget nyújtó diszciplína 
oktatásával együtt a —»káptalan és a mel
lette szerveződő —»káptalani iskola bizto
sította. A káptalan mint —»hiteleshely, a 
-^püspök tanácsadó testületé, a kor értel

miségi rétegének fontos gyűjtőhelye első
rendű feladatának tekintette az istentiszte
let folyamatosságáról való gondoskodást, 
az utánpótlás nevelését. Mo. középkori 
oktatási rendszere a Karoling-korban ki
alakult nyugat-európai iskolatípus mintá
jára bontakozott ki, s alapelveit tekintve 
a 17-18. sz.-ig nem változott. Ez a neve
lési koncepció a —»hét szabad művészet 
tanának két fokon történő elsajátítására 
épült. Az alapfokú ismereteket a latin 
nyelv, a szó köré csoportosított trivium 
tudományágai szolgáltatták: a grammati
ca, a dialectica és a rhetorica, amelyek 
világos fogalmi gondolkodásra, kifejező
képességre és grammatikai tudásra nevel
ték a diákot. A trivium hármas rendszeré
re épült -  részben azzal párhuzamosan -  a 
szám, az arányok tana köré szerveződött 
quadrivium: az arithmetica, a geometria, 
az astronomia és a musica. A zene ebben a 
látszólag matematikai rendszerben még
sem vált puszta spekulatív elméleti tárgy- 
gyá: a gyakorlati zenélés, éneklés igénye 
szükségszerűen létrehozta az elemi szin
tű, hallást, kottaismeretet, énektechnikát 
fejlesztő musica practica diszciplínáját. 
Ez az alsófokú, gyakorlati célokat szolgá
ló zeneelmélet a hasonló szintű grammati
kával együtt -  Mezey László terminoló
giája szerint a lectura és a cantura -  alkot
ja a középkori oktatás kettős pillérét.

A zenei nevelés a középkorban tehát 
az iskola és a mindennapos szolgálatot 
teljesítő liturgikus kórus kölcsönhatásá
ból bontakozott ki. A diákok kezdettől 
fogva részt vettek a napi istentisztelete
ken: hétköznapokon a délelőtti főmisén 
(konventmise) és a délutáni vecsemyén 
(vesperás), nagyobb ünnepeken a körme
neteken és egyéb kivételes énekalkalma
kon (a nagyheti Kyrie puerorum, a szent 
sír melletti zsoltározás, halotti szertartá
sok, lakodalmakon és egyéb világi ren
dezvényeken történő rekordáció). A kezdő 
diák-énekes első „tankönyve” a zsoltáros- 
könyv (psalterium), ennek segítségével 
tanulja meg a zsoltározást, a nyolc tónus 
rendszerét, sajátítja el a —»gregorián re
pertoár elemi részét -  az antifónákat és a 
könnyebb himnuszokat, a miseordinári- 
um állandóan ismétlődő tételeit - , s ezzel
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egy időben szerzi meg a zenei írás-olva
sásban való jártasságot. A magasabb év
folyamok növendékei a repertoár egyre 
nagyobb részét teszik magukévá, s a kó
rusban a nehezebb tételek előadásába is 
bekapcsolódnak, sőt részt vállalnak egy- 
egy melizmatikus tétel szólisztikus repro
dukálásában is. A mo.-i középkori zenei 
alapműveltség tehát a gyakorlati ének
lést, a gregorián dallamanyag tetemes ré
szének megtanulását és elemi szintű ze
neelméleti tudást ötvözött.

2. a zene egyházi intézményei a kö
zépkorban

Az ezredfordulón megszülető Mo. a ke
reszténység felvételével nem csupán an
nak elvont ideológiai gondolatrendszerét 
tette magáévá, hanem a nyugat-európai 
világ mindent átfogó, gazdag és árnyalt 
egyházi intézményhálózatát is. A —»szé
kesegyházak, városi és falusi ^plébánia- 
templomok, a káptalanok mellett működő 
iskolák, kolostorok alapvetően egységes, 
apró részleteiben mégis különböző litur
gikus és zenei gyakorlatot képviseltek. A 
szekuláris (világi) egyházi intézmény- 
rendszer élén a püspöki székhelyeken 
létrehozott papi testület, a káptalan és a 
hozzá tartozó iskola állt. A káptalan tag
jai, a -»kanonokok és az általuk szerződ
tetett kisegítők -  énekesfmk, majdan 
egyházi pályára lépő idősebb diákok -  
biztosították a napi liturgikus cselekmé
nyek töretlenségét és megfelelő színvo
nalát. A rangban a káptalani testület 
vezetője, a —»prépost, valamint az olva
sókanonok (canonicus lector) után kö
vetkező kántor (canonicus cantor) fel
adatai közé tartozott a mindennapos 
-^mise és -^zsolozsma keretében el
hangzó énektételek felügyelete, a szer
tartásokon közreműködő kórus irányítá
sa. A kántor, ill. a későbbi századok fo
lyamán helyettese, a —»succentor által 
vezetett kórust maguk a kanonokok al
kották, kiegészülve a prebendáriusokkal 
és altaristákkal, valamint a káptalani is
kola egy-egy jó hangú növendékével. 
Bár a korai századok mo.-i liturgikus ze
nei életéről nincsenek pontos adataink, 
közvetett forrásokból, valamint a környe
ző országok gazdagabban dokumentált

gyakorlatából arra következtethetünk, 
hogy a püspöki, ill. érseki székhelyeken 
(Esztergom, Győr, Eger, Pécs, Veszprém 
stb.) működő székeskáptalanok kórusai 
50-100 énekest is foglalkoztathattak, s a 
központtól távolabb eső, szűkösebb anya
gi feltételek közt szerveződő társaskápta
lanok (Fehérvár, a 14. sz.-tól Pozsony) 
énektestületei is megközelítették ezt a 
számot. A káptalan vagy a kolostor, ha 
anyagi helyzete megengedte, a kanonoko- 
kat-szerzeteseket tömörítő liturgikus kó
rus mellett egy kisebb létszámú, képzett 
énekesekből, „szólistákból” álló együt
test, űn. scholát is fenntartott, amely az 
igényesebb, művészi előadást megkívánó 
tételeket szólaltatta meg.

A világi egyház káptalanjaihoz hason
lóan szerveződött a —»szerzetesrendek in
tézményhálózata is: a 12. sz. végi adatok 
tanúsága szerint az ország mintegy 80 
bencés, 7 ciszterci és néhány premontrei 
kolostorában a liturgikus szertartásokat 
kisebb-nagyobb létszámú kórussal, több
nyire gyermekek bevonásával végezték. 
A 13. sz.-ban a kolostorok száma ugrás
szerűen megnövekedett; a néhol immár 
több évszázados múltra visszatekintő mo- 
nasztikus (—»bencések, —»ciszterciek), 
ill. kanonokrendek (^premontreiek) mel
lett további szerzetek jelentek meg: a 13. 
sz. elején az -^Agoston-rendi kanonokok 
1221-ben a -^domonkosok, 1229-ben a 
—»ferencesek. A Mo.-on megtelepedett 
rendek zenei tevékenységéről rendkívül 
csekély számú közvetlen forrásértékű adat 
maradt ránk -  hangjegyes forrásaink csu
pán töredékesen őrzik a hajdan virágzó 
szerzetesi kultúra emlékét - , másodlagos 
információkból, ill. külföldi párhuzamok
ból azonban arra következtethetünk, hogy 
a gregorián ének ugyanúgy a napi mise 
és zsolozsma elválaszthatatlan része volt, 
mint a katedrális liturgiában, s a liturgikus 
zene ápolására ugyanolyan gondot fordí
tottak, mint a világi káptalanokban.

A 14-15. sz. zenetörténeti szempontból 
is új, gazdagon rétegzett fejlődési korsza
kot jelentett. A gazdasági-kulturális fel
lendülés magával hozta az ország belső 
életének differenciálódását; a hagyomá
nyos egyházi központokkal egyenrangúvá
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váltak, sőt olykor azok hatókörét túllépték 
az egyre erősödő —»városok. Minthogy a 
fejlődés leginkább peremvidéki -  felvi
déki és erdélyi -  városainkat (Pozsony, 
Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmec
bánya, Kassa, Bártfa, Kolozsvár, Szeben, 
Brassó) érintette, természetes, hogy a 
művelődésben is hamarosan ezek jutottak 
vezető szerephez. E periferikus területek 
vegyes nemzetiségű lakossága élénk kap
csolatokat tarott fenn anyaországával, ill. 
a környező (cseh, lengyel, osztrák) terüle
tekkel. Magyar diákok adták át külföldi 
—»egyetemeken (Krakkó, Bécs, Prága) 
szerzett tudásukat az itthoniaknak, ide
gen származású kódexírók és miniátorok 
dolgoztak és neveltek utódokat mo.-i 
—»scriptoriumokban, külföldről rendelt li
turgikus könyvek egészültek ki hazai be
jegyzésekkel. A 13. sz. során megszilár
dult gregorián énekanyag új, külföldről 
átvett tételekkel vagy azok hatására itt
hon készült kompozíciókkal bővült, ame
lyek stílusukban is elváltak az archaikus 
dallamrétegtől.

A kulturális differenciálódás az egyhá
zi, a városi és a főúri zeneélet elkülönü
léséhez vezetett. A székes- és társaskáp
talanok anyagi helyzetének megerősödé
se lehetővé tette, hogy nagyobb létszámú 
énekegyütteseket tartsanak fenn: az egri 
székesegyház, amely feltehetőleg nem 
volt előnyösebb helyzetben a többi, ha
sonló rangú intézménynél, 150-180 fős 
kórust működtetett. A szerzetesrendi in
tézmények közül csupán egy-egy kolos
tor (pl. a leleszi premontreiek) emelkedett 
ki a liturgia ünnepélyes végzésére irányu
ló igyekezetével, a monasztikus rendek 
zenei élete a 14-15. sz.-ban némileg 
visszaesett. A kolduló rendek közül első
sorban a ferencesek obszerváns ága for
dított különös figyelmet a liturgikus ének 
ápolására és liturgikus kódexek készíté
sére. A fennmaradt kódexek és a nagy
számú töredék arról tanúskodnak, hogy a 
mo.-i ferencesek saját scriptoriumokat 
tartottak fenn, és maguk másolták köny
veiket.

írod.: K n a u z  Nándor, A magyar egyház 
régi szokásai, Magyar Sión, 1865, 401-403; 
1867, 1-20, 73-85, 161-167, 241-248,

321-331; 1868, 177-194, 801-812, 881-891; 
1869, 5-15, 81-97, 183-196, 251-263, 
676-683, 719-745, 799-814, 879-889; 
H e r m a n n  Abert, Die Musikanschauung des 
Mittelalters und ihre Grundlagen, Halle, 1905; 
K a n d r a  Kabos, Ordinarius secundum veram 
notulam sive rubricam almae ecclesiae Agri- 
ensis. Adatok az egri egyházmegye történel
méhez, III, Eger, 1905; B é k e f i  Rémig, A nép
oktatás története Magyarországon 1540-ig, 
Bp., 1906; UŐ, A káptalani iskolák története 
Magyarországon 1540-ig, Bp., 1910; G o m 

b o s i  Ottó, Zenei élet Mátyás udvarában, Mu
zsika, 1929/4; Uő, Jacob Barbireaus letzte 
Lebensjahre, Zeitschrift für Musikwissen
schaft, 1930; László Z o l n a y , Data of the mu
sical Life of Buda in the Late Middle Ages, 
StudMus, 1967; Joseph S m it s  v a n  W a e s - 

b e r g h e , Musikerziehung. Lehre und Theorie 
der Musik im Mittelalter, Leipzig, 1969 
(Musikgeschichte in Bildern, III/3); M e z e y  

László, Litteratura: grammatika és musica.
11. századi kezdeteinkből tanúság, ItK, 1970; 
M á l y u s z  Elemér, Egyházi társadalom a kö
zépkori Magyarországon, Bp., 1971; Z o l n a y  

László, Ünnep és hétköznap a középkori Bu
dán, Bp., 1975; M e z e y  László, Deákság és 
Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésé
nek vázlata, Bp., 1979; M é s z á r o s  István, Az 
iskolaügy története Magyarországon 996- 
1777 között, Bp., 1981; R a j e c z k y  Benjamin, 
A korareneszánsz zenéje Magyarországon, 
ZtDolg, 1981 ; D o b s z a y  László, Magyar zene- 
történet, Bp., 1984, 36-46, 78-82, 88-91; Ma
gyarország zenetörténete, 1988, I, 59-81, 
94-120, 141-150.

Czagány Zsuzsa

egyházkerület -^protestáns egyház- 
szervezetek

egyházlátogatás —»canonica visitatio

egyházlátogatási jegyzőkönyv —»ca
nonica visitatio

egyházmegye —»katolikus egyházszer
vezet

egyházszervezet —»katolikus egyház- 
szervezet; —»protestáns egyházszerve
zetek
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Egyszarvú Zsám- 
boky János Emb- 
lematójában, Ant
werpen, 1564

egyszarvú (lat. unicornis)
A késő középkor kedvelt állatszimbó

luma: kis, leginkább lóra emlékeztető, 
mitikus négylábú, homlokán egyetlen 
szarvval, amelynek a középkorban gyó- 
gyitó erőt tulajdonítottak. A tisztaság, a 
szüzesség, az erények szimbóluma. A 
Physiologiis leírását -  mely szerint az ~t 
semmi módon nem lehet elfogni, de ha 
szűz leány kerül az útjába, mellére ugrik, 
az pedig megszoptatja, s hatalma lesz fö
lötte -  a középkorban átértelmezték, mi
nek következtében Krisztus Szűz Mária 
általi megtestesülését jelentette. Ábrázo
lása a mo.-i művészetben is gyakori. Fel
tűnik az esztergomi 1200 k.-i padlótéglá
kon. Mátyás király egy faenzai majolika
tálját fejét a szűz ölében pihentető ~ 
díszíti (1490 k., New York, Metropolitan 
Museum of Art). A —»Mátyás-kálvária 
talapzatának egyik zománcképén Selene 
(Hold) diadalszekerét ~k húzzák. A 
—»Zalka-antifonále egy iniciáléján és a 
Zsámboky-kódexben (ÖNB) is szerepel. 
Az ~ a 17-18. sz.-i festett —»famennye
zeteknek is kedvelt témája. Előfordul 
Megyaszón a ref. templomban (1735, 
HÓM), Römer Flóris a pilinyi kát. temp
lom mennyezetén egy 1713-ban készült

ábrázolását látta. —»Binder János Fülöp 
Bűnbeesés c. metszetén (18. sz. második 
fele, Bp., Rózsa György tulajdona) a nyu
galmat és békét megtestesítő —»elefánttal 
kerül párhuzamba. Megtalálható pl. a 
Szapolyaiak és Fráter György címerében. 
Kapuk őrzőjeként is előfordul: a hajósi 
érseki nyaraló kertkapuját (1739), vala
mint az aszódi és a noszvaji kastély bejá
ratát ~ védi.

Lásd még: —>állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Eisenberg, Petrus (életéről adatok: 
1651 k.)

A szászo.-i Haliéból származó ev. 
eperjesi tanító, német nyelvű költő, isko- 
ladráma-szerző, rézmetsző. 1652-ben 
Bártfán két (egybekötött) didaktikus ki
adványt jelentetett meg. Közülük az Ein 
zwiefacher poetischer Act und geistliches 
Spiel von der dreyen Gaben der Weysen 
auss Morgenlande egy 1651-ben Eperje
sen gyerekek által előadott, a Napkeleti 
Bölcsek ajándékairól szóló német nyelvű 
iskoladráma, amely egyben újévi kö
szöntés és vallási vizsga. Közli a rende
zői utasításokat is, továbbá a díszletek,
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Petrus Eisenberg színpadképe az Ein zwiefacher poetischer Act... c. iskoladrámához. Bártfa, 1652
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kosztümök metszetképét. Ezek a korabe
li iskolai színjátszás forrásértékű emlé
kei. A Nota szerint a darab zenei betétei
nek kottája az eperjesi templom orgonis
tájánál, Georgius Plotschiusnál található. 
A kutatás a metszetek készítőjét is -ben 
véli felfedezni. A Drey Hundert fü n ff und 
sechzig [...] Lebens-Regeln c., másik mű 
365 életregulája Luthert követi. -  írt még 
gyászverset is.

írod.: P u k á n s z k y n é  K á d á r  Jolán, Az 
OSZK színészettörténeti forrásanyaga, ItK, 
1928; Ervin L a z a r , Dvojity básnicky akt Pet
ra Eisenberga, Slovenské divadlo, 1980.

A szerk.

Eisenstadt, Méir (Katzenellenbogen)
Rabbi. Tanulmányait Metzben végez

te. 1670-ben, a —»zsidóknak Ausztriából 
és Kismartonból történt kiűzése után ap
jával és fivérével, Móse —»Eisenstadttal 
elhagyta Kismartont, és Prágában telepe
dett le. 1695 k. Stomfán volt rabbi. A Ner 
Lamoór (Wilmersdorf, 1675) c. könyv 
szerzője. írt humoros kommentárt Eszter 
könyvéhez (Miste Jájin, Fürth, 1695), 
glosszákat a Széfer há-Gilgulimhoz 
(Frankfurt, 1684), a lélekvándorlással 
foglalkozó kabbalisztikus könyvet (Gil- 
gulim) és költeményt a kiűzetésről (Kinő, 
Prága, 1705). Összegyűjtött költeményei 
Zemer (Prága, 1703) címmel jelentek 
meg.

írod.: MZsL, 1929, 217.
Haraszti György

Eisenstadt, Meir ben Izsák (Meir 
Eisenstadt; Máhárám Ás; Morénu há- 
Ráv Méir Ás; Litvánia, 1670-Kismarton, 
1744. jún. 6.)

Kismartoni rabbi, híres talmudjogász. 
Lengyelo.-i zsidó községekben, majd 
Wormsban rabbi, 1701 u. a morvao.-i 
Prossnitzba, 1711-ben a lengyelo.-i 
Szydlowiecbe ment rabbinak. 1714-ben 
elfogadta a burgenlandiak (—»zsidó köz
ségek 4.) meghívását a kismartoni rabbi
székbe. Ekkor vette fel az E. nevet. Hívei 
nagyrabecsülték, de 1723-ban rágalmak 
miatt el kellett hagynia Kismartont. Há
rom év múlva visszatért, s élete végéig 
ott működött. Főleg a talmudi jog terén

külföldön is nagy tekintélynek számított. 
Egy határozatával betiltotta a kártyajáté
kot púrim és hánukká kivételével. írt jo 
gi munkát, mint a Ketubbót traktátust és 
a Sulchán Aruchot magyarázó Or-há-gá- 
nuz (Fürth, 1766); reszponzumokat és 
megjegyzéseket különböző talmudtrak- 
tátusokhoz: Pánim Meirót (4 részben, 
Amszterdam 1716-39); homilctikus kom
mentárokat a Pentateuchushoz (Tórához): 
Kotnót-Or (unokájának, Eleázár Kallire- 
nek Or Chadas c. munkájával együtt je
lent meg Meóré És címen 1766-ban, 
Fürthben).

írod.: P. Z. S c h w a r t z , S é m  há-Gedolim 
m é - E r e c  H á g á r ,  2(1914), 3(1915); B . W a c h - 

s t e in , Grabinschriften des alten Judenfriedho
fes in Eisenstadt, Wien, 1922, 47-93; MZsL, 
1929, 216.

Haraszti György

Eisenstadt, Móse (Mózes)
Méir —»Eisenstadt fivére. A kismartoni 

zsidók kiűzésekor (1670) apjával és 
bátyjával elhagyta hazáját és Prágába 
ment, ahol tanítással foglalkozott. Ott ír
ta a Chochmát há-Miszpár (Dyrhenfurt, 
1712) c. aritmetikai tankönyvet és egy si
ralmat az 1713-14-ben Prágában dühön
gő pestisben elhaltakról (Ein neu Klag
lied, Amszterdam, 1714).

írod.: MZsL, 1929, 217.
Haraszti György

Eisenstadt, Simon
Bécsi születésű rabbi. Kismartonban 

telepedett le, kabbalával is foglalkozott. 
A kismartoni —»zsidók 1670. évi kiűzeté
se után Lengyelo.-ba vándorolt. Fő műve 
a homiletikai tartalmú Chélek Simon. 
Gilgulé Nesómót (Prága, 1688) c. kab
balisztikus munkája a lélekvándorlásról 
szól.

írod.: MZsL. 1929, 217.
Haraszti György

éjjeliszekrény
Az —»ágy közelében álló szekrényke 

megjelenése a 18. sz. második felétől fi
gyelhető meg, egy időben a lakóterek 
funkció szerinti differenciálódásával. 
Ehhez a folyamathoz alkalmazkodott a



eke 310

szobák berendezése is. A polgári otthon
ban a hálószoba mint csaknem kizárólag 
alvásra használt lakótér a 19. sz. elejére 
alakult ki. Ekkor nyerte el végleges és 
meglehetősen kötött, állandó bútordara
bokból álló berendezését is.

Az —ek korai, a 18. sz. végén megjele
nő példái általában magas, hasábos, ill. 
gúlaszerű lábakon álló, rolós, olykor fió
kokat is rejtő szekrénykék voltak. Ebben 
a korai időszakban azonban más célra is 
használtak hasonlókat, hiszen 1785-ben 
a budai helytartótanács berendezéséhez 
is ilyen kis rolós szekrényeket („Pót de 
Chambre oder sogenannte Nachtkästl”) 
rendeltek.

Írod.: S z a b o l c s i , 1972; D. A s k e r c z  Éva, 
Polgári otthonok a 17-18. századi Sopron
ban, Arrabona, 17(1975).

Kiss Éva

eke
A földművelés legfontosabb szerszá

ma, mely a munka legnehezebb részét a 
jószágra hárítja, használatának tehát elő
feltétele az állatok háziasítása. Az i. e. 
IV—III. évezred fordulóján tűnt fel Kö
zép-Keleten, majd rövidesen Egyiptom
ban. Európában az i. e. 1. évezredben tud
juk kimutatni. Eredetileg Eurázsiában és 
Észak-Afrikában honos, más világrésze
ken csak a gyarmatosítás terjesztette el.

A magyarok már a honfoglalás előtt is
merhették, és használatát visz. különböző 
török, ill. keleti szláv népektől sajátították 
el. A Kárpát-medence nyugati felében ta
lálhattak ekés művelést. A legkorábbi 
túró~k vasa szimmetrikus, és ez kétfelé 
nyomta szét a földet. A szántás irányának 
megfelelően aszimmetrikus fordító-, más 
néven ágy- mindig jobb oldalra fordítot
ta a földet. Nagyobb mennyiségben csak 
a 13. sz.-tól kezdve maradt fenn, de szór
ványosan korábban is előfordulhatott. Ez
zel a föld végére érve nem lehetett ugyan
azon a barázdán visszafordulni, hanem a 
földterület másik szélén kellett visszatér
ni. Ezért kerülő-nek is nevezték, s vagy 
középen kezdték meg vele a szántást, s 
akkor szétszántottak, vagy a szélén, s ak
kor középen összeszántottak, amit egy 
magasabb földtaréj mutatott. Ezzel az

-vei meredek hegyoldalon nehéz volt a 
munka, ezért Erdélyben és a Felvidéken 
olyan szimmetrikus -vasú —t használtak, 
amelynek a kormánydeszkáját egyik ol
dalról a másikra át lehetett váltani, hogy 
az a földet a lejtőre lefele fordítsa. Az 
-vas előtt csoroszlya (hosszúvas, csótár) 
hasította a földet, és az -  gerendelye (rúd- 
ja) mindig a talyigára támaszkodott. Ez
zel a szántás szélességét és mélységét 
egyaránt lehetett szabályozni.

Az -  messze keletre kapcsolódó formá
ja az ún. szarvtalpas - ,  melynek szarvát és 
talpát egy fából faragták, és különösen a 
nehéz talajok feltörésére volt alkalmas. 
Használták az Alföldön, a Felvidéken és a 
Dunántúl déli felén egyaránt. A talpba 
rögzített szarvakkal ellátott ~k a Tiszán
túl középső részén és Nyugat-Erdélyben 
terjedtek el, míg Nyugat-Dunántúlról egy 
különleges fonna ismert, mely már az 
osztrák és morva formákhoz kapcsolódik.

A Kárpát-medence -iben a középkortól 
kezdve különleges változás nem követke
zett be. A 17. sz.-tól az -vasat vaspálcával 
külön a gerendelyhez erősítették, melynek 
nyílása azon mindig felfedezhető. Ezt cí
mervasnak (felkötő) nevezték. A 18. sz.- 
ban a földet fordító, korábban sima kor
mánydeszkát helyenként öblösítették, 
ami munkáját javította és megkönnyítet
te. A 18. sz. végéig a három vas alkatrészt 
(-vas, csoroszlya, címervas) leszámítva 
az ~t teljesen fából készítették. Ekegyártó 
(1400-tól), Ekecsináló (1506-tól) család
neveket viselők tanúskodnak arról, hogy 
a faváz elkészítése önálló kézművesmun
ka is lehetett. Erdélyben a mócok nagy 
mennyiségben készítették és a tavaszi 
vásárokon értékesítették, akárcsak a bara
nyai, bakonyi faragófalvak lakói. A vasal
katrészeket a vashámorok készítették, és 
vándorkereskedők juttatták el a falvakba, 
ahol a kovácsok erősítették fel, és év köz
ben megerősítették (nádolás), ill. élezték.

Az -  a középkortól kezdve jelkép, mely 
nemesi címerekbe is bekerült (Zenthei 
Mátyás 1456; Szinnyei Máté 1583 stb.). 
Már a 15. sz.-tól kezdve jelezte a falusi 
közösségeket (pl. Székelyderzs, Udvar
helyszék), ebben és a következő száza
dokban csak ritkán találkozunk vele (pl.
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Olcsona, Szeben m., 1601; Dedrád, Ko- 
lozs m., 1641), de a 18. sz.-ban általános 
szokássá vált az -vas ábrázolása, helyen
ként csoroszlyával.

Az -  és az -vas a fegyverrel, háború
val szemben a békét jelenti. 1552: „Az ő 
fegyverekből szántóvasakat és kepékből 
sarlókat csinálnak." Orczy Lőrinc, 1789: 
„Ökörért cserélni fognak paripákat / A 
hegyes tőrökért vesznek csoroszlyákat." 
Az — szarva általában jelenti a földmű- 
vesmunkát. 1770: „...tégedet az Isten 
nem fogadott az eke szarvára.”

Az arany- mint a bőség jelképe a ma
gyar népmesékben, mondákban, a regös
énekekben is előfordul: „Adgyon az Úr
isten ennek a gazdának / Kiét kis ökröt, 
ekkis birest; / Annak e kezibe arany eke
szarvat, / Az ökörhaj tónak arany szál 
sudarat.”

Az -liez és az -vashoz számos hiede
lem fűződött. Az -vasnak -  vas voltával 
összefüggésben -  természetfeletti erőt, a 
teljes -nek pedig megtermékenyítő szere
pet tulajdonítottak. A 16-17. sz.-i —»ka
lendáriumokból tudjuk, hogy a szántást 
meghatározott időben kellett elkezdeni (a 
tavaszi első szántást visz. húshagyóked- 
dcn), bizonyos napokon azonban nem 
volt ajánlatos (pl. pénteken és kedden, 
ill. újholdban) vagy egyenest tilos volt 
(—»nagypénteken és —»nagyszombaton) 
munkához látni. A munka megkezdése 
előtt a szántónak is be kellett tartania bi
zonyos tilalmakat.

Lásd még: —»mezőgazdasági techno
lógia.

írod.: K o v á c s  László, A Néprajzi Múze
um magyar ekéi, Bp., 1937; B a l a s s a  Iván, Az 
eke és a szántás története Magyarországon, 
Bp., 1973; M ü l l e r  Róbert, A mezőgazdasági 
vaseszközök fejlődése Magyarországon a ké
ső vaskortól a török kor végéig, I—II, Zala
egerszeg, 1982.

Balassa Iván

ékszer
A magyar előkelők viselete, így -eik is 

az államalapítást követően a nyugati 
mintákat követték, de a bizánci hatások 
is jelentősen befolyásolták a ruházat és 
az ~ek formájának alakulását. Ezzel ma

gyarázható, hogy a hazai emlékek között 
olyan típusok is előfordulnak, melyek az 
első ezredforduló körül átmenetileg el
tűnnek Nyugat-Európában. így pl. eszter
gomi ásatásból ismerünk egy centrális 
épületet formázó finom arany fülbevalót, 
Jankovich Miklós gyűjteményével pedig 
pántszerű arany karkötők kerültek az 
MNM gyűjteményébe. A 13. sz. második 
felében a —»kunok betelepülésével a ke
leti hatás újra felerősödött.

Az ~ek a kora újkorig nem egészen a 
mai értelemben alkalmazott, vagyis a test 
díszítését szolgáló, egyéni ízlést tükröző 
tárgyak voltak. Elsősorban viselőjük rang
ját, társadalmi pozícióját, vagyoni helyze
tét jelezték. Ezért is próbálták annyiszor 
-  többek között Mo.-on is -  szabályozni 
viseletűket, birtoklásukat csakúgy, mint 
az öltözékekhez felhasználható anyagok 
minőségét, színét (—»ruharendelet). A 
11-14. sz. közötti időszakban az ~ek min
denekelőtt az öltözékhez kötődnek. Vi
szonylag kevés típust használnak, közü
lük a —»gyűrűk és a ruházat összefogását, 
rögzítését szolgáló kapcsok, brossok a 
legfontosabbak. Természetesen nem hiá
nyoztak a fejet ékítő pántszerű koronák 
sem, melyek azonban nem minden eset
ben voltak uralkodói jelvények.

A magyar viselet jellemzésében a l l .  
sz.-tól ismert toposz az öltözék pompá- 
zatossága, gazdag, díszített volta. Külö
nösen figyelemre méltó, hogy az elsők 
egyikeként egy iráni szerző, Gardézi 
1050 k. keletkezett munkája jellemezte 
így a honfoglaló magyarok viseletét.

Az európai viselet a 14. sz.-tól egyre 
színesebbé vált. A század a különböző zo
mánctechnikák felvirágzásának is nagy 
korszaka (—»zománc). Ragyogó színek, 
fantáziadús részletek jellemzik e kor 
~eit, melyeken a különböző heraldikus 
elemek, feliratok, figurális motívumok is 
feltűnnek. A Nagy Lajos király által ala
pított aacheni magyar kápolna liturgikus 
felszerelésében (—»aacheni kincs) talál
ható palástkapcsok ennek szép példái. 
Luxemburgi Zsigmond király nagyváradi 
sírjából előkerült az általa 1408-ban ala
pított -»Sárkány-rend jelvénye. Sajnos 
18. sz.-i fellelése óta az ~ elveszett, csak
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képi ábrázolása ismert. A hasonló jelvé
nyek a 14. sz. végétől az udvari viselet 
nélkülözhetetlen elemei voltak. Az 1360- 
as évektől kialakuló különleges zománc
technika, a ronde bosse zománc kitűnő 
médium volt a plasztikus fantázialénye
ket, növényeket, tárgyakat ábrázoló jel
vények megmintázására. Ilyen zománcos 
figurális motívumokat, jelmondatokat 
hordozó tagokból állhatott Erzsébet

királynénak, Albert király özvegyének 
1440-ben elzálogosított nyakéke.

A 15. sz.-tól a polgárság nemesfémből 
készült -eiről is egyre több tudósítással 
találkozunk. Az ún. budapesti lelet gyű
rűi, öv- és ruhakapcsai a késő gótika na
turalista, növényi motívumokból álló tí
pusai közé tartoznak (MNM). A források 
a középkor végétől kezdenek utalni a jel
legzetes magyar viseletre. A 16-17. sz.-

Ezüst palástkapocs Ernesztházáról, 14. sz. második fele. MNM
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Filigrán függő, 17. sí. utolsó 
harmada. MNM

Akvamarinos Jülbevalópár, 
17. sz. első fele. MNM

ban a magyar főurak többnyire magyar 
viseletben jártak, míg az általában német 
ajkú polgárság a német nyelvterületeké
hez hasonló öltözéket viselt. A magyar 
viseletben a süveget —»forgó vagy -)me- 
dály díszítette, a -^dolmány bőségét —»öv 
szabályozta. A 16-17. sz.-i férfiviselet 
fontos része volt a fegyverzet, melynek 
reprezentatív változatai különleges érté
ket képviseltek. A magyar főúri nők a 
kora újkorban ugyanolyan típusú -eket 
viseltek, mint az európai előkelők. Pár
huzamosan azzal, hogy a nők haja rész
ben láthatóvá vált, visszatért a fülbevalók 
divatja. A nők haját —»rezgőtű, pártájukat 
vagy főkötőjüket -^boglárok díszítették.

A nyakékek és az ezeket díszítő függők 
(—»násfa) a korszak legreprezentatívabb 
~ei voltak. A magyaros díszviselethez tar
tozó ~ek a későbbiekben is megőrizték 
hagyományos típusukat, formájukat, az 
adott korszak -stílusához igazodva. A 
kora újkori főúri -típusok a 18. sz.-tól 
fokozatosan átkerülnek a közrendi vise
letbe.

A 17. sz.-tól a földrajzi felfedezések 
hatására egyre nagyobb mennyiségben 
kerültek Európába különböző —»drágakö
vek. Ennek hatására fokozatosan átalakul
tak az ~ek is. A 17-18. sz. fordulójának 
mo.-i -ein a korábban fontos szerepet ját
szó zománc és plasztikus díszítmény hát-
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Aranyfiligrános nyakék szalagcsokor alakú függővel, 17. sz. második fele. MNM

Csokorfüggő, 17. sz. közepe. MNM



315 Elek-legenda

térbe szorult. A királyi Mo. és Erdély 
-viseletében volt némi eltérés. Az előbbi 
területen nagyobb arányban számolha
tunk az importtárgyak jelenlétével.

írod.: Hlatky Mária, A magyar gyűrű, Bp., 
1938; AlcsÚTI Katalin, Régi magyar ékszerek, 
Bp., 1940; H é j j n é  Détári Angéla, Régi ma
gyar ékszerek, Bp., 1965, 21976; K o v á c s  Éva, 
Két 13. századi ékszerfajta Magyarországon, 
AH, 1(1973); L o v a g  Zsuzsa, A magyar viselet 
a 11-13. században, AH, 2(1974).

Kiss Erika

Eleázár (jSzentföld, 1668 k.)
Hittudós, 1655-58-ban budai rabbi. A 

hitközségi viszályok miatt lemondott, és 
a Szentföldre zarándokolt.

írod .: MZsL, 1929, 217.
Haraszti György

elefánt
Állatszimbólumként az ókorhoz ha

sonlóan visz. a középkorban is az erő, az 
okosság, a szűziesség és a jóságosság 
eszméjének megtestesítője volt. A Physio
logiis szerint a bűnbeesés előtti Ádámra 
és Évára is utalhat. Ilyen értelemben, pa
radicsomi fák között ábrázolja a Zsám-

boky-kódex (ÖNB), valamint —»Binder 
János Fülöp Bűnbeesés c. metszete (18. 
sz. második fele, Bp., Rózsa György tu
lajdona). Ezt az értelmezési lehetőséget 
alátámasztja, hogy a metszeten ->egy- 
szarvúval együtt fordul elő. A türelem, a 
tisztaság, a mértékletesség erényének 
szimbóluma.

Lásd még: -Aállat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

elejbőr —»bőrruhák

Elek-legenda
Szt. Elek a középkor legnépszerűbb 

aszkéta szentje. Egy 5. sz.-i szír legenda 
szól először „Isten emberé”-ről, aki az 
odesszai templomban halála előtt elme
sélte, hogy gazdag római családból szár
mazik, s esküvője napján titokban hajóra 
szállt, hogy teljesen Istennek szentelhes
se életét. A 9. sz.-i görög legendaváltozat 
már megnevezi a szentet és családtagjait, 
s folytatja a történetet, mely szerint 17 év 
után Elek visszatér Rómába, s ott atyja 
házában ismeretlen koldusként él újabb 
17 évig egy lépcső alatt. Halála után isme
rik fel szülei a kezében szorongatott írás

Elefánt Zsámboky 
János E m b le m a -  
t ójában, Antwer
pen, 1564
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alapján, melyben elmeséli életét. A legen
dának Európa-szerte számos verses és 
prózai feldolgozása ismert, hatott a 20. 
sz.-i regényirodalomra is (Thomas Mann, 
A kiválasztott). A középkori -^magyar 
nyelvű kódexirodalom a —»Legenda au
rea szövegét közvetíti. Hat kódexünkben 
öt különböző fordítás olvasható, a —>Ka- 
zinczy-kódex és a —»Tihanyi Kódex fordí
tása egymással rokon. A —»Lobkowitz-kó- 
dex legendájában sok az önálló betoldás.

Kiad.: Elek-legenda (a  Legenda aurea é s  a 

h a t  n y e lv e m lé k k ó d e x  s z ö v e g é n e k  p á rh u z a 

m o s  k ö z lé s e ) ,  in  Szöveggyűjtemény a régi ma
gyar irodalom történetéhez. Középkor, k ia d . 
M a d a s  E d it,  Bp., 1992 .

Í r o d . :  I l l é s  Gyula, Szent Elek legendáink 
és az Elek-legenda forrásai, Bp., 1913; Gábor 
K l a n ic z a y , La fortuna della leggenda di S. 
Alessio ovvero l ’Antichitá Christiana nell 'Un- 
gheria del Medioevo, in  L 'ereditá classica in 
Italia e Ungheria fra tardo Medioevo e primo 
Rinascimento, a c u ra  di Sante G r a c io t t i e 
Amedeo Di F r a n c e s c o , Roma, 2001.

Madas Edit

élelmiszer-tartósítás
A hosszabb-rövidebb időszakra kész

letezett élelmiszerek tartósító feldolgozá
sának jellegzetes hazai eljárása lehetett 
az Árpád-korban a nagyállatok húsának 
szárítása, valamint a tejsavas erjedés 
kihasználásával való tejfeldolgozás. Az 
élelmiszerkészlet átalakulásával a közép
kor végére a disznóhús, a —»szalonna 
nagy darabokban való sózása, a —»sóban 
érlelt darabok füstön szikkasztása vált a 
hústartósítás hosszú időszakra megha
tározó, legjellegzetesebb új eljárásává 
(—»sertésfeldolgozás). A tejet változatla
nul tej savas erjesztéssel nyert friss túróvá 
dolgozták fel, melyből elsősorban szárí
tással készítettek sajtot. A falurendszer 
megszilárdulásával állandósuló káposz
tás- és répatermesztő kertek terméséből 
minden típusú háztartásban évről évre sa
vanyítottak, egészben vagy felaprítva, 
sózva, savanyú erjesztéssel (—»zöld
ségételek). A —»kenyér fogyasztásának 
általánossá válásával és mennyiségi nö
vekedésével párhuzamosan a kora újkor
tól kezdve több régióban jellegzetes gya

korlat, hogy a háztartások évente egy- 
szer-kétszer nagy mennyiségben előre el
készítik, majd megszárítva tárolják az 
erjesztőanyagot, amellyel a legalább két
hetente esedékes sütéskor megkelesztik a 
tésztát. A gyümölcstartósítás olcsó s így 
egyetlen tömeges régi megoldása a szárí
tás-aszalás. Az importált nádcukor s ha
zai helyettesítője, a méz (—»méhészet) 
egyaránt drága élelmiszer lévén, az éde
sítő nélkül is hosszan elálló szilvalekvár 
volt a legközönségesebb befőzött gyü
mölcs, míg az édesítőkkel való befőzés a
19. sz.-ba nyúlóan a jómódú háztartások 
kiváltsága maradt.

Kisbán Eszter

elit mágia —»mágia

Ellebodius Casletanus, Nicasius (Cas
sel, 1535-Pozsony, 1577. jún. 4.)

Németalföldi származású filológus, 
orvos. 1549-54-ben Leuwenben, majd 
1555-56-ban Rómában a jezsuiták Col
legium Germanicumában tanul. 1558— 
61-ben —»Oláh Miklós meghívására a 
nagyszombati iskola tanára. 1560-tól esz
tergomi kanonoki javadalmat élvez. 1561. 
ápr. 23-án Nagyszombatban az egyház- 
megyei zsinaton nyitóbeszédet tart az 
egybegyűlt magyar klérusnak (De autho- 
ritate et necessitate conciliorum). 1562— 
1571 között kisebb megszakításokkal Pa- 
dovában görögöt, filozófiát, majd orvos- 
tudományt tanul. 1562-63-ban mesterével 
és barátjával, Michael Szophianosszal 
Apolloniosz Düszkolosz De constructio
ne verborum c. görög grammatikája szö
vegvariánsaival, szövegjavításaival és 
magyarázatával foglalkozik. 1563-ban 
kiadja —»Dudith Andrásnak a tridenti zsi
naton tartott beszédét (De calice laids 
permittendo), s a baráti körrel együtt al
kalmi verssel üdvözli Georg —»Purkir- 
chert orvosdoktorrá avatása alkalmából 
(RMK III 514). 1565-ben jelenteti meg 
Antwerpenben Nemesziosz De natura 
hominis c. filozófiai művét bilingvis ki
adásban, szövegmagyarázatokkal. 1567- 
ben Paulus Manutiusnál időzik Rómá
ban, majd 1568-tól barátja és mecénása, 
Gianvincenzo Pinelli padovai házában
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Nicasius Ellebodius síremléke a pozsonyi Szt. Márton-templom déli külső falában

él, ahol a kor humanistáinak színe-java 
megfordul. Görög filológiai érdeklődésé
nek középpontjában az arisztotelészi cor
pus áll: 1568-ban fejezi be a Magna mo
ralia és a pszeudo-arisztotelészi Proble
mata I-IX fordítását és jegyzetelését a 
Szophianosszal közösen kialakított mód
szer alapján. Nagy akríbiával dolgozik, a 
nehezen értelmezhető, problémás művek 
vonzzák: ezek javításában, magyarázásá
ban és latinra fordításában alkot figyelem

reméltót. 1569-ben -Werancsics Faus- 
tust, —»Verancsics Antal esztergomi érsek 
unokaöccsét Padovában Arisztotelész 
Rhetorikájára oktatja. 1571-től haláláig 
Pozsonyban él -^>Radéczy István váradi, 
majd egri püspök és királyi helytartó há
zában, annak orvosaként. Radéczy hu
manista körének (—>Radéczy-kör) szelle
misége ismerős számára, hiszen a mo.-i 
arisztokrácia legjava Padovában tanult, s 
pártfogoltjaikat is ott taníttatják, a csá
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szárvárosban pedig Hugo Blotius, majd 
Carolus —»Clusius számítanak barátai 
közé. 1575-ben Bécsen és Prágán keresz
tül hazalátogat Flandriába, útközben fel
keresi Nümbergben Joachim Camerariust, 
Antwerpenben Christophe Plantinnal tár
gyal. A pozsonyi évek első gyümölcse az 
arisztotelészi Poétika parafrázisa és a 
problémás helyek részletes szövegmagya
rázata. Az elkészült művet Pinellinek kül
di megvitatásra, akivel élénk levelezést 
folytat s filológiai és irodalmi kérdések
ben konzultál. 1575-től Arisztophanészt 
fordítja és magyarázza (Nők ünnepe, 
Lüszisztraté), fordítását Pinellinek ajánlja. 
1577-ben ő is a pestis áldozata lett.

Munkái kéziratban maradtak, emléke
zete elhalványult. Kéziratai végrendelete 
értelmében Pinellihez kerültek (Milánó, 
Biblioteca Ambrosiana). Blotiushoz írott 
két tucat levelét az ÖNB őrzi. Könyvtára 
szétszóródott, pozsonyi, turócszentmár- 
toni és bp.-i gyűjtemények között. Mun
kásságát Bemard Weinberg, a magyar tu
domány számára pedig Klaniczay Tibor 
fedezte föl. Az első modem önálló tanul
mányt (1962) Rudof Kassel berlini klasz- 
szikus filológus szentelte neki, aki Ellebo- 
dius Poétika-szövegmagyarázatait beépí
tette Oxfordban megjelentetett kritikai 
kiadásába.

írod.: W e s z p r Ém i  István, Succincta medi
corum Hungáriáé et Transilvaniae biogra- 
phia, I, Lipsiae 1774, 40—42; Bemard W e in 

b e r g , A History of Literary Criticism in the 
Italian Renaissance, Chicago, 1961; Rudolf 
K a s s e l , Unbeachtete Renaissance-Emenda- 
tionen zur aristotelischen Poetik, Rheinisches 
Museum für Philologie, n. F. 105(1962); 
K l a n ic z a y  Tibor, Nicasius Ellebodius és Poe
ticája, UK. 1971=UŐ, A múlt nagy korszakai, 
Bp., 1973; Dániel D o n n e t , Une préface 
grecque inédite de l ’humaniste Nicaise van 
Ellebode, Humanistica Lovaniensia, 21 
( 1972); UŐ, Un travail inédit de l ’humaniste 
Nicaise van Ellebode. Notes sur le traité de 
grammaire de Miche! de Syncelle, Bulletin de 
l'Institut Belge de Rome, 43(1973); Tibor 
K l a n i c z a y , Contributi alle relazioni padova- 
ne degli umanisti d ’Ungheria. Nicasio EUe- 
bodio e la sua attività fllologica, in Venezia e 
Ungheria ne! Rinascimento, ed. Vittore B r a n 

c a , Firenze, 1973; Dieter W a g n e r , Zur Bio
graphie des Nicasius Ellebodius (f!577) und 
zu seinen ,,Notae” zu den aristotelischen 
Magna Moralia, Heidelberg, Sitzungsberich
te der Heidelberger Akademie des Wissen
schaften, Phil-hist. Klasse, 1973; Fred 
S c h r e i b e r , Unpublished Renaissance Emen
dations of Aristophanes, Transaction of Ame
rican Philological Association, 105(1975); A. 
L. 1. SlVIRSKY, Nicasius Ellebodius van Kas
sel, kanunnik van Esztergom, De Franse 
Nederlanden, 1976; P a j k o s s y  Györgyné, 
Ellebodius és baráti körének könyvei az 
Egyetemi Könyvtárban, MKsz, 1983; Hortus 
Musarum. Egy irodalmi társaság emlékei, ki
ad. R it o ó k n é  S z a l a y  Ágnes, Bp., 1984; 
K l a n ic z a y  Tibor, Nicasius Ellebodius Casle- 
tanus leuveni és római tanulmányai, in UŐ, 
Pallas magyar ivadékai, Bp.. 1985; J a n k o - 

v ic s  József, Zay Péter orvosságos könyvecs
kéje „ Nicasius doktor receptájából ", in Adat
tár XV1-XV11I/10, 1990; Mncó Árpád Janua 
mortis. Nicasius Ellebodius (1535-77) sírem
léke. Adalék a Radéczi-kör műpártolásához, 
in Adattár XVI-XVIII/10, 1990; Nicasius 
Ellebodius (Casletanus), in Régi magyar iro
dalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus, 
szerk. Ács Pál. J a n k o v ic s  József, K ő s z e g h y  

Péter, Bp., 1998 (levelei Gianvincenzo Pinel
lihez); K o v á c s  Zsuzsa, Gianvincenzo Pinelli 
levele Radéczy Istvánnak Nicasius Ellebodius 
hagyatékáról, in Ritoók Zsigmondné Szalay 
Ágnes 70. születésnapjára, Bp., 2001; M ik ó  

Árpád, P á l f f y  Géza, A pozsonyi Szent Már- 
ton-templom késő reneszánsz és kora barokk 
síremlékei (16-17. század), MÉ, 51(2002), 
128-129.

Maurer Zsuzsa

ellenállási jog (lat. ius resistendi)
Az 1222. évi —»Aranybulla 31. cikke

lyében megfogalmazott elv, melynek ér
telmében a főpapoknak és a világi fő
uraknak joguk van hűtlenség vétke nélkül 
szembeszegülni a -»királlyal, ha az nem 
tartja meg a kiváltságlevélben foglaltakat. 
Az ~ egyfelől a —»jog hűbéri felfogásá
ban, másfelől a kánonjogban gyökerezik. 
Az előbbi szerint a hűbérurat és hűbére
sét, az uralkodót és alattvalóit kölcsönös 
hűség kapcsolja össze, mely mindkét fél
re nézve csak addig kötelező, ameddig a
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másik is tartja magát hozzá. Az ~ egyhá
zi megalapozását VII. Gergely pápa szol
gáltatta azzal, hogy a pápa által zsarnok
nak nyilvánított király alattvalóit felol
dotta a hűségeskü kötelezettsége alól. Az 
~ csírája felfedezhető már István király 
Intelmeinek azon passzusában, mely sze
rint „ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, 
békétlenül kevélykedsz az ispánok és fő
emberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal 
homályba borítja a királyi méltóságot, és 
másokra száll királyságod”. A szerződé
ses hatalalomátruházás gondolata és a ki
rályi hatalom ellenőrzésének joga fogal
mazódik meg —»Kézai Simon krónikájá
nak communitas-elméletében.

Az ~ kinyilvánításának célja a királyi 
hatalom korlátozása volt, ám konkrét 
eszközeit az Aranybulla nem fogalmazta 
meg. Két későbbi megújítása (1231, 
1267) az ellenállási záradékot elhagyta, 
1351-től azonban —koronázásakor min
den király az eredeti cikkelyeket erősítet
te meg, ily módon az ~ a rendi alkotmány 
alapelemévé vált. A —»Tripartitumba -  
immár minden -^nemesre kiterjesztve -  
a nemesség negyedik sarkalatos jogaként 
került bele. Az addig csak elvi lehetőség
ként létező ~ra elsőként Bocskay István, 
majd Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc 
hivatkozott ténylegesen. A mo.-i nemes
ség az 1687. évi országgyűlésen, az erdé
lyi pedig 1691-ben, a —»Diploma Leopol- 
dinumbem kényszerült lemondani róla.

írod.: H o l u b  József, A  m ag)>ar a lk o t 

m á n y tö r té n e t  v á z la ta , I, Pécs, 1944; Gerics 
József, A  k o r a i  r e n d is é g  E u r ó p á b a n  é s  M a 

g y a r o r s z á g o n , Bp„ 1987.
A szerk.

e llen jeg y
Különböző okokból (idegen —»pénz 

honosítása, devalváció) szükségessé vál
hat a pénz forgalomképességének hitele
sítése. Ennek egyik módja az ~ alkalma
zása. A 15-18. sz. között így tették forga
lomképessé a magyar —»aranypénzeket 
főleg a Német-római Császárság terüle
tén, Itáliában, némely lengyel tartomány
ban, a Török Birodalomban stb. Magyar 
pénzen II. Rákóczi Ferenc X és XX 
poltúrásain (—»libertás) használtak ellen

jegyet, amikor devalválták e pénzeket. 
Az ~es példányokat ismerték cl eredeti
nek, és ezzel jelezték a devalváció végre
hajtását.

Gedai István

az e lle n re fo rm á c ió  m ű v észe te  —»a
katolikus megújulás művészete

élő fa —»fa

előkötő
A —»szoknya elejét takaró, keskeny 

vagy szélesebb, derékra erősített, rendsze
rint a szoknyáétól elütő színű és anyagú 
ruhadarab, kötény. Előképe az éles szer
számokkal munkát végző iparosok nem
ritkán bőrből készült köténye, amellyel 
testi épségüket védték. Köznapi munká
jukhoz, ruhájukat kímélendő, a paraszt
asszonyok vászonkötényt hordtak. A 14. 
sz. elejéről fennmaradt ábrázolások sze-

Előkötő a Trophaeum (Becs, 1700) Amadé Juditot 
ábrázoló metszetén
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rint ezek lehettek melles vagy félköté
nyek, az utóbbiak különféleképpen díszí
tett változatait idővel ünnepi alkalmakra 
is viselték. A kötényviselés a 16. sz.-ban, 
a paraszti öltözékből az elit viseletébe 
fölemelkedve, Európa-szerte általánossá 
vált. A ruhadarab a 16-17. sz.-i főúri ho
zományjegyzékekben ~ néven fordul elő. 
A 15-16. sz.-ban még párhuzamosan futó 
keskeny ~k a 17. sz.-ban kiszélesedtek, a 
szoknya egész elejét beborították. A 16. 
sz.-ban az ~t vékony lenszövetből, patyo
latból, fátyolból (—»textil) és —»récéből, a
17. sz.-tól gyakran —»selyemből varrták. 
Két oldalát és alját -^hímzéssel, —»csip
kével, récével díszítették. Az ~ szélesebb, 
a szoknya egész elejét befedő, jobbára 
selyemből készült változatát nevezhették 
előruhának. Ezt három oldalán gyakran 
csipkével szegték, de ismert rece, nyom
tatott, sujtásos, islogos (azaz sárgarézből 
készült, olykor aranyozott fémpikkelyek
kel teleszórt) és körben rojtozott előruha

is. A 18. sz. elején a —»szabók is készítet
tek rása vagy selyem ~ket, arany- vagy 
ezüstszegésű, menyasszonynak szánt taft- 
kötényeket.

Az ~t a magyar —»vállhoz és szoknyá
hoz a 16-18. sz.-ban általánosan visel
ték. A 19. sz. elején eltűnt az elit öltözkö
déséből, bár a díszviselethez, a díszma
gyarhoz és a magyaros ruhához a 20. sz. 
harmincas éveiig hozzátartozott. A pa
raszti viseletben -  az ünnepi öltözetben 
és munkaruhaként is -  tovább élt.

írod.: R a d v á n s z k y , I [1896], 21986; G á 

b o r já n  Alice, E m e lk e d ő  e le m e k . A  k ö té n y , in 
A  D u n a  m e n t i  n é p e k  h a g y o m á n y o s  m ű v e l t s é 

g e , szerk. H a l á s z  Péter, Bp., 1991.
Flórián Mária-Tompos Lilla

előruha —»előkötő 

elővédművek
Az állandó erődítésekben a —»glacis-n 

belül, de a főfalon kívül fekvő, ez utób-

l= p a jz s g á t  ( ra v e lin )

2 =  fé lh o ld  

3 = fe d e tt út 

4 =  á rok  

5 = b á s ty a

6 =  m a g a s íto tt  á g y ú á llá s  

7 = fe g y v e rté r , g y ü le k e z ő té r  

8 -k u r t in a

Elővédművek
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bírói teljes egészében pásztázható, fedez
hető védelmi létesítmények. Az erődépí
tészetben a 16. sz. közepe óta használták 
az ~et azzal a céllal, hogy egyrészt a fő
fal építményeit a közvetlen lövetéstől, 
főként a réstöréstől óvják, másrészt az 
előterepet tűzfegyvereikkel pásztázzák, 
lefogják, harmadrészt a főfalak ellen irá
nyuló támadást magukra vonva, azt las
sítsák, kivéreztessék. Fejlődésük során 
számos típusuk jött létre. Formai kialakí
tásuknál fokozatosan alapvető szabállyá 
vált, hogy ne akadályozzák főfalak löve- 
geinek szabad kilövését, viszont onnan 
fedezhetők legyenek, végül egymást is 
tűzzel támogathassák. ~et elsőként az 
—»olasz rendszerű várépítészetben hasz
náltak, a ravelint (pajzsgátat) a bástya- 
szárnyak, ill. a —»kurtina védelmére, ez 
utóbbi elé telepítve. Ám a —»bástya hom
lokvonalai még mindig fedezetlenek ma
radtak, ezért a későbbi erődépítészeti 
rendszerekben azok elé is egy, a ravelin- 
hez hasonló, demilunének (félholdnak) 
nevezett védművet építettek. Ezeken kí
vül a leggyakrabban előforduló ~ az 
ugyancsak a bástya elé telepített contre- 
garde (ellengát), a ravelin és a kurtina kö
zött elhelyezett ollómű, valamint a né
metalföldi várépítőkre jellemző szarvmű 
és koronamű. A mai Mo.-on már nem ta
lálkozunk ilyenekkel, de pl. a 17. sz. kö
zepén átépített győri vár az ~ szinte vala
mennyi típusával rendelkezett.

Domokos György

első Ratio Educationis —>Ratio Edu
cationis, első

I .  topográfiai (katonai) felmérés
A 18. sz.-ban a korábbiaknál ponto

sabb mérőműszerek, a jobb mérési eljá
rások és számítási módok, az új ábrázo
lási megoldások lehetővé, a hivatásos 
katonákból álló hadsereg létrejötte, a ha
ditechnika fejlődése pedig szükségessé 
tette a nagyléptékű, részletes térképek 
készítését. Európában egész országra ki
terjedő modern topográfiai térképezésről 
a Francia Akadémia hozott határozatot, 
elrendelve Franciao. csillagászati hely
meghatározásokra és egységes geodéziai 
háromszögelésekre támaszkodó részletes 
térképének elkészítését. A Carte géomé
trique de la France, az ún. Cassini-felvé- 
tel 1750-93 között készült, méretaránya 
1:86 400. A 18. sz. másik hasonló nagy to
pográfiai vállalkozása Nagy Frigyes po
rosz király 1:50 000 méretarányú híres 
kabinettérképe, a Tableau aller durch den 
preuszischen Obersten Graf v. Schmettau 
von anno 1767 bis 1787 aufgenommenen 
und zusammengetragenen Länder.

Noha már —»Mikoviny Sámuel javas
latot tett Mo. topográfiai felmérésére, a 
terv hazánkban is csak központi irányí
tással valósulhatott meg. A hétéves há
ború (1756-63) tapasztalatai alapján 
1764-ben Moritz Lacy főhadiszállás
mester javaslatot terjesztett be az —»Ud
vari Haditanácshoz. Tervezetét elfogad
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ták, s megkezdődött a teljes Monarchia 
(Tirol kivételével) 25 évig tartó felmérése. 
Felső-Mo., Erdély és a Temesi bánság fel
mérésére 1766-73 között, Mo. belső terü
leteiére 1782-87 között került sor.

A felvételi térképlapok méretaránya 
1:28 800 volt. Az egyes lapok mérete 
24x16 hüvelyk (63,21x42,14 cm), így 
egy-egy lapon 220,9 km2 nagyságú terü
letet lehetett ábrázolni. Mo.-ról 463, Er
délyről 280, a Temesi bánságról pedig 208 
csatlakozó szelvény készült. A felméré
sekhez mérőasztalt használtak, amelynek 
mérete egyezett a felvételi lap méretével. 
A hegyeket alaprajzban ábrázolták, de 
csak „à la vue”, azaz ránézéssel és nem 
felméréssel. A lejtőket keresztcsíkozással 
láttatták, miáltal a felszíni fonnák jól ér
zékelhetőek, de magassági értékeket nem 
tüntettek fel. A szokásos tereptárgyakon 
kívül a hidakat, gyalogösvényeket, gáz
lókat, szakadékokat, hágókat, szorosokat 
stb. is ábrázolták. A térképezést részletes 
országleírás kísérte, így jegyezték le a 
térképeken rajzban ki nem fejezhető, de 
a felhasználó számára fontos gazdasági, 
természettudományi, demográfiai ismere
teket. Sajnos a földrajzi nevek írása -  kü
lönösen a helységneveké -  igen hibás. En
nek korrigálásában fontos szerepe volt 
—>Korabinszky János Mátyásnak. A térké
pezést a hadsereg különböző rangú tisztjei 
végezték, Mo. felmérésében 60 tiszt vett 
részt. A magyarok közül ki kell emelni 
—>Jeney Lajos Mihály alezredest, aki Er
dély, a horvát-szlavón határőrvidék, majd 
pedig néhány osztrák tartomány térképe
ző munkálatait irányította.

Nem csak a helytörténeti kutatások szá
mára jelentenek fontos forrást ma a ~ 
szelvényei. Segítségükkel megismerhet
jük pl. a Kárpát-medence folyó- és víz
szabályozások előtti vízrajzi állapotát.

Az ~ térképei a maguk korában szigo
rúan titkosak voltak. Az eredeti lapokat a 
bécsi Kriegsarchiv őrzi, a másolatok meg
találhatók a bp.-i Hadtörténelmi Térkép
tárban.

A felmérések menete, ill. a keletkezett 
művek címe:

1. Original-Aufnahme der Mannaros. 
Aufgenommen durch den Ing. Obit.

Hoffmann und [...] in den Jahren 1766— 
1768. 63 térképlap.

2. Original-Aufnahme von Oberun
garn. Umfasst das Arvaer, Liptauer, Zip- 
szer, Sároscher, Zempliner, Ungvarer 
und Bereger Comitat [...] in den Jahren
1770-72. 94 térképlap, 4 kötet leírás.

3. Original-Aufnahmskarte von Ober- 
ungam. Umfasst das Trencsiner, Turo- 
czer, und Arvaer Comitat. [...] in den 
Jahre 1770-72. 10 térképlap.

4. Aufnahmskarte des Sandecer Dist
rict, des Arvaer, Liptauer, Zipser und Sá- 
roser Comitates. [...] im Jahre 1771. 28 
térképlap.

5. Mappe von der an Polen verpfän
deten Herrschaft Lublau nebst den 13 
Städten. [...] im Sommer 1769. 78 tér
képlap.

6. Original Aufnahmskarte des Temes- 
várer Bannats, ausgeführt in den Jahren 
1769-1772 [...]. 208 térképlap.

7. Original-Aufnahmskarte des Gross- 
fürtenthums Siebenbürgen. Geometrisch 
aufgenommen und bearbeitet in den 
Jahren 1769 bis 1773 [...]. 208 térkép
lap, 4 kötet leírás.

8. Original-Aufnahmskarte von Un
garn. [...] in den Jahren 1782-85. 963 
térképlap, 7 kötet leírás.

9. Militärische Mappa, von Provincial 
Croatien. 1783-84. 71 térképlap.

10. Slawonische Provinzialkarte. 
1781-83. 66 térképlap.

11. Originalaufnahme, des Karlstädter 
Generalats. 1775-77. 91 térképlap.

12. Militär Mappa des Warasdiner Ge
neralats. 1781-82. 26 térképlap.

13. Militärcharte der Banalgrenze. 
1774-75. 25 térképlap.

14. Aufnahmskarte der Banalgrenze. 
1780. 19 térképlap.

15. Militär Mappa des Schlavonischen 
Generalats. 1780. 51 térképlap.

16. Topographische Karte von dem 
Deutsch-Banatischen Grenzregiment. 
1780-84. 30 térképlap.

17. Wallachisch-Illyrisches Grenzre
giment. 1780-84. 47 térképlap.

A felvételi lapokból utóbb különböző 
méretarányú, ún. levezetett térképműve
ket szerkesztettek, amelyek részben a
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közigazgatás legfőbb szervei, részben az 
uralkodó számára készültek. Ma ezek is 
csak kéziratban találhatók.

1. Kleine Charte (des) Königreiches 
Hungam (Reducirt im viertel Mass unter 
der Direction) des Herrn Obristen von 
Neu im Jahre [1]785. Méretaránya 1:115 
400. 39 térképlap. Egyetlen példányban 
II. József számára készült.

2. Geographische Charte (des König
reichs Hungam) Aufgenomen unter der 
Direction des Hr: Obristen v. Neu im den 
Jahren 1782. Méretaránya 1:192 000. 23 
térképlap. E művet kapta meg a magyar 
udvari kancellária, a budai helytartóta
nács, valamint az erdélyi gubernium. A 
térképmű érdekessége, hogy számos 
„éberségi kihagyással” és egyszerűsítés
sel készült.

3. E térképváltozat cím nélküli. Méret
aránya 1:230 400. 32 térképlap. Az erede
ti felvételi szelvények alapján készült, 
azért igen pontos; készítésének ideje 1797 
vagy 1798 lehetett. Ma két példánya 
ismert, az egyik változat a bécsi Kriegsar
chiv gyűjteményében, a másik az OSZK- 
ban található. E térképet használta Lipsz- 
ky János Mappa generalis regni Hungári
áé... (Pest, 1806) c. művéhez.

4. General-Carte (Vom Königreich 
Hungarn in VIII) [...] im Jahre 1784. et 
1785. Méretaránya 1:360000. Egyetlen 
példányát a bécsi Kriegsarchiv gyűjte
ményében őrzik.

írod.: Borbély Andor, N agy Júlia, Ma
gyarország I. katonai felvétele II. József korá
ban. Bp„ 1932, 64 1., XVII tábla; Vagács Gé
za, Téves nézetek az első katonai felméréssel 
kapcsolatban, Geodézia és Kartográfia, 
1999/9.

Plihál Katalin

embertani sajátosságok
A jelenleg ismert adatok szerint a Kár

pát-medencébe érkező honfoglalók a bir
tokba vett területek nagyobb részén, 
mindenekelőtt a Dunántúlon, a megelőző 
6-9. sz. avar-frank-szláv korszakának la
kosait találhatták. E lakosság zömmel 
europid típusú volt, s felerészt hosszú és 
keskeny, felerészt rövid és széles kopo
nyaforma jellemezte.

A 895 táján érkező honfoglalók em- 
bertanilag két fő csoportot alkottak. A 
Felső-Tisza vidékén, a Duna-Tisza kö
zén, valamint a Kisalföldön megtelepe
dettekre jórészt a széles koponyaforma 
volt jellemző, s mintegy 40%-uk az 
europo-mongolid típushoz volt sorolha
tó. Ezzel szemben a Dunántúl dombo
sabb vidékein, valamint az Alföldet 
északról határoló dombvidéken jóval kes
kenyebb koponyájú, 95%-ban az europid 
típushoz tartozó honfoglalók telepedtek 
meg. Mindkét csoport, főként az előbbi, 
különbözött a 6-9. sz. Kárpát-medencei 
népességeitől, nemcsak a koponyaméret, 
hanem a korábban itt éltekét meghaladó 
testmagasság tekintetében is. Az eddig 
alacsonynak vélt honfoglalók termete az 
újabb leletek és számítások szerint nagy
közepes volt, a férfiaknál 169, a nőknél 
158 cm-es átlagértékkel. Az embertani és 
szálláshely szerinti különbségek egyrészt 
a honfoglalók két csoportjának eltérő ere
detére utalnak, másrészt arra, hogy egye
sülésük viszonylag rövid múltú lehetett. 
A széles koponyájú és részben europo- 
mongolid honfoglalók embertani párhu
zamai és így vélhetőleg gyökerei a Dontól 
keletre eső, az ázsiai térfélre is átterjedő 
füves puszta késő vaskori népességében 
lelhetők fel, a keskenyebb koponyájú és 
túlnyomórészt europid honfoglalókéi pe
dig a Dontól nyugatra eső füves és lige
tes puszta területének lakosságában.

Az Árpád-kor népessége embertani jel
legét tekintve szembeötlően különbözött 
a honfoglalóktól. 98%-át europid típusú 
egyének alkották, akikre elsősorban a 
keskeny, ugyanakkor hosszú koponya
forma volt jellemző. Ez a forma csak 
részben vezethető le a Kárpát-medence 
6-9. sz.-i, hasonló jellegű közösségeiből. 
Az a tény, hogy testmagasságuk nemcsak 
a honfoglalókénál, hanem a 6-9. sz.-ban 
itt éltekénél is alacsonyabb volt, arra utal, 
hogy az Árpád-kor népességének eredetét 
másutt kell keresnünk.

A vázolt Árpád-kori embertani jegyek 
túlsúlya a 13. sz.-ig kimutatható, részará
nyuk azonban ezt követően rohamosan 
csökken, hogy a 14. sz.-tól helyt adjon 
egy jóval szélesebb és rövidebb koponyá-
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jü, valamivel magasabb termetű emberta
ni jellegegyüttesnek. A gyökeres változás 
oka a honfoglalók rövid fejű csoportjai
nak számbeli felülkerekcdése, idegen et
nikumok betelepítése, —»járványok sze
lekciója és még sok más tényező lehet, 
elsősorban azonban a mindmáig felderí
tetlen hátterű brachykranizáció folyama
ta, vagyis a koponya kiszélesedése és 
megrövidülése, ami ez idő tájt Európa- 
szerte végbement. Ez a 14-15. sz.-ra 
kialakult embertani jcllegegyüttes lett 
mindmáig meghatározó vonása Mo. né
pességének.

írod.: T ó t h  Tibor, A z  ő s m a g y a r o k  g e n e z i 

s é n e k  s z a r m a ta k o r i  e ta p já r ó l , MTA II. OK, 
19(1969); Pál L i p t á k , D ie  E n ts te h u n g  d e r  
u n g a r is c h e n  V o lkes a u f  G r u n d  a n th r o p o lo g i 
s c h e r  F u n d e , Homo, 21(1970); Tibor T ó t h , 

S o m a to lo g i ja  i p a le o a n tr o p o lo g i ja  n a s z e le -  

n y i ja  V en g r ii, doktori tézisek, Moszkva, 
1977; Kinga Ery, C o m p a r a t iv e  s ta t is t ic a l  

s tu d ie s  o n  th e  p h y s i c a l  A n th r o p o lo g y  o f  th e  

C a r p a th ia n  B a s in  p o p u la t io n  b e tw e e n  th e  
6 - I 2 t h  c e n tu r ie s  A . D ., Alba Regia 20(1983); 
Pál L i p t á k , A v a r s  a n d  A n c ie n t  H u n g a r ia n s ,  
Bp., 1983; Andor T h o m a , A n  a n th r o p o lo g ic a l  
g la n c e  a t  H u n g a ry , Homo, 38(1988); Éry Kin
ga, A  K á r p á t- m e d e n c e  e m b e r ta n i  k é p e  a  h o n 

fo g la l á s  k o r á b a n , in H o n fo g la lá s  é s  r é g é sze t ,  

szerk. K o v á c s  László, Bp., 1994 (A honfog
lalásról sok szemmel, 1); Éry Kinga, R é g i  

m a g y a r o k r ó l  -  ú jb ó l, Anthropologiai Közle
mények, 42(2001).

Éry Kinga

embléma
A terminus a gör. emballein, ’beleil

leszt’ szóból ered, s jelentése ’berakott 
munka, berakásos díszítmény’. Az ókori 
eredetű kifejezés kezdetben olyan képző- 
művészeti vagy építészeti munkát jelölt, 
amelyet utólag illesztettek egy másik, 
anyagában többnyire elütő építészeti 
vagy iparművészeti alkotásba: márvány
intarziát, faragott követ, kőbe illesztett 
nemesfém díszítést vagy fémbe foglalt 
drágakövet.

A terminus újabb, elterjedtebb irodal
mi-képzőművészeti műfajmegjelölő ér
telme Andrea Alciato (1492-1550) euró
pai hírű jogászra vezethető vissza, aki-

C L A R I S S I M I
V I R I  D.  A N D R E A S

ALCI  ATI  EMBLE-  
MATVM LIBRI 

D V O.
*

X V  G Ó V N I ,

Apud loan. Tornaeíium, & Gtl- 
liclmum Gazeium.

1 5 5 4-

Andrea Alciato Emblemata/« 1554-es lyoni kiadá
sának címlapja

nek Emblemata címmel 1531-ben jelent 
meg epigrammakötete Augsburgban. Az 
epigrammák az ókori ekphraszisz, képle
író vers műfaját követve egy-egy művé
szeti alkotást vagy morális példázatként 
alkalmazott látványt írnak le, szinte „il
lesztenek” a szövegbe, s a versek morális 
tanulságát ezek mottószerű címe foglalja 
össze. Alciato ezekkel az epigrammákkal 
a 10. sz.-ban a bizánci udvarban összeál
lított Anthologia palatina ekphrasziszai- 
nak műfaját követte, sőt ezek közül töb
bet parafrazeált is. Mottóval bevezetett 
kéziratos epigrammakötetét bírálatra el
küldte barátjának, Konrad Peutingemek, 
aki Alciato tudta nélkül fametszetekkel 
látta el s kiadta, ilyenformán megteremt
ve az ~ 16-18. sz.-i klasszikus hármas 
formáját, amelyben a mottó moralitását 
kibontó epigrammát jelképes ábrázolás 
is illusztrálja. Az Emblemata rendkívüli 
sikert aratott: néhány évtizeden belül több 
nyelvre is leforditották, s a következő 
másfél évszázadban több mint 150 kiadá
sa látott napvilágot. A hármas forma 
azonban nem maradt feltétlenül kötelező 
erejű: noha az Alciato nyomán kedvelt
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4 4  A N D R E A S  t l c l A T I

Cuftodicndas virgines. x 111.

1  M B l .  I  I B. r. 4 4

Auxilium nunquam defi
ciens. T L 1 I I.

Hera hac effigies innupta cß Palladii, eius 
Hic Draco, qui domina conßitit antepedes. 

Cardina comes hoc animal? cuilodia rerum 
Huic data, fi'e lucos facraq; templa colit. 

Innuptas ojtus eft cura afferuarepuellas 
Peruigilt, laqueas uitdiq; tendit amo>\

pina pericla unis effugi fedulus armis,
Cumpremererq; folo, cum premercrq; fato. 

Jncobtmcm cx acie clypeus meprxililit, idem 
Haul fragum apprenfus Ut tor a adufj; tulit.

Andrea Alciato Emblemata (Lyon, 1554) c. művének 44-45. oldala

műfajjá vált emblémáskönyvek legna
gyobb része ehhez a struktúrához igazo
dik, számos -  főként ünnepségek vagy 
épületek dekorációjaként alkalmazott —  
csak képből, esetleg képből és mottóból 
áll, míg a —»barokk irodalomban igen 
kedvelt volt az illusztráció nélküli, csak 
szavakkal leírt (vagy körülírt)

Az ~ a 16-18. sz. egyik legsikeresebb 
műfaja volt: a nyilvánvalóan jelentős 
pusztulás ellenére több mint 1000 fenn
maradt emblémáskönyvről tudunk, s száz
ezres nagyságrendű az ismert ~k száma. 
Sikerét nyilvánvalóan annak köszönhet
te, hogy igen összetett morális mondani
valót volt képes egyetlen -  illusztrált 
vagy szavakkal leírt -  képbe sűríteni. Az 
~k ennélfogva nem csupán önálló műfaj
ként, emblémáskönyvben jelenhettek 
meg, hanem más irodalmi és képzőmű
vészeti műfajok kiegészítő elemeként, 
valóban „beillesztve” azok kontextusá
ba: így ünnepi és alkalmi díszleteken, 
—»tézislapokon, nyomtatványokon, épü
letdekorációkon, irodalmi művek önálló 
betéteiként. Külön válfaja volt a nyom
dász-, amely a nyomdász nevét, ill. jel

mondatát foglalta egyetlen képbe, s 
amellyel a nyomdász az általa kibocsá
tott könyvek címlapján vagy utolsó olda
lán jelezte identitását.

Az ~k népszerűségéhez nagyban hoz
zájárult, hogy a —»jezsuiták már a 16. sz. 
végén felismerték a bennük rejlő propa- 
gandisztikus lehetőséget, s olyan mérték
ben állították az oktatás, az elmélkedés és 
az ünnepi dekoráció szolgálatába, hogy 
ennek nyomán önálló jezsuita emblema- 
tikáról beszélhetünk.

A magyar szerzőtől származó első 
emblémáskönyv, —»Zsámboky János Em- 
blematája a műfaj legfontosabb és legko
rábbi darabjai közé tartozik. Első kiadá
sa 1564-ben jelent meg az antwerpeni 
Plantin-kiadónál. A könyv különlegessé
ge, hogy Zsámboky minden egyes ~t 
más-más kortárs humanistának ajánlott, s 
az ~t ezáltal a humanisták között meg
szokott ajánló epigramma funkciójával is 
felruházta.

Az emblematika Zsámboky után csak 
a 17. sz. elején talált követőkre Mo.-on. 
E századi legfontosabb művelője Lack- 
ner Kristóf soproni polgármester (Hiero-
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Zsámboky János Kmblemaüi/YmuÄ (Antwerpen, 1564) címlapja

glyphica, 1612; Corona Hungáriáé em- 
blematica, 1615; Galea Martis, 1625). 
Nem sokkal később látott napvilágot a 
jezsuita emblematika első hazai példája, 
Hajnal Mátyás Szíves könyvecske néven 
ismert elmélkedésgyűjteménye (1629 és 
1642). Ezt követően az emblémáskönyv
kiadás csak az 1660-as években, európai 
viszonylatban több évtizedes késéssel 
lendült fel Mo.-on, s az 1720-as évekig

terjedő időszakot tekinthetjük virágkorá
nak. A hazai jezsuiták közül ekkor adta 
ki —>Hevenesi Gábor a Seneca-idézete- 
ket és parafrázisokat illusztráló, filozofi
kus Succus prudentiae c. emblémásköny
vét (1680, 1690, 1701), valamint Kosztka 
Szt. Szaniszló és Gonzaga Szt. Alajos 
emblematikus életrajzát, 24-24 rézmet
szettel (1690); ill. Szerdahelyi Gábor a 
természeti jelenségeket morális-filozófiai-
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politikai értelmezésekkel ellátó Meteo
rológia philosophico-politicáydt (1702). A 
műfaj utolsó termékeny képviselője 
Vánossi Antal, akinek Poesis ent he iája 
(1719) 111. Károly hadi erényeit dicsőíti, 
míg Idea sapientise (1724) az emberi élet 
legfontosabb törvényszerűségeit mutatja 
be három részre -  etikára, politikára és 
ökonómiára (családi életre) — osztva.

Kiad.: BHA 11, 1982; BHA 19-20, 1988.
Sajó Tamás

emlékírás
Az ~ kialakulásának feltételei (írástu

dás, fejlett én-tudat, motiváció) főként a 
személyiségkonfliktusos időkben vannak 
jelen; történelmi válsághelyzetekben, val
lási-politikai fordulatok után. A magyar 
irodalomban e tényezők a 16. sz.-tól adot
tak: a protestantizmus a széles írástudás
sal, a reneszánsz az én belső világának 
megnövelésével járult hozzá az ~ kifejlő
déséhez; a 17. sz. megoldhatatlan törté
nelmi helyzete (három részre szakadt or
szág, két patthelyzetben lévő nagy biro
dalom közti ütközőállam) a politikusok, 
gondolkodók számára az állandó konflik
tusszituáció révén a motivációt szolgál
tatta. Az így létrejött írásműveket az al
kotás és az emlékezés pszichés törvény- 
szerűségei együttesen alakítják ki. Az 
emlékírók átalakítják a valóságot, rész
ben akaratlanul (az emlékező összefüggé
seket lát bele a véletlen eseményekbe, ön
nön életét okszerűen vagy teleologikusan 
elrendezettnek látja), részben akarva (ön
igazoló szándék, tapintat stb.). Emiatt az 
~ a benne föllclhető történeti adatok elle
nére nem történetírás, hanem fikciós iro
dalom. Ősei és rokonai a —»történetírás, a 
családi —»genealógia, a —»végrendelet, a 
birtokföljegyzés stb.

Egyidejű műfajok: napló (napi ese- 
ményföljegyzés, pl. I. Rákóczi György), 
diárium (időszakos napi eseményföljegy- 
zés. fajtái: követi napló, pl. —»Tholdalagi 
Mihály, 1627; útinapló, pl. —»Bezerédj 
Zsigmond, 1665), mensiárium (havi ese- 
ményföljegyzés, pl. I. Apafi Mihály feje
delemmé választása után), annuárium 
(évi eseményföljegyzés, pl. 1. Apafi Mi
hály följegyzése a fejedelemsége előtti

évekről). E műfajok a 17-18. sz.-ban rit
kán jelennek meg tisztán, gyakori, hogy 
az annuárium mensiáriumba, majd nap
lóba megy át, vagy hogy az önéletírás a 
megírás jelenéhez közeledve annuárium- 
má, majd dokumentumokkal tarkított ha
vi vagy napi följegyzéssé válik. Az egy
idejű műfajok fikciós jellegét, irodalmi- 
ságát korlátozza a rálátás hiánya: a 
valóságalakítás, az összefüggésteremtés, 
a komponálás lehetőségei szűkösek. A 
naplóműfaj irodalmi értékét elsősorban 
más készségek biztosítják: a jó epikus 
véna, a lírai tehetség, a drámai érzék, a jó 
nyelvi megformálás képessége. A szá
mos naplószerző közül kiemelkedik lírai 
fohászaival —»Nemes János, akit a törté
nelem tanított meg az epikum rögzítésé
re; —»Szaniszló Zsigmond jó drámai ér
zéke mellett szép fohászaival és csatta- 
nós szólásaival; —»Wesselényi István 
részletező jellemképeivel; czegei —>Vass 
György, aki jó epikus készsége mellett 
egyre hosszabb és futöttebb hangú fohá
szokat, jól eltalált portrékat jegyez le, ért 
mind az anekdotikus, mind az emelke
dett hangnemhez, gazdag nyelvi készsé
ge, csípős nyelve, csattanói, szólásai 
egyedülállóak a 17-18. század forduló
ján. Naplóíró művészetének méltó örö
köse fia, czegei —>Vass László és megöz
vegyült menye, —»Kemény Kata. A 18. 
sz. naplói közül még -^Halmágyi Istváné 
érdemel figyelmet művelődéstörténeti 
adalékainak gazdagságával. A követi nap
lók szikárabb szépségét a diplomáciai 
helyzet, bonyolult mögöttes gondolatok 
érzékeltetésére képes intelligencia bizto
sítja, legföljebb még a hozzáfűzött böl- 
cselkedő kommentárok; —»Pápai János 
kiemelkedő követi naplóját emellett a ve
lős fogalmazás, a gúnyos hang, a fanyar 
humor teszi élvezhetővé. A 17. sz.-i úti
naplók a forrásul használt mintáktól csak 
a lejegyzendő témákra kapnak instrukci
ót, s csak kezdetlegesen képesek érzékel
tetni a látott szépségeket. Kiemelkedik 
közülük Bezerédj Zsigmond meghatott 
beszámolója római útjáról, valamint a 
századfordulón a kiváló forrásokra tá
maszkodó —»Gyulai Ferenc tábornok ösz- 
szefoglalása az olasz hadszíntér tájairól,



em lék írá s 328

népeiről, szokásairól, látványosságairól, 
hadi eseményeiről. A 18. sz.-ban na
gyobb íráskészség birtokában az útinap
lókban is több az érdekes esemény, a lát
nivalók szépségét visszaadni képes leírás 
(—»Székely László, —»Pekri Polyxena).

Retrospektív műfajok: memóriáié (nem 
lineárisan, hanem csoportonként időren
des följegyzés az egyén életének vagy a 
család különböző ágainak történetéről, 
pl. —»Farkas Pál), mentség (nem föltétle
nül időrendes beszámoló az író életéről 
annak egy kiemelt vonatkozásában, pl. 
—»Martonfalvay Imre, —»Tótfalusi Kis 
Miklós), emlékirat (=memoár, az író utó
lag összefoglalja a saját maga által meg
élt, közösségi érdekű nemzeti, politikai, 
társadalmi eseményeket, szerepe a tanúé, 
pl. —»Esterházy Miklós, 1631), önéletírás 
(az író utólag összefoglalja saját élete 
történetét s a társadalmi eseményeket, 
amennyiben azok hozzájárultak szemé
lyisége alakulásához, szerepe a hősé, pl. 
—»Gálfi János, 1593). Az emlékirat szo
rosabb rokonságban áll a történetírással, 
célja is többnyire politikai, így a benne 
föllelhető írói erények inkább az intellek
tuális meggyőzés szándékát szolgálják, 
pl. jó problémalátás, logikus gondolatme
net, pontos fogalomhasználat, legföljebb 
a jellemzés szépírói képessége s esetleg a 
színes, csattanókra kihegyezett nyelv.

A középkorból magyar nyelvű emlék
iratot nem ismerünk. Helene —»Kottaner 
1450 k. németül mondta tollba iratát. Kö
zépkori latin irodalmunkban több levél 
formájú, de az emlékirat műfaji kritériu
mait kielégítő beszámoló született, így 
pl. Riccardusnak, a domonkosok mo.-i 
elöljárójának jelentése a pápához, amely
ben beszámol —»Julianus barát útjáról 
(Relatio, 1237), —»Rogerius váradi főes
peres írása a tatárjárásról, saját tatár fog
ságáról és szökéséről (Carmen misera
bile, 1243-44) vagy pl. Lodomér eszter
gomi érseknek, a főpapi és oligarcha párt 
vezérének 1288. máj. 8-án kelt színes, 
indulattól fűtött vádirata a pápához Kun 
László ellen.

A 17. sz.-i emlékiratok közül kiemel
kedik —»Paskó Kristófé (1668) őszinte 
pátoszával, a manierista stíluseszményt

követő nyelvével: halmozásaival, csatta- 
nós fordulataival, zeneiségével. A legna
gyobb szabású emlékirat II. Rákóczi Fe
renc Mémoires címen francia nyelven 
megírt összefoglalása a szabadságharc 
okairól, eseményeiről. A műfaj sajátos 
megtestesülése —»Apor Péter művelődés- 
történeti jellegű visszatekintése az erdélyi 
életmód, szokások változására a 17-18. 
sz. fordulóján (Metamorphosis Transyl- 
vaniae). A legtisztábban szépirodalmi 
emlékíró műfaj az önéletírás, amely vol
taképpen reflexív nagyepikai műfaj. (Ki
vételképpen verses formában is megje
lenhet, mint pl. —»Vay Adámnál.) Fikciós 
jellegét az adja, hogy az író benne nem
csak megírja, hanem bizonyos gondolko
dássémák alapján meg is alkotja múltját. 
E sémák a szépirodalomban is megjelen
nek a regényműfajban, mint pl. a karrier- 
regény (ilyen jellegű gondolatsémában 
született pl. —»Károlyi Sándor önéletírá
sa), a próbatételes kalandregény (—»Ott- 
lyk György) vagy a lélekábrázoló regény 
(—»Bethlen Miklós, II. Rákóczi Ferenc). 
A műfaj első tiszta példája Gálfi János
nak a későbbi önéletírások vázát tartalma
zó, szép magyarságú, lendületes, sajnos 
torzóban maradt műve, amely —»Kemény 
János önéletírásán is nyomot hagyott. A 
műfaj virágkora 1660-1720 közé esik, 
ekkor születtek a nagy barokk önéletírá
sok: Kemény Jánosé, Bethlen Miklósé, 
Rákóczi Ferencé. Kemény János nem 
személyes kudarcra emlékezik vissza, ha
nem az országéra, dramaturgiai vezérfo
nala: hogyan veszett el Bethlen Gábor 
öröksége a méltatlan utódok kezén. Emi
att önéletírásában sok az emlékiratelem. 
A mű elemei jól szolgálják az alapgondo
latot mind családja, mind egyéni sorsa le
írásában, mind az uralkodókról alkotott, 
kiegyensúlyozott portrékkal; az önmagá
ról adott jellemzés kevés és főként köz
vetett. Bethlen Miklós önéletírása a karté
ziánus elemzésre épülő, páratlanul tuda
tos önjellemzés Szt. Ágoston és Petrarca 
nyomán. Külső és belső tulajdonságait, 
szokásait, jellemét, műveltségét úgy áb
rázolja, mint amelyekkel legjobban meg
közelítette az ember által elérhető esz
ményt. Önmagát vátesznek, magányos
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hősnek látja, aki a méltatlan kortársak, a 
silány környezet közegében nem futotta 
be azt a pályát, amelyre hivatott volt. II. 
Rákóczi Ferenc latin nyelvű önéletírása 
(Confessio peccatoris) címével is a min
taadó Szt. Agoston-műre utal. A janze- 
nista bűntudattal, az Istenhez fűződő, 
misztikus, személyes érzelmekkel átita
tott vallomás fő gondolata a bűnmegval- 
lás. Megrendítően őszintén számol be 
bűneiről, személyisége árnyoldalairól. A 
„por és bűnös vagyok” vallomása azon
ban kibékíthetetlen ellentétben áll benne 
küldetéstudatával, a nemzetért érzett fele
lősségével. Fejedelmi szerepét nem tudja 
emberi hiúságnak nyilvánítani, így a bűn- 
megvallás nem lehet következetes; innen 
a mű tragikus felhangja, mély bűnbánata, 
állandó mentegetődzése.

A 18. sz.-ban, a szatmári béke után ki
alakuló történelmi viszonyok közt a ne
messég politikai cselekvési tere erősen 
leszűkült, s társadalmi felelősség híján az 
~ nagy ösztönző motivációja, a szemé
lyiségkonfliktus szűnt meg. Az író-olva
só életforma gyakoribb, de az életutak 
eseménytelenek. Az önéletírás műfaja 
más fejlődési utakra kényszerült. Kinyíl
hatott az intenzív totalitás, a belső, lelki 
élet mélységei felé (—»Bethlen Kata ön
életírásában a lelki háborgattatás, a há
zassági konfliktusok megszűntével a mű 
összetartó erejévé a misztikus, túlfűtött 
vallásos érzés lép elő), vagy az extenzív 
totalitás, az élet apró történéseinek össze
gyűjtése felé (—»Rettegi György Bethlen 
Miklós művének erős hatása alatt kezdte 
önéletírását, de műve a megyei nemesi 
élet eseményeinek, pletykáinak gyűjtemé
nyévé vált). Az önéletírás mint műfaj fej
lődése megrekedt. —»Flermányi Dienes 
József ezt ismerte föl, amikor apjáról a 
nagy barokk önéletírások gondolatsémá
ja nyomán írt pályaképe után a maga ese
ménytelen élete történéseit anekdota
gyűjteményekben foglalta össze. Az ön
életírásokban addig alárendelt szerepű 
—»anekdota, anekdotanovella műfaji önál
lósodása tartós hatást gyakorolt a 19. sz.-i 
novella- és regényirodalomra.

Kiad.: I. és II. Apafi Mihály naplója, kiad. 
Tóth Ernő, ErdMúz, 1900; Bezerédj Zsig-

mond utazási naplója, kiad. M a r c z a l i  Hen
rik, TT, 1883; Esterházy Miklós nádor emlék
irata az 1631-i tavaszi hadjáratról, kiad. 
P e t t k ó  Béla, TT, 1884; Farkas Pál és Farkas 
Adám följegyzései 1638-tól 1694-ig, kiad. 
S z il y  Kálmán, TT, 1884; Emlékezetül hagyott 
írások. Erdélyi magyar emlékírók, kiad. V e 

r e s s  Dániel, Kolozsvár-Napoca, 1983 [ G á l f - 

f i  János]; Gróf Gyulai Ferenc naplója.
1703-1704, kiad. M á r k i  Sándor, Pécs, 1928; 
Halmágyi István naplói 1752-53, 1762-69. 
és iratai 1669-1785, kiad. S z á d e c z k y  Lajos, 
Bp., 1906 (MHHS, 38); Gróf Károlyi Sándor 
önéletírása és naplójegyzetei, I—II, kiad. 
S z a l a y  László, Pest, 1865 (Magyar Történel
mi Emlékek, IV); Hídvégi id. Nemes János 
naplója. 1651 1686. kiad. T ó t h  Ernő, TT, 
1902-03; Történelmi naplók. 1663-1719, ki
ad. T h a l y  Kálmán, Bp„ 1875 (MHHS, 27) 
[ O t t l y k  György]; Pápai János törökországi 
naplói, kiad. B e n d a  Kálmán, Bp., 1963 (Ma
gyar Századok); I. Rákóczi György naplója, 
kiad. K o n c z  József, ErdMúz, 1900; R e t t e g i  

György, Emlékezetre méltó dolgok, kiad. 
J a k ó  Zsigmond, Bukarest, 1970; Két magyar 
diplomata a tizenhetedik századból, kiad. S a 

l a m o n  Ferenc, Pest, 1867 [ T h o l d a l a g i  Mi
hály és T a s s i  Gáspár követi diáriumai]; Ma
gyar történelmi évkönyvek és naplók a 16-18. 
századokból, kiad. S z a b ó  Károly, S z o p o r i  

N a g y  Imre, Bp., 1881 (MHHS, 31) [ M a r t o n - 

f a l v a y  Imre]; Naplók és emlékiratok a 17. szá
zadból, kiad. S z á d e c z k y  Lajos, S z il á g y i  Sán
dor, TT, 1890 [P a s k Ó Kristóf]; Szaniszló Zsig
mond naplói (1682-1711), kiad. T o r m a  

Károly, TT, 1889-91 ; Adattár XVI- XVIII/24, 
1989 [Székely László]; Czegei Vass György és 
László naplói, kiad. N a g y  Gyula, Bp., 1896 
(MHHS, 35); VayAdám verses önéletírása, ki
ad. S z a l a y  Krisztina, Vaja, 1978.

írod.: M á t é  Károly, A magyar önéletírás 
kezdetei (1585 1750), Pécs, 1926; K e m é n y  

Katalin, Erdélyi emlékírók, Kolozsvár, 1932; 
G y e n is  Vilmos, Emlékirat és anekdota, ItK, 
1970; S z á v a i  János, Az önéletírás, Bp., 1978; 
G y e n is  Vilmos, A korai emlékírás és a barokk, 
MTA I. OK, 1979; B i t s k e y  István, História, 
emlékirat, önvallomás, in Irodalom és ideoló
gia a 16-17. században, szerk. V a r j a s  Béla, 
Bp., 1987 (Memoria saeculorum Hungáriáé, 
5).

S. Sárdi Margit
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enciklopédiznius
17. sz.-i tudományos irányzat. Célja a 

—»panszofia megvalósítása, a világjelen
ségeinek teljes körű rendszerezése. Kép
viselőit ösztönözték a természettudomá
nyok eredményei (Kepler, Galilei, New
ton); úgy gondolták, hogy a matematika 
és a mechanika egzaktságára kell töre
kedni a bölcseleti tudományokban is. A 
természet harmóniájához hasonló rend a 
szellem világában is felfedezhető, sőt a 
kettő szorosan összefügg egymással. A 
racionalista felfogás eredménye a pontos 
megfigyelés, tények és adatok gyűjtése 
és feldolgozása; ez némely esetekben a 
materializmus felé vezetett. Ugyanakkor 
az ~ra jellemző a miszticizmus is, az 
újplatonizmus és különféle ezoterikus 
irányzatok befogadása.

Az ~nak három jelentős külföldi műve
lője is tevékenykedett Mo.-on. Heinrich 
—»Alsted a gyulafehérvári főiskolán adott 
elő. Encyclopaediaja (1630) —»Apácai 
Csere Jánosnak szolgált mintául; szöveg
szerűen legnagyobb a hatása a Magyar 
enciklopédiának (1653 [1655]) „a csinál- 
mányokról”, azaz a technikáról, iparról 
és mezőgazdaságról szóló részére. Alsted 
utóda gyulafehérvári katedráján veje, 
Johann Heinrich —>Bisterfeld lett. Taní
totta Apácait, aki tőle hallott először az ~ 
eszméjéről. Az enciklopédikus-panszofi- 
kus törekvések betetőzése —»Comenius 
munkássága és hatása.

Bartók István

Endrődy János (Érd, 1756. szept. 
26-Kalocsa, 1824. fcbr. 27.)

Piarista színműíró, költő, író. 1773-ban 
lett a rend tagja. 1777-78-ban Kalocsán 
tanított, 1779-80-ban Kolozsvárott böl
csészetet tanult. 1781-ben Gyulafehérvárt 
szentelték misés pappá. 1782-ben Kősze
gen tanított. 1783-85-ben Nyitrán, Kalo
csán, Egerben teológiát tanult. 1786-ban 
Nagykanizsán a syntaxis tanára, 1787-89- 
ben Csáky János gr. nevelője volt Kassán. 
1790-91-ben Temesváron, 1791-93-ban 
Pesten tanár. 1793-1805 között tábori 
pap, a napóleoni háborúk során beutazza 
Németo.-ot és Németalföldet. 1805-11 
között ismét nevelő a gr. Esterházy csa

ládnál, 1811 — 17-ben Nagykárolyban ház
főnök és plébános, 1817-23-ban Szege
den házfőnök, 1824-ben Kalocsán a gim
názium igazgatója.

Latin beszédeket, német-magyar Bib
lia-tankönyvet, latin nyelvkönyvet, teoló
giai és morális műveket, továbbá számos 
alkalmi verset írt; cikkei a Tudományos 
Gyűjteményben jelentek meg. Legfonto
sabbak azonban a színjátszással kapcso
latos írásai: A magyar játékszín (Pest, 
1792-93) címmel négykötetes dráma- 
gyűjteményt állított össze, a bevezetésben 
megirva az első magyar nyelvű színház- 
történetet és a „Nemzeti játszó-társaság 
alkotványá”-t. Az arany perecek címmel 
(Pest, 1792) —»Dugonics András regé
nyét dramatizálta, a darabot kinyomtatá
sa évében előadták Budán. Van, aki ~t 
tartja a Berthold Prinz von Mähren c. né
met nyelvű darab, az első újabbkori 
Bánk-tragédia szerzőjének (1794).

Műv ei és kiad.: Kurzgefasste Geschichte 
des alten und neuen Testaments.... Kassa, 
1788, 2Pozsony, 1806 (magyarul és németül; 
külön magyarul: Az ó- és újtestamentomi tör
ténetek; ennek német fordítása: Geschichte 
des alten und neuen Testaments); Die Frei
denker. Eine Rede gehalten an das kais. kön. 
Barkoische Hussaren-Regiment bey dem 
Schlüsse des Jubiläums, h. n., 1796; Endrődy 
János [...] költeményei a francia háborúban, 
Pest, 1798, 21801; Csak egy-két szó erkölcsi 
megvesztegettetésünkről, Pest, 1803; Az em
bernek boldogsága, I—III, Pest, 1806; A ke
resztyén meggyőződésből..., Pozsony, 1806 
(németül is: Pozsony, 1806); Deák grammati
ka, Pozsony, 1810; A papi rendnek érdeme, 
Szeged, 1819; Oratio de publicae institutio
nis et liberalium disciplinarum.... Szeged, 
1819; Oratio habita, dum collegium schola
rum piarum suae [...] celebraret, Szeged, 
1820; E n y e d i  Sándor, Adattár Endrődy János 
ismeretlen leveleiből, It, 1983.

írod.: D u d a  János, Endrődy Jánosról, 
Bp., 1892; P e r Én y i  József, Endrődy János 
életrajza, Nagykanizsa, 1899; M á l y u s z n é  

C s á s z á r  Edit, Berthold morva herceg avagy 
az első újabbkori Bánk-tragédia, It, 1980; 
K e r é n y i  Ferenc, Az első magyar színháztör
ténész, Színháztudományi Szemle, 1996.

Kiss Anna
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energia —»technika

Engel, Johann Christian (Lőcse, 1770. 
okt. 17.-Bécs, 1814. rnárc. 20.)

Történetíró, jogtudós. Lőcsei alapis
kolázás után a pozsonyi líceumban ta
nult. 1788-tól a göttingeni egyetem hall
gatója, 1791-től az erdélyi udvari kancel
láriát képviselte Bécsben. 1792-ben I. 
Ferenc királytól magyar nemesi rangot 
kapott. Több külföldi tudományos társa
ság, így a göttingeni, a prágai, a münche
ni és a varsói királyi tudós társaság tagja, 
a harkovi egyetem levelező tagja. Tanul
mányai jelentek meg német tudományos 
folyóiratokban is. Fő érdeklődési területe 
Mo. történelme, földrajza, de foglalkozott 
nyelvészettel, teológiával is. Többkötetes 
német nyelvű munkáiban a magyar biro
dalom történetét dolgozta fel. Kiadta 
—»Comides Dániel —»Anonymusról és a 
régi magyarok vallásáról írt értekezését.

Kiad.: Geschichte des ungarischen Reichs 
und seiner Nebenländer, Halle, 1797-1804; 
Geschichte des Königreichs Ungarn, Tübin
gen, 1811 ; Geschichte des ungrischen Reichs, 
I -VI, Bées, 1813-14, K u b i n y i  Ágoston, 
Johann Christian Engel levelezéséből, Ü j 

Magyar Múzeum, 1855; Levelei gr. Teleki Jó
zsefhez, k ia d .  I v á n y i  Béla, I tK ,  1918.

Johann Christian Engel. Czetter Sámuel réz
metszete Sieget festménye után, 1805

írod.: Ludvig von T h a l l ó c z y , Johann 
Christian Engel und seine Korrespondenz 
1770-1814, München-Leipzig, 1915; Karl- 
Heinz JÜGELT, Die Gründung der ungarischen 
Nationalbibliothek im Spiegel der „Allgemei
nen Literatur-Zeitung", OSZK Évk, 1979.

Németh S. Katalin

Engel-nyomda -*pécs nyomdászata 
és könyvkiadása

engelstetter —»textil 1.

Entwurf zu einen /! / Ungarischen Na
tionaltheater (Pozsony, 1779)

A Nemzeti Színház alapítására felszólí
tó névtelen röpirat. Az épületet a magyar 
nemesség adakozásából Pesten javasolja 
felépíteni, szót ejt a színészképzés és az 
összeállítandó repertoár kérdéseiről is. 
Szerzője a kortársak szerint Frendel Ist
ván kapitány, akiről semmit sem tudunk.

Kiad.: S t a u d  Géza, Bayer József tudomá
nyos munkássága, Bp., 1979 (B. J. nyersfor
dításával); UŐ, Az első szó a Nemzeti Színház 
ügyében (előszó az Entwurf zu einen [!] 
Ungarischen Nationaltheater hasonmás ki
adásához), Bp., 1987.

Szilágyi Pál

Enyedi György (Nagyenyed, 1555- 
Kolozsvár, 1597. nov. 24.)

Unit. püspök, egyházi író és széphistó- 
ria-szerző. Az unit. egyháztörténet-írás 
szerint a nagyenyedi nemes Mészáros csa
ládból számlázott. 1574-ben Bécsben írta 
Historia elegantissima c. széphistóriáját. 
1575-ben részt vett —»Nádasdy (I.) Ferenc 
és Báthory Erzsébet esküvőjén. Ugyaneb
ben az évben a csepregi iskola tanáraként 
megjelenteti -^Molnár Gergely Gramma
tikaját. 1583-ban a kolozsvári városi ta
nács támogatásával külföldi peregrináció- 
ra indul. 1584-ben Genfben, majd Pado- 
vában tanul. Később francia és német 
egyetemeken is járt. 1587-ben tért vissza 
Kolozsvárra, ahol az unit. kollégium igaz
gatója lett. 1592-ben, Hunyadi Demeter 
halála után őt választották meg unit. püs
pöknek. Hivatalát haláláig töltötte be.

Életművének jelentős része (hitviták, 
prédikációk, Héliodórosz regényének la-
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tin fordítása) kéziratban maradt az utó
korra. Fő műve, a több kiadásban is meg
jelent Explicationes... az európai szelle
mi központok számára mintegy kétszáz 
éven keresztül reprezentálta az erdélyi 
antitrinitárius gondolkodást. Idézték és vi
tatták az egyetemi disputákon, és rend
szeresen olvasták a korszak jeles gondol
kodói is.

Művei és kiad.: Historia elegantissima..., 
Debrecen, 1577, Kolozsvár, 1582; História 
elegantissima..., kiad. K á l d o s  János, B p .,  

1994; Oratio funebris ad tumulum [...] De
metrii Hunyadini. Kolozsvár, 1592; Explicati
ones locorum Veteris et Novi Testamenti, ex 
quibus trinitatis dogma stabiliri solet, Kolozs
vár, 1598, újabb kiadása: Groningen, 1670; 
magyar fordítása: Az ó- és új testamentumbeli 
helyeknek, melyekből az Háromságról való tu
dományt szokták állatni, magyarázatjok. 
Enyedi György [...] által deák nyelven Íratott 
[...] Torozkai Mátétól [...] magyar nyelvre 
fordíttatott, Kolozsvár, 1619, 1620; Váloga
tott müvei, kiad. B a l á z s  Mihály és K á l d o s  

János, Bukarest-Kolozsvár, 1997.
írod.: J a k a b  E l e k ,  Enyedi György élete, 

Keresztény Magvető, 1890; Z o v á n y i  Jenő, 
Enyedi György lektori működésének és külföl
di tanulmány útjának időpontja, Keresztény 
Magvető, 1936; János K á l d o s , György Enye
di. Bibliotheca Dissidentium, XV, Ungarlän
dische Antitrinitarier II, unter Mitwirkung 
von Mihály B a l á z s , Baden-Baden, 1993; 
György Enyedi and Central European Unita- 
rianism in the 16-17th Centuries, ed. by Mi
hály B a l á z s , Gizella K e s e r ű , Bp., 2000 
(„Studia Humanitatis". 11 ).

Káldos János

Enyedi István (Nagybánya, ?-Nagy- 
bánya, 1698 u.)

Krónikaíró, költő. Debrecenben tanult, 
majd Nagybánya jegyzője, 1677-91 kö
zött főbírája volt. Latin nyelvű alkalmi 
verseket írt. —>Szalárdi János krónikájá
ból az 1657-60 közti időkről Occasio 
suscepti itineris et belli Principis Rákó
czi //. in Polonium címmel magyar nyel
vű kivonatot készített, amelyet több ok
irattal egészített ki.

Kiad.: 11. Rákóczi György veszedelméről, 
kiad. Mikó Imre, in Erdélyi Történeti Adat

tár, IV, Kolozsvár, 1862; //. Rákóczi György 
fejedelem lengyelországi útjának és háború
jának alkalmatossága, k ia d .  M a k k a i  László, 
in Erdély öröksége, V, Bp., [1942]; RMKT 
XVII/10, 1981.

írod.: H a r s á n y i  István, Az „Evisceratio” 
című vitairat eddig ismeretlen szerzője és ma
gyarfordítása, MKsz, 1922.

Magyar Árpád

Enyedi István (Nagybánya, 1659- 
Nagyenyed, 1714. aug. 15.)

Ref. lelkész, egyházi író, alkalmi köl
tő. Teológiai vitairatot, latin verseket és 
halotti prédikációkat írt. Iskoláit Nagy
bányán és Nagyenyeden végezte. 1684— 
88-ban Leidenben, Franekerben tanult. 
1688-91-ben lelkész Felsőbányán, Ma
rosvásárhelyen. A —>coccejanizmus híve. 
1692-től Nagyenyeden teológiaprofesz- 
szor, —>Pápai Páriz Ferenc tanártársa. 
-^Tótfalusi Kis Miklós barátja, ~ az 
egyik, aki temetési prédikációt mond fö
lötte. A zavaros viszonyok közepette a 
katonai pusztítások elől a kollégiummal
1704-ben Torockóra, 1707-ben Szatmár- 
ra, majd Nagybányára menekült. 1709- 
ben tért vissza Enyedre, egyike volt az 
újjáépítés irányítóinak.

Kiad.: Disputatio theologica, Kolozsvár, 
1681; Disputatio theologica de sapientia 
carnis eiusque vanitate, Franeker, 1685; Te
kintetes nemzetes Kendefi János felett tartott 
beszéd, Franeker, 1694; Disputatio theologi
ca de peccati natura propagatione..., Kolozs
vár, 1695; Temetési prédikációja Tótfalusi 
Kis Miklós felett, Kolozsvár, 1702.

írod.: P. S z a t h m á r y  Károly, A gyulafehér- 
vár-nagyenyedi Bethlen főtanoda története, 
Nagyenyed, 1868; Adattár XVII/3, 1971; 
M o l n á r  József, Széljegyzetek Tótfalusi Kis 
Miklós halotti kártájára, München, 1980.

Magyar Árpád

Enyedi Sámuel (Nagyenyed?, 1627— 
Alvinc, 1671. febr. 14.)

író, versszerző, tanár és orvos. Váradon 
végezte alsóbb iskoláit. 1649-53-ban Ut- 
rechtben, Franekerben, Leidenben, az
után újra Utrechtben, majd Angliában teo
lógiát és orvostudományt tanult a váradi 
egyházközség költségén. Külföldi tanul
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mányútja alatt adott ki mind orvosi, mind 
pedig teológiai disputációkat. 1653 őszé
től Nagyváradon rektor és orvos (bonc- 
noki és sebészi ambíciókkal), a presbite- 
riánus elvek terjesztője. Itteni tanárként 
két iskolai használatra szánt könyvet je
lentetett meg: Rosaeus Alexander Virgilii 
Evangelizantis Christiados libelli aliquot 
in gratiam classis poeticae Varadiensis 
editi (Várad, 1656) c. munkáját, a poéti
kai osztály tankönyvét, amely elé előszót 
is írt, és -AComenius latin disztichonok
ba átülteti Praecepta morumát (Várad, 
1658); ez utóbbi iskolaiszabályzat-gyűjte- 
mény Erdély-szerte még sokáig használa
tos volt. 1659-60-ban a váradi káptalani 
levéltár requisitora, ugyanekkor II. Rákó
czi György katonái Debrecen alatt majd
nem halálra sebzik. Várad török kézre ke
rülése (1660) után Rhédey Ferenc huszti 
udvarában prédikátor, 1664-től az enyedi 
kollégium filozófiatanára. Egy magyar 
nyelvű versében „nyomorítás”-nak mond
ja az Enyeden 1670 k. vele történteket. 
1670-től Alvincra ment ref. papnak.

Kiad.: RMKT XVII/10, 1981.
írod.: Adattár XVII/2, 1966.

Maár Olga

Enyedi Fazekas János (1619-Nagy- 
enyed?, 1662)

Ref. lelkész. Gyulafehérvárt, majd 
1645-50-ben a franekeri, deventeri, lei- 
deni egyetemen tanult; a puritanizmus 
híve. 1652-től Kézdivásárhelyen lelkész, 
1657-től esperes. 1660-tól Nagyenyeden 
lelkész. Franekerben megjelent Johannes 
Coccejus elnökletével tartott disputáció- 
ja (1648). Puritán ihletésű prédikációs- 
kötete (Mennyei szó..., Várad, 1652) hat 
prédikációt tartalmaz a bűnről, a bűnbá
natról és a megtérésről.

írod.: P o k o l y  József, Az erdélyi ref. egy
ház története, II, Bp., 1905; B o d o n h e l y i Jó
zsef, Az angol puritanizmus lelki élete és ma
gyar hatásai, Debrecen, 1942; B a r t ó k  Ist
ván, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és 
írhatnánk", Bp., 1998.

Szabó András

Enyedi Molnár János (1625 k —?)
Ref. lelkész. 1649-ben az utrechti,

1650-től a franekeri egyetem hallgatója. 
Visz. nem azonos a leideni egyetemre 
1657-ben beiratkozott 24 éves Enyedi Já
nossal. A puritanizmus híve. Alvincen, 
majd 1658-ban Gyalun pap; ->Apácai 
Csere János köréhez tartozott. Talán 
1657-ben II. Rákóczi György, 1661-ben 
I. Apafi Mihály egyik udvari papja. 
1665-ben Vajdahunyadon szolgált. An
gol és holland minták után itt írta Az Is
ten igéretinek felnyittatott aranybányája 
(Szeben, 1665) c. vigasztaló művét; több 
munkája elkallódott.

írod.: B o d o n h e l y i József, Az angol puri
tanizmus lelki élete és magyar hatásai, Deb
recen, 1942; Adattár XVII/2, 1966.

Szabó András

enyvfőzés
Az enyv vizes oldata kitűnő ragasztó

szer. Az ~ már a középkorban ismert el
járás volt. Alapanyaga a mészárosok, 
gyepmesterek és kalaposok szolgáltatta 
ideg, in, bél, nyúlbőr, állati csont, porc 
stb. E nyersanyagot híg mésztejben tar
tották 15-20 napig, majd többszöri ki
mosás után kettős fenekű réz- vagy vas
üstben főzték. A kapott forró enyvoldatot 
faszekrényekbe szűrték át, ahol meg
aludt. Hűvös helyiségben tartották 12-18 
órán át, majd az enyvtáblákat lapokra 
szelték, és szellős szárítópadlásokon he
lyezték el. A száraz tavaszi és őszi napok 
voltak a legalkalmasabbak a szárításra. 
Az -hez használt alapanyagok szerint 
megkülönböztettek bőr-, csont-, hal- és 
vizahólyagenyvet (a viza és a kecsege 
úszóhólyagjából).

írod.: In z e l t  István, Vegyi receptek, B p ., 

1967; MNL, I, 1977; Römpp vegyészeti lexi
kon, szerk. Otto-Albrecht N e u m ü l l e r , I, Bp., 
1981.

Kovács Gy. István

Eössi András (ejtsd: ősi; 1558?— 
Szenterzsébet, 1602. júl.)

Egyházi író, a szombatos felekezet 
megalapítója, az első magyar nyelvű 
szombatos művek szerzője. Székely ne
mes. Feltehetően a kolozsvári unit. kollé
giumban, majd 1582-ben a padovai egye
temen tanult. Hazatérve az ún. „törökös
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urak” támogatását élvezte, hatalmas bir
tokokat szerzett. Utóbb, részben betegsé
ge miatt, visszavonult a közélettől, és 
Szenterzsébeten létrehozta a szombatos
ság művelődési központját. A szakiroda- 
lom az ő nevéhez köti azokat az 1580-as 
évek végén és az 1590-es években szüle
tett értekezéseket és tanító énekeket, ame
lyek Matthias —»Vehe-Glirius német és 
latin nyelvű munkái alapján magyar nyel
ven fogalmazták meg a korai szombatos
ság dogmatikáját (ms., Kolozsvár). Bir
tokait fogadott fiára, —»Péchi Simonra 
hagyta.

Kiad.: RMKT XV1I/5, 1970.
írod.: P ir n á t  Antal, Gerendi János és 

Eössi András, ItK, 1970; Dán Róbert, Eössi 
András és az erdélyi szombatosság genezise, 
ItK, 1974; Uő, Az erdélyi szombatosok és 
Péchi Simon, Bp., 1987.

Balázs Mihály

Eperjesi gradual (1635-52; OSZK, 
Föl. Hung. 2153)

Ev. egyházi énekeskönyv (—»graduál). 
A szövegek többségét Bánszki Dániel 
másolta Eperjesen, Madarász Márton pré
dikátor idejében. Ünnepkörök szerint cso
portosított liturgikus és gyülekezeti éne
keket tartalmaz (72 himnusz, 62 nép
ének). A többszólamú graduáldallamok e 
században egyedülállók Mo.-on, a ver
sek többsége 16. sz.-i. Több ének szerző
je Serédi János, ezek zöme németből van 
fordítva. Magyar egyházi használatban 
volt, de tartalmaz német szövegeket is.

Kiad.: Graduate Ecclesiae Hungaricae 
Epperiensis, 1635, I—II, ed . Ilona F e r e n c z i , 

Bp., 1988 (Musicalia Danubiana, 9).
Írod.: B á r d o s  Kornél, C s o m a s z  Tóth 

Kálmán, Az Eperjesi gradual, ZtT, 1957; 
F e r e n c z i  Ilona, Az Eperjesi Graduál, Evan
gélikus Naptár, 1985; S t o l l , 1963, 22002, 
32004, 57. sz .;  Ilona F e r e n c z i , Marta H u l k o - 
v á , Gemeinsame ein- und mehrstimmige 
Stücke in den Gradual von Eperjes, StudMus, 
1988.

Pálinkás Mátyás

Ephemerides Budenses —>saj tó

Ephemerides Vindoboneitses —»sajtó

epigonátion —»papi öltözet 1.

cpitáfium (gör. epitaphiosz „a síron”, 
lat. epitaphium)

1. Az ~ eredeti, ókori értelmében 
sírverset, sírfeliratot jelent. A 15. sz. má
sodik felétől a fogalom mindenféle halott
ra emlékezés megnevezésére használatos; 
a 16-18. sz.-ban a monumentum szinoni
mája, amely egyszerre jelentett sírkövet, 
—»síremléket, emlék-, fogadalmi vagy ala
pítótáblát, vagyis mindent, amin megem
lékező felirat van. Az ~ és a síremlék fo
galma csak a 19. sz.-ban különül el egy
értelműen. Újabban zeneműveket is 
értenek ~on.

Az ~  mint szöveg többnyire vers. 
Eredendően alkalmi költészet: a legfon
tosabb életalkalmakhoz, születéshez, há
zassághoz, halálhoz kötődő szövegek so
rába tartozik, s mint ilyen a mindenkori 
közköltészetnek is része. Ugyanakkor a 
magas kultúrában az antik időktől fogva 
folyamatosan jelen van egészen napja
inkig. Az ~ a magas és a népi kultúrába 
tartozásán túl, e jellemzőkkel összefüg
gésben, sokfajta lehet: komoly és tréfás, 
csak szöveghatásra vagy kép (szobor, 
síremlék) és szöveg összhatására épülő, 
síremléken (koporsón, fejfán, —»halotti 
zászlón stb.) elhelyezett vagy sokszoro
sításban, esetleg szájhagyományban ter
jedő, fiktív vagy konkrét halálesetre 
íródott stb. Műfaji konvenciója szerint 
többnyire disztichon, az e formától való 
eltérésnek, ill. a forma szigorú megtar
tásának önmagában is lehet stílusértéke. 
Tartalmi és vallási-felekezeti kötetlenség 
jellemzi. Nem feltétlenül a halott dicsé
rete (ebben is más, mint az epicédium).

Már a kora középkorban több, római 
-feliratot tartalmazó gyűjteményt állítot
tak össze, történeti kontextusban és min
taként vagy oktatási célokra is használva 
az -okát. Ezek lehettek a múlandóságról, 
az örökkévalóságról, a hátramaradottak 
fájdalmáról szóló intő vagy vigasztaló 
elmélkedések, könyörgések, imák köz
benjárásért, az erények dicsérete. A ver
sek túlnyomórészt 3. személyben íród
tak, vagy (részben vegyesen) az olvasót, 
ill. a halottat megszólítva 2., esetleg a ha
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lőtt önnön bűneit sorolva 1. személyben, 
de akadtak egyéni formák is, mint pl. 
Krisztus párbeszéde az angyalokkal (Car
mina Centulensia). A z  ~ok olykor rend
kívül hosszúak voltak (elégiák). Irodalmi 
formaként gyakran használták az ~ot 
poétikai-retorikai gyakorlásra, nemritkán 
tréfaként (állat~ok), paródia, gúnyvers 
írására (epigramma).

Az —ok fénykora a —»humanizmus 
időszaka. Csaknem minden humanista 
epigrammagyűjtemény tartalmaz -okát 
(Panormita [Beccadelli], Vegio, Tifema- 
te, Marullo, Sannazaro stb.): ezek temati
kai sokfélesége -  dicsőítő, lírai-érzel
mes, humoros ~ (ez utóbbi az alsóbb 
néposztályokhoz tartozók, élők, fiktív 
személyek vagy állatok esetében) -  antik 
örökségre épül. Az -  valamennyi regisz
terére tartalmaz példákat Pontanus Tur- 
muli c. munkája.

Az első fennmaradt magyar vonatkozá
sú -okát a 15. sz. második felének huma
nista költői írták. —»Janus Pannonius epig
rammái között számos -  van, ezek cím
zettje többek között Hunyadi János, a 
várnai csatában elesett Ulászló király, 
Janus anyja, Barbara, Leonello ferrarai 
fejedelem, Valerius Marcellus. —»Garáz
da Péter (1500 k.?) és —»Megyericsei 
János (1507) a kor szokása szerint meg
írta saját sírfeliratát, a medgyesi szász 
Jacobus —»Piso Mátyás királyét (1490), 
—»Oláh Miklós Rotterdami Erasmusét 
(1536). Garázda és Megyericsei -a  egy
ben a mo.-i humanista költészet tudatos 
egymásra hivatkozása: Garázda Janusról 
és magáról, Megyericsei Janusról, Ga
rázdáról és önmagáról ír, ők alkotják az 
isteni költők sorát. A —»római Santo Ste
fano Rotondóban (ahol 1454 óta a ma
gyar pálosok adták a liturgiái szolgálatot) 
nyugszik az 1523-ban elhunyt -^Lászai 
János, római gyóntató, gyulafehérvári ka
nonok. Sírkövén saját, latin nyelvű verse: 
„Vándor, ha látod, hogy római sír födi azt, 
aki a hideg Dunánál született / nem fogsz 
csodálkozni, ha meggondolod, hogy kö
zös hazánk volt Róma és az is marad.”

A humanizmus közegében nálunk is, 
mint Európában mindenütt, önállósodik 
az irodalmi - ,  egyre jobban elválva a

tkp.-i —tói, a sírfelirattól, ezt látványosan 
példázzák Janus —epigrammái. A sírfel
iratokon — mint Lászaién is -  a középkori 
jellegzetességek helyére egyre inkább 
klasszikus-antik struktúrák és formulák 
kerülnek: a tisztán epigráfiai változáso
kon kívül (a gótikus betűk helyett huma
nista betűk vagy a római capitalis hasz
nálata) tartalmi módosítások is felfe
dezhetők (a tipikus középkori formulák 
eltűnése; az elhunyt neve dativusban; a 
dedikátorok nevének vagy az elhunyt 
korának feltüntetése; klasszikus mintára 
dátum stb.). A sírfelirat középkori kon
vencionális formuláit a halott (többnyire 
antik feliratokból átvett) -  általában 
világi -  erényeit hangsúlyozó dicsőítések 
veszik át, így az antik előképek nyomán 
valamely jelentős személyiség -a  mint
egy laudatio funebris formáját ölti (Piso: 
Mátyás király ~a). Az ~ e fajtájának 
alakulásában fontos szerepet játszott az 
antik feliratok tanulmányozása, lejegyzé
se és összegyűjtése, ami az irodalmi elő
képek mellett (Anthologia Graeca; Mar
tialis sír-epigrammái; antik epigrammák, 
elégiák) hatott a humanista irodalmi ~ra. 
Az -  és az epicédium (gyászvers) közötti 
határ lényegében egyre elmosódottabb 
lett. A 16. sz. elejétől a humanista költé
szetben gyakorlattá vált a mestert, bará
tot vagy más kiváló személyt dicsőítő és 
egyben elsirató, -  formájú gyászvers.

Európai párhuzamok alapján valószí
nű, hogy az irodalmi — gyakran hosszabb 
változata volt a sírra írt versnek, ill. hogy 
az előbbi a halotti oráció szövegébe il
leszkedett; ám a magyar emlékek pusztu
lása miatt ez csak feltételezés. Tipikus
nak mondható a Balassa János (—»Balas
si Bálint apja) halálára Joachim Bielski 
lengyel lovag által írt és Nürnbergben 
1577-ben, Balassát ábrázoló metszettel 
megjelent kiadvány. Ebben az aránylag 
hosszú gyászéneket (epicédiumot) nyolc
soros ~ követi, majd egy annál is tömö
rebb: egyetlen disztichon.

A 16. sz. végére már valóságos iparosai 
voltak az irodalmi -nak, mint pl. —»Kas
sai Dávid Zsigmond, aki Kolozsvárott 
1584-ben egész kötetnyit jelentetett meg 
Consolatio címmel. A 17. sz.-tól az ad-
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Erdődy Anna és I/Iésházy István epi- 
táflumának töredéke a pozsonyi Szt. 
Márton-templom kriptájában, 1577

dig kizárólag latin (ritkábban német) 
nyelvű -ok  mellett és helyett a magyar 
nyelvű ~ is megjelenik, a 17-18. sz.-ban 
gyakori a párhuzamos magyar és latin 
szöveg. A Mo.-on használt poétikák nagy 
jelentőséget tulajdonítanak az -nak: pl. 
Piscator Arlispoetica praeceptájának mű
fajelméleti részében a bemutató (demon
strativum) nemben, a „siralmak” között 
tárgyalja, —»Mösch Lukács 1693-ban 
megjelent Vita poeticájában pedig két fe
jezetet szentel az -írásnak. Magyar elne
vezést is kap: mind —»Szenei Molnár Al
bert, mind —»Pápai Páriz Ferenc szótára 
szerint: „koporsói vers”. -»Apor Péter 
írja a Metamorphosis Transylvaniae-ban: 
„egyfelől az megholtnak az címere, más
felől valami szép epitaphium, az is az 
holtnak fejinéi állott.” Tehát a 17. sz.-i 
temetéseken szokás volt az —»epitáfium- 
címer mellett a „szép epitaphium”, amely 
itt nyilván feliratos táblát jelent.

A 17-18. sz.-ban végig megmarad a

konkrét temetésre készült -táblára, sír
kőre, temetési zászlóra stb. írt szövegek 
és a kifejezetten irodalmi ambícióból 
születettek kettőssége. Az első csoportba 
tartozónak tekinthetjük, még ha nyomta
tásban megjelentek is, pl. a —»Miskolci 
Csulyak István írta -okát, az utóbbiba 
—»Pápai Páriz Imre Janus Pannoniusnak 
és Descartes-nak emléket állító verseze- 
teit, -^Prágai András -fordításait.

2. Az -  szűkebb értelemben a 15. sz. 
végétől az elhunytra feliratos szöveggel, 
vallásos vagy allegorikus ábrázolással 
emlékező halotti emlékművet jelent. 
Nem sorolható a síremlékek közé, mert 
lehet ugyan a sír közelében, de nem jelöl 
temetkezési helyet. Ez az -típus a 15. sz. 
végén terjed el az Alpoktól északra a Né
met-római Birodalom területén, a kát. és 
prot. vallási közösségekben egyaránt. Né
met hatásra közkedveltté válik azokban 
az országokban, városokban, ahova né
met lakosság települt, pl. a balti orszá
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gokban, Kelet-Poroszo.-ban és Mo.-on, a 
szászok (—»németek) által lakott Felvi
déken és Erdélyben. Az ~ kezdettől első
sorban a városi polgárság —»reprezentá
ciójára adott lehetőséget, de nemcsak a 
polgárok készíttettek maguknak ilyen 
emlékművet. Az ~ot a szakrális térben, a 
templomban helyezték el, de nem kap
csolódott hozzá liturgikus cselekmény. 
Luther tanításának értelmében a temp
lomban elhelyezett képeknek pedagógiai 
szerepük van, így a lutheranizmus terjedé
sével párhuzamosan az elsősorban az el
hunyt vagy a megemlékező személy em
lékezetét fenntartó -okkal szemben a ha
landóság, az utolsó ítélet és a feltámadás 
gondolatát megjelenítő, bibliai idézetek
kel, versbe szedett megemlékezésekkel 
kísért -ok kerülnek előtérbe.

Mo.-on az -ok 1530 k. jelennek meg a 
felvidéki és erdélyi szabad királyi váro
sok kát. —»plébániatemplomaiban, majd 
a protestantizmus elterjedésével különö
sen a luth.-ok által használt templomok
ban. A városok német ajkú ev. polgárai a 
német tartományokkal és az északi luth, 
országokkal (Dánia, Svédo.) fenntartott 
szoros kapcsolataik révén nemcsak azok 
-állítási szokásait vették át, hanem követ
ték -aik formai megjelenését is. Az ev.-ok 
által az ellenrefonnáció időszakának val
lásüldözése idején is megtartott és folya
matosan használt (Csetnek, Nagyszeben, 
Mcdgyes ev. temploma stb.), ill. a kát.-ok 
által visszavett templomokban (—»lőcsei 
Szent Jakab-plébániatemplom; -»bártfai 
Szent Egyed-plébániatemplom; -^kassai 
Szent Erzsébet-plébániatemplom; Leibic, 
róm. kát. templom) napjainkig nagy 
számban megőrződött 17. sz.-i -ok és a 
németo.-i városok templomaiban találha
tók között közvetlen stílusrokonság mu
tatható ki, ami a szász lakosság egyházi 
kapcsolatai mellett az asztalos-fafaragók 
omamentika-mintakönyvei (Comelis Flo
ris, Gabriel Kramer ) gyors terjedésének 
köszönhető.

A templomok oldalfalainak felső szint
jén elhelyezett -ok Mo.-on többnyire fá
ból készültek, de előfordulnak kőből fara- 
gottak is (—»pozsonyi Szt. Márton-temp- 
lom: Erdődy Anna és Illésházy Gáspár

-a , 1577, Wolfgang Kögl és családja -a, 
1587; Lőcse, Szt. Jakab-templom: Chris
toph Lang -a , festett kő, 1618; Johannes 
Lang -a, 1639). Formailag az oltárretab- 
lók, olykor a síremlékek, votivtáblák ki
alakítását követik. Az oltárretablóknak 
megfelelően gyakori a háromszintes, egy-

Wolfgang Kögl és családja epitáfiuma a pozsonyi 
Szt. Márton-teniplomban, 1587
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vagy háromtengelyes felépítésű típus, 
amelynél a változó kordivat ornamenti
kájának megfelelően díszített (veret, 
hengertekercs, porc, fülkagyló, akantusz) 
párkányokkal és oszlopokkal tagoltan el
különül a predella (alsó szint), a legfon
tosabb ábrázolás szintje (középső szint) 
és a koronázó rész (oromzat), valamint a 
szárnyas kerubokból vagy szoborfülkék
ből, esetleg festett táblákból kialakított 
oldalszárnyak. Képi ábrázolásnak, fest
ménynek vagy domborműnek bármelyik 
szint helyet adhat. Az elhunyt emlékét 
idéző és bibliai szöveggel kiegészített 
feliratos tábla kerülhetett a predellába 
vagy alája, az oromzatba vagy afölé. A 
predella vagy a képmező (középső szint) 
volt a szokásos helye a feszület alatt tér
delő, imádkozó elhunyt(ak) és családtag
ja ik ) ábrázolásának. A középső szint és 
a koronázó rész ikonográfiái témája álta
lában Krisztus kereszthalála, feltámadása 
és ezek ótestamentumi előképei, valamint 
Krisztus csodatettei és az utolsó ítélet.

Az egytengelyes ~ok legelterjedtebb, 
egyszerűbb változatánál az oltárszerű ar- 
chitektonikus keret nagy festményt fog
lal magában, amely a megfeszített Krisz
tust az alatta térdelő családdal ábrázolja 
(Tárkányi Istvánné Rozsályi Kun Anna 
1646 e. készült ~a, MNG; Fabriczi András 
~a, Csetnek, ev. templom). Az egytenge
lyes, háromszintes ~ok kiemelkedően 
szép példája az 1618-ban elhunyt krakkói 
nemes, Christoph Lang emlékére állított, 
szárnyas kerubokkal, szobrokkal, fül- 
kagylómotívumokkal díszített kő~, kö
zépső mezőjében a keresztre feszített 
Krisztus szobrával (Lőcse, Szt. Jakab- 
templom). A háromtengelyes oltárretab- 
ló-típust képviseli az 1609-ből származó 
Greff—, amelyet Greff Lőrinc csinálta
tott felesége, Sophia Hirscherin emléké
re (Lőcse, Szt. Jakab-templom). Az osz
lopok és párkányok festett és faragott ve
retdísze, a kis obeliszkek, delfinek és 
szárnyas kerubok, a képmezők festményei 
(az imádkozó család, Utolsó ítélet, az Úr 
színeváltozása, Szentháromság, evangé
listák, Péter és Pál) szász előképek alapján 
készültek. A Greff—hoz hasonló, de jóval 
színesebb Geletnik Jónás márványbera

Rázik Dániel epitáfiuma, 1677 u. Csetnek, ev. 
templom

kást utánzó ornamentikával díszített ~a 
1635-ből (Csetnek, ev. templom). E tí
pusnak a 17. sz. második feléből szárma
zó példája Rázik Dániel 1677 u. állított 
~a, melynek kora barokk faragványokkal 
(fülkagyló, porc, szőlőindás és kerubfe- 
jes oszlopok, gyümölcsfüzérek) gazda
gon borított, erőteljes plasztikájú, dom
borműves képmezői lüszterezett színezé
sükkel festői hatást keltenek (Csetnek, 
ev. templom).

Az ~ok többségének formai kialakítá
sa a 17. sz. második felében már nem az 
oltárretablók felépítését követi. A lőcsei 
Szt. Jakab-templomban egységes stílus
csoportot alkotnak és a szepesszombati 
szobrász, id. Gross Pál művének tulajdo
níthatók a Hain család ~a (1659 u.), vala
mint Hiob Zabler (1664), Matthias Gos- 
nowitzer (1669), Gregorius Gerschner 
(1672) ~ai, melyeket feleségük emlékére 
állíttattak. Jellegzetességük az ovális ke
retbe foglalt, fehér márvány dombormű
vet utánzó, fából faragott és festett bib
liai jelenet, amelyet kerubfejek által tá
masztva vagy angyalok által közrefogva 
erőteljes plasztikájú, áttört fülkagyló és 
porc faragványtömeg keretei, alatta feke
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te alapon aranybetűs, ovális vagy karéjos, 
feliratos tábla. Az ifj. Gross Pál szobrász 
által 1688-ban a család emlékére faragott 
és a szepesszombati kát. templomban fel
állított ~ festménye a hagyományos ke
resztre feszített Krisztust az elhunytakkal 
ábrázolja. Különlegessége és újszerűsége 
a 17. sz. végén megjelenő és általánosan 
elterjedő, burjánzó akantuszindák és le
velek alkotta keretelés.

Az ~ok divatja a 18. sz. folyamán fo
kozatosan megszűnik. Előfordul, hogy 
egy-egy család a kegyurasága alá tartozó 
templomban valamelyik családtag vagy 
a hívek közössége a pap emlékére ~ot 
készíttet, de ezek általában már csak egy
szerű, dísztelen, feliratos táblák.

írod.: D iv a l d  Kornél, Szepes vármegye 
művészeti emlékei, III, Bp., 1907; Oskar 
S c h ü r e r , Erich W i e s e , Deutsche Kunst in 
der Zips, Brünn-Wien-Leipzig, 1938; Ga
r a s , 1953; A g g h á z y , 1959; Súpispamiatok na 
Slovensku, Bratislava, I III, 1967-69; B a r a 

n y a i Béláné, Mesterek és műhelyek az északke
let-magyarországi barokk szobrászatban, in 
Magyarországi reneszánsz és barokk, szerk. 
G a l a v ic s  Géza, Bp., 1975; M ik ó  Árpád, Két 
világ határán, AH, 11(1983); A Magyar Nem
zeti Galéria régi gyűjteményei, Bp., 1984; 
Katarina C h m e l i n o v á , A szepesszombati 
Gross szobrászcsalád, MÉ, 51(2002); Mikó 
Árpád, Pálffy Géza, A pozsonyi Szent Már- 
ton-templom késő reneszánsz és kora barokk 
síremlékei (16—17. század), MÉ, 51(2002).

Granasztóiné Györffy Katalin (2.)- 
Kiss Anna ( I .)

epitáfiumcímer
A —»címereknek a halotti és halál utá

ni reprezentációban betöltött meghatáro
zó szerepét mutatja, hogy a -^síremlék 
és a halotti zászló mint címerhordozó 
tárgy mellett a címer önálló szerepet is be- 
tölthet a halott emlékének fenntartásában. 
A középkori vitézi és főpapi alakos sír
emlékek elmaradhatatlan tartozéka a ha
lott lábához vagy teste mellé helyezett cí
merpajzs. A 16-17. sz.-ban gyakori ~ a 
középkori címeres halotti pajzsokból ere
deztethető, melyeket a —»németek lakta 
városokban nagy számban akasztottak a 
templomok falára tulajdonosuk halála

után. A kora újkorban a temetésre készült, 
romlandó anyagra, textilre vagy papírra 
festett nagyszámú —»halotti címer mellett 
fából vagy ércből egy nagyméretű címert 
is készítettek, melyet a főúri temetési 
pompán az elhunyt fegyverzetének da
rabjai után vittek, és a templomban a ra
vatal mellé vagy a koporsó fölé emelt dí
szes építmény, a —»castrum doloris elé 
helyeztek. A temetés után a címert a ha
lott emlékére a síremléktől elválasztva, a 
templom falán helyezték el a címeres 
zászlóval együtt.

1583-ban Komis Gáspár erdélyi főúr 
így végrendelkezik: „egy epitáfiumot cse- 
nyáljanak, melyet fel is szegezzenek, 
azhul temetésem lészen.” Dobó Ferenc 
1602. évi végrendeletében (MOL) a sá
rospataki templomba való temetésére a 
síremlék és a feliratos halotti zászló mel
lé fából készült, festett, aranyozott ~t is 
rendel magának, amelyet két éven belül 
kell a testamentum végrehajtójának meg
csináltatnia és a templomban elhelyeznie, 
amint ő is hasonlót készíttetett atyjának a 
ruszkai templomba. Az ~ a vitézi temetés 
elmaradhatatlan kelléke volt. Gr. —»Thur- 
zó György nádor 1617. évi, biccsei teme
tésén két főúr vitte a fából faragott, ara
nyozott, kerek címert a nádor strucctol- 
las, aranyozott sisakja után, Rákóczi Pál 
országbíró 1636. évi temetésén szintén 
ketten vitték aranyos címerét, gr. Forgách 
Miklós kassai főkapitány (fl636) nagy- 
szombati temetési ceremóniáján nyolc ne
mes vitte az epitáfiumot.

A hatalmas ovális vagy kerek címere
ket a kor ízlésének megfelelő reneszánsz 
keretezéssel, az előkelőbbeket architekto- 
nikus elemekkel, dombormű-, sőt plaszti
kafaragással díszítették, s a elmer körül a 
tulajdonos nevét, rangját és a halál dátu
mát tartalmazó latin felirattal látták el. 
Az erdélyi fejedelmek ~ei aranyozott 
ezüstből készültek. Az 1676-ban elhunyt 
I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem kas
sai temetésére az eperjesi ötvösök céhével 
készíttettek díszes ezüstepitáfiumot, alája 
pedig különféle hadieszközöket faragtat- 
tak szepesszombati mesterekkel, majd a 
kassai jezsuita templom falán helyezték 
el. Van példa arra is, hogy a temetésen fel-
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I. Rákóczi Ferenc fejedelem epitáfiuma a kassai jezsuita (ma premontrei) templomban



építési szervezet 342

vonultatott fegyvereket akasztják a címer 
mellé. Ezek a címer körüli trófeumok a 
halott vitézi múltjának állítanak emléket. 
A szepeshelyi székesegyházban több 17. 
sz.-i trófeumos ~t is kiakasztottak, köz
tük a Thurzók, a Csákyak és gr. Erdődy 
Adám (i-1668) szentek képmásaival dí
szített címerét is. A fraknói Esterházy- 
gyűjtemény őrzi a vezekényi csatában el
esett négy Esterházy —ét, amelyek nem 
szerepeltek az 1652. évi nagyszombati te
metésen. -^Révay Péter koronaőr ( t 1622) 
faragott címere a Révay család kegyúri 
templomában, Turócszentmártonban füg
gött. Az —»epitáfiumok a halottról való 
megemlékezést szolgálták, s nem a sír 
helyét jelölték. A Szapolyai család fából 
készült, festett címeres emléktáblái még 
a 19. sz. végén is a márkusfalvi temp
lomban voltak kifüggesztve.

írod.: T h a l y  Kálmán, I. Rákóczi Ferencz 
halála és temetése, S z , 7(1873); R a d v á n s z - 

k y , Ï-I11 [1879-96], 21986; V a r j ú  Elemér, 
Czímertani és sphragistikai emlékek az ezred
éves országos kiállításon, Turul, 14(1896); 
Szepesvármegye művészeti emlékei, szerk. 
V a j d o v s z k y  János, 1. rész, D iv a l d  Kornél, 
Építészeti emlékek, Bp., 1905; V i s e g r á d i  Já
nos, Turócz vármegye egyházi műemlékei, 
A É. ú. f. 31(1911); S z a b ó  Péter, Uralkodói 
temetéseink kérdéséhez, in Magyar rene
szánsz udvari kultúra, szerk. R. V á r k o n y i  

Ágnes, Bp., 1987; Uő, A végtisztesség. A fő
úri gyászszertartás mint látvány, Bp., 1989.

Gyulai Éva

építési szervezet
Az Árpád-kor elején -  miként egyes 

helységnevek (pl. Ács) is jelzik -  a kirá
lyi szolgálónépek különböző csoportjai 
építészeti tevékenységet is folytattak. A 
fejlődés következő lépéseként a román 
stíluskorszakban (—»romanika) megjelen
tek az építészet első szervezett formái, az 
építőműhelyek. A nagy királyi és püspöki 
építkezéseken (pl. Esztergom, ill. Kalo
csa, Pécs), valamint a szerzetesrendek (el
sősorban a -»bencések, majd a —»ciszter
ciek és a —»premontreiek) templom- és 
kolostorépítkezésein egyaránt —»műhe
lyek dolgoztak. Az egyre jobban kibonta
kozó építőtevékenység mind több mű

hely megalakítását, foglalkoztatását igé
nyelte, így a 11. és a 12. sz. folyamán a 
királyi műhely mellett két helyi építő
szervezet (a pécsi és az esztergomi) is or
szágos hatást fejthetett ki. A ^nem zetsé
gi monostorok többségét szerzetesi (ben
cés) műhelyek építették.

A —»gótika mo.-i megjelenése és elter
jesztése jórészt a ciszterciek építkezései
nek köszönhető: a rend közvetítésével az 
országba érkező -  és szintén műhelyek
ben dolgozó -  francia mesterek új építé
szeti stílust honosítottak meg.

Az építőműhely a mester vezetése 
alatt állt, de az építkezések fő kérdéseit a 
megbízó főúr vagy az építtető kolostor 
külön bizottsága határozta meg. A mű
hely vezetője és tagjai eleinte szerzetesek 
vagy a rendhez közel álló laikusok vol
tak, de idővel a különböző mesterségeket 
űző világiak jutottak túlsúlyra. Egyes 
műhelyek csak egy-egy feladat megoldá
sára alakultak, míg mások az építkezés 
befejeztével továbbvándoroltak.

A késő középkorban az egyre nagyobb 
méretű és mind bonyolultabb feladatok, 
az újfajta technikák és szerkezetek szak
képzett építészek és mesteremberek mun
káját igényelték. Az építőműhelyeket 
ekkor váltották fel az építőpáholyok, 
amelyek már nem szerzetesekből vagy a 
felügyeletük alatt álló laikusokból, ha
nem több rokon szakmát képviselő világi 
személyekből álltak. Az irányító szerepet 
a kőfaragók játszották, akik a műhelyek 
falazó-kőműveseivel szemben a geomet
riai szerkesztések, a bonyolult boltozat
fonnák, a komoly statikai ismereteket 
igénylő szerkezetek szakértőinek számí
tottak (—»kőfaragás). A páholy vezetője a 
mester (magister operis, magister lapici
da), helyettese pedig a pallér volt. Az 
építőközösség tevékenységének szinte 
minden részletét titokként kezelték: a ter
vezést, a kivitelezést, a páholyon belüli 
szakképzést egyaránt. A nagy építkezé
sek befejeztével a páholy nem oszlott fel, 
hanem újabb építkezés színhelyére köl
tözött át. A páholy szervezetében már 
megfigyelhető az a kettősség, amely a 
munkaszervezet fő formáinak módosulá
sa ellenére lényegében mindvégig váltó-
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zatlan maradt. A gazdasági-adminisztra
tív, ill. a műszaki-technikai feladatok el
látására a páholyon belül ugyanis két kü
lönálló, a másiktól részben független szer
vezet alakult ki. A műhelytől eltérően a 
páholyban tehát jelen volt az építést vég
ző mesterek mellett a munkájukat admi
nisztráló, pénzügyeiket intéző hivatal is.

Az építőpáholyok területi alapon egy- 
egy főpáholy felügyelete alá tartoztak; 
regensburgi tanácskozásuk (1459) hatá
rozata Nyugat-Mo.-ot a bécsi Stephans
kirche építőszervezetének ellenőrzése alá 
vonta. Egyes adatok viszont arról tanús
kodnak, hogy ez csak a bécsiek törekvé
se volt, de a hazai építőközösségek to
vábbra is megőrizték önállóságukat. Nem 
is alakult a 14-15. sz.-ban az ország terü
letén állandóan működő, páholyszerű épí
tőszervezet, csupán egy-egy alkalommal, 
nagyobb feladatok elvégzésére szervez
tek páholyokat.

A 14. sz.-ban a budai, a visegrádi és a 
diósgyőri királyi építkezéseken -  miként 
az ásatások leletei is igazolják -  azonos 
műhely (visz. építőpáholy) dolgozott. A 
királyi központ tehát egyre nagyobb be
folyásra tett szert, és az építési munka 
mind szervezettebb formáit alakította ki. 
Nagyarányú építkezések kezdődtek a 
püspöki székhelyeken is. A városok szin
tén építőműhelyeket foglalkoztattak; ezek 
a nagyméretű —»plébániatemplomok épí
tésekor, bővítésekor jutottak szerephez.

A korszak királyi építkezéseinek szer
vezetét Zsigmond király pozsonyi vár- 
építkezésének 1434. évi elszámolásából 
ismerjük. Az adatok azt tanúsítják, hogy 
az ~ megegyezett a legkorszerűbb külföl
di páholyokéval, de azoktól független 
maradt, mert közvetlenül az uralkodó fi
gyelmétől kísérve működött. Az építkezé
sen évente átlagosan 240 fő dolgozott. Az 
építőműhely felelős vezetője az építési di
rektor volt; tisztségét maga a pozsonyi fő
ispán töltötte be. Mellette a pénzügyekkel, 
az elszámolásokkal szintén nemesember, 
a király bizalmát élvező sollicitor labo
rum (’a munkák szorgalmazója’) foglal
kozott. Rajtuk kívül egy jegyző és egy 
számadáskészítő segítette az építkezés 
adminisztratív irányítását. A szakmunká

sok, iparosok, napszámosok -  vagyis a 
technikai feladatokat ellátó mesterek -  az 
építőmester felügyelete alatt álltak. O fog
ta össze a tervezés és a kivitelezés minden 
részletét: terveket készített, ellenőrizte az 
építkezés menetét, a kőfaragók és a kő
művesek tevékenységét, továbbá össze
hangolta a mesteremberek munkáját. Ja
vaslatokat tett az anyagbeszerzésre, és el
lenőrizte az anyagok felhasználását is. A 
szervezett műhely működéséről tanúsko
dó pozsonyi számadások alapján feltéte
lezzük, hogy Zsigmond királynak a po
zsonyinál nagyobb és jelentősebb budai 
építkezései is hasonló keretek között foly
tak. Bizonyára ugyanilyen szervezettség 
jellemezte Mátyás király hatalmas építke
zéseit, sőt talán a hozzá közel álló főurak 
nagy várépítkezéseit is.

A 14. sz.-tól egyre dinamikusabban fej
lődő építőcéhek (—>céh) fokozatosan hát
térbe szorították, majd -  főleg a városi 
építkezéseken -  felváltották a páholyokat.

A török hódítás következményeként a 
16. sz.-ban átalakult az ország középkori 
építészeti munkaszervezete. A 15. sz.-i 
végvári rendszer összeomlása után a tö
rök terjeszkedését a korábbi határvona
lon belül, az ország belsejében kellett 
megállítani, olyan kisebb-nagyobb várak, 
udvarházak megerősítésével, amelyek 
nem a tűzfegyverekkel vívott ostrom ellen 
épültek. Az új —»végvárrendszer kiépítése 
és fenntartása súlyos anyagi terheket rótt 
az építtetőkre, a korszerű -^olasz rendsze
rű várépítészet pedig az építészektől újfaj
ta szaktudást, magas fokú munkaszerve
zést igényelt. A hatalmas költségek előte
remtésére egyre inkább csak az udvar 
volt képes. Ezért az —»Udvari Haditanács 
irányítása alatt megszervezték és a négy 
-^főkapitányság központjában (Győr, Ér
sekújvár, Kassa, Kanizsa) felállították a 
katonai építési hivatalokat, hogy a török 
elleni végvárakat megépítsék, a régieket 
megerősítsék s az épületek fenntartásáról 
gondoskodjanak. A hivatalok struktúrája a 
középkori munkaszervezet fő vonásait 
követte: a várépítkezésekért felelős hiva
talnok, a királyi biztos (Baucomissarius) 
felügyelete alatt építészek és az admi
nisztrációs iroda írnokai, számvevői mű



építési szervezet 344

ködtek. A foglalkoztatott építészek és 
mérnökök nagy többsége Itáliából jött, 
mert a korszerű hadiépítészet korabeli 
legjobb elméleti és gyakorlati szakembe
rei olaszok voltak.

A 17. sz.-i egyházi és világi építésze
tet is nagyfokú szervezettség jellemezte. 
Szakképzett mesterekben mindenhol hi
ány mutatkozott, ezért vándor művészek 
munkacsapatai vállalkoztak egy-egy fel
adat megvalósítására. A csoportok min
den munkát gyorsan, megbízható kivitel
ben, magas művészi színvonalon el tud
tak végezni, mert a mesterek között az 
építészektől a festőkig, a szobrászoktól a 
stukkátorokig minden művészeti ág kép
viselői jelen voltak. A munkacsapatok 
tagjai ebben a században szinte kivétel 
nélkül felső-itáliai művészek voltak, akik 
munkát keresve vándoroltak az Alpoktól 
északra fekvő országokban.

A török kiűzése után jelentős változás 
következett be az -ben: megjelent egy 
újfajta hivatalos, központi (állami) építé
si apparátus és az uradalmi iroda is.

Az állami ~et a —»kamarai és a —»hely
tartótanácsi uradalmak megnövekedett 
építészeti feladatainak megoldására alakí
tották ki. Az igazgatással, a gazdasággal, 
az oktatással és az egyházi élettel össze
függő épitkezések (templomok, papla
kok, iskolák, magtárak, kocsmák, istál
lók, vágóhidak, hidak, utak stb.) számá
nak gyors növekedése nagy létszámú 
tervező- és kivitelezőgárda foglalkozta
tását kívánta meg. A birtokokon a gazda
ságosság fokozásának, a kincstári jöve
delmek növelésének érdekében megkez
dődött a modernizálás. Az építészeti és a 
műszaki munkák, a folyamszabályozá
sok, a mocsárlecsapolások (—»vízépítészet 
és vízhasználat) állandó műszaki-építé
szeti szervezet felállítását tették szüksé
gessé. A kamara már az 1740-es években 
állandó építészt foglalkoztatott, s melléje 
1776-ban másodépítészt is állított. Az
1784-es státus- és fizetésrendezéssel kap
csolatos iratanyagból kiderül, hogy ek
korra a kamara építészeti osztálya (depar- 
tamentum architectonicum) kiterjedt szer
vezettel rendelkezett. Az osztály élén állt 
a főigazgató, helyettese az első építész

volt. Két adjunktus, egy rajzoló és egy 
gyakornok tartozott még a központi szer
vezethez. Rajtuk kívül 28 mérnök állt a 
kamara szolgálatában, egy-egy uradalom
ba vagy területi egységbe beosztva.

A helytartótanácsnál is igény mutatko
zott, hogy önálló műszaki személyzetet 
alkalmazzanak, s ez a szervezet is gyor
san fejlődött: a vidéki adminisztrációk
ban 1788-ban már 45 megyei és 6 városi 
mérnök dolgozott. A kamara és a helytar
tótanács egyesítésével az építészeti osz
tályok is egyesültek. 1788-ban felállítot
ták az Országos Építészeti Igazgatósá
got, amely 1848-ig a magyar építésügy 
legfontosabb szervezője, irányítója ma
radt. Feladatkörébe tartozott az udvari, a 
kamarai (kincstári) és egyéb, szintén ál
lami kezelésben lévő uradalmi, megyei és 
szabad királyi városi építkezések, javítá
sok irányítása, művezetése és ellenőrzése. 
A munkákat többnyire vállalkozók vé
gezték, az igazgatóság által engedélye
zett költségvetés és jóváhagyott terv sze
rint. Az elkészült épületeket a hivatal 
építésze ellenőrizte, a költségvetést pe
dig a számvevőség nézte át.

A 17-18. sz. -ének egy másik ágát a 
főúri és az egyházi építési irodák képvi
selik. Bár a reprezentatív épületek (kasté
lyok, székesegyházak, püspöki paloták) 
megtervezésére nem helyi, sőt többnyire 
nem is hazai építészeket, hanem híres, is
mert külföldieket alkalmaztak, a birto
kok mezőgazdasági, ipari és kereskedel
mi tevékenységével összefüggő tömeges 
építési feladatokat saját erőből oldották 
meg. A főurak kegyúri kötelességeiből 
következően a plébániatemplomok, a pap
lakok és az iskolák emelése is az uradal
mak feladata lett. A céhes ipar, bár a kö
zépkor óta nem vesztette el jelentőségét, 
ezt a nagyarányú építészeti tevékenysé
get már képtelen volt ellátni, ezért alakul
tak az uradalmi központokban építési iro
dák (Bauamtok). Feladatuk a munkák 
megszervezése, tervezése és a kivitelezés 
irányítása volt. Az építési igazgató vezeté
se alatt álló iroda két részből tevődött ösz- 
sze. Az egyikbe a tervezéssel, az ellenőr
zéssel, a pénzügyekkel foglalkozó szak
emberek (építészek, mérnökök, rajzolók,
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számtartók és ellenőrök), a másikba pe
dig a kivitelező mesteremberek (kőmű
vesek, kőfaragók, ácsok, asztalosok stb.) 
tartoztak.

Az Esterházy hg.-ek Kismartonban, a 
grófi ág Pápán és Tatán, a Batthyányak 
Körmenden, a Festeticsek Keszthelyen, a 
Zichyek pedig Óbudán rendeztek be épí
tési irodát. A püspökségek irodái közül 
az egri és a váci fejtett ki nagyarányú te
vékenységet. Ez az uradalmi ~ a 19. sz. 
közepéig fennmaradt, csak akkor adta át 
helyét az egyéni vállalkozások rendsze
rének. Az irodák működésének köszön
hető, hogy országszerte egységes, szak
szerű, jó átlagszínvonalú épületek való
sultak meg.

írod.: Szűcs Jenő, A középkori építészet 
munkaszervezetének kérdéséhez, BpR, 18 
(1958); K e l Én y i  György, Az Építészeti Igaz
gatóság és a „ hivatalos ” építészet Magyaror
szágon a 18. század végén, in Művészet és fel
világosodás, szerk. Z á d o r  Anna, S z a b o l c s i  

Hedvig, Bp., 1978; M a r o s i  Ernő, Építési kor
szakok -  építészettörténeti szakaszok a ma
gyarországi gótikában, Építés-Epítészettudo- 
mány, 11(1979); A magyar építőmesterség 
történetének kisenciklopédiája, főszerk. C s á 

s z á r  László, Bp., 1992; K o p p á n y  Tibor, Épí
tési gyakorlat az újkori Magyarországon. Az 
építési irodák története a 16—19. században, 
dissz., Bp., 1993; Uő, Egy dunántúli nagybir
tok építési szervezete a 18-19. században, 
Magyar Műemlékvédelem, 11 ( 1991 -2001 ).

Kelényi György

építéstechnika
A középkori építész koncepcióját tük

röző, főként német, angolszász, francia 
nyelvterületen fennmaradt rajzok a terv
rajzkészítés két eltérő módszerére enged
nek következtetni. A román és a gótikus 
építészet nem használt méretszámokat, 
ún. kótázást, hanem alapegységből (az 
ókorban ezt modulnak hívták) indult ki a 
szerkesztéskor. Általános volt az ún. 
négyzethálós (kvadratúra) és a három
szöghálós (trianguláció) szisztéma. A gó
tikában a centrálisán egymásba írt és 45°- 
kal elforgatott négyzetek szerkesztési 
módszere is elterjedt volt, de használták 
az aranymetszést is (e szerint egy távol

ság kisebbik része úgy aránylik a na
gyobbikhoz, mint a nagyobbik az egész
hez). A szabályokat a 16. sz. elejéig szi
gorú titokként kezelték és mondókákba 
bújtatva adták tovább az arra méltóknak.

Maradtak fenn a maihoz közelebb álló 
módszerrel készített tervrajzok is: ezeken 
az építész a korabeli mértékekben, lépték 
segítségével adta meg a méreteket.

A középkori Mo.-on természetesen a 
helyben fellelhető kövekből építkeztek 
(—»kőfaragás). Felhasználták a vulkani
kus eredetű tufát és a dioritot, az üledé
kes kőzetek közül a legkedveltebbek kö
zé tartozott az édesvízi puha mészkő, a 
homokkő, a márga és kisebbrészt a tö
mött tardosi mészkő (márvány). A követ 
ún. ékes repesztéssel termelték ki úgy, 
hogy hegyes vésővel faragott 15-20 ern
es ékfészkekbe nagy hasítóékeket vertek, 
rendszerint a geológiai repedési rendszer 
figyelembevételével. A kőtömböket a bá
nyaudvaron derékszögű négyszögekkel 
határolt kisebb tömbökre darabolták. A 
további megmunkálást a kőfaragók vé
gezték. Ásatások leleteiből és ábrázolá
sokból tudjuk, hogy a középkorban már 
ismerték az összes mai kőfaragó szerszá
mot, még a kőesztergát is, amellyel a kő
oszlopokat faragták, a csúcsos és lapos 
végű kőfaragó csákányt, a szemcséző ka
lapácsot, a hegyes és lapos vésőt. Bonyo
lultabb tagozatok (pl. boltozati bordamet
sződés) kifaragását úgy végezték, hogy a 
szabályosra finomított kőtömb oldalaira 
rárajzolták a tagozat vetületeit, majd a rajz 
nyomán -  több fokozatban -  befaragták a 
követ.

A Kárpát-medencében már a római 
hódítás idején folyt téglaégetés (—»tégla). 
A középkori boltozott téglaégető kemen
cék az —»edényégető kemencékhez ha
sonlóan működtek. A vizezett, alaposan 
átgyúrt, majd formába tömörített agyagot 
szikkasztották, ezután került sor az ége
tésre, amelynek eljárását ásatási leletek
ből (Dömös, Őriszentpéter, Tiszalök) re
konstruálhatjuk. Felső boltozat nélküli, 
ún. boksakemencéket használtak. A talaj
ban futőcsatomákat alakítottak ki, ezeket 
tüzelőanyaggal töltötték meg, lefedték a 
kiszáradt téglákkal, amelyeket körbeta-
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pasztottak. Az égetés több napig tartott, 
max. 1000°C hőmérsékleten. A kiégetés 
nem volt tökéletes: a tűzhöz közelebb álló 
téglák rendszerint túlégtek, sötétebb szí
nűek lettek. A középkori téglák 3-4 cm 
vastagok voltak, míg később, a 17-18. 
sz.-ban méretük megnő (7x14x29 cm).

A harmadik alapvető építőanyag a fa 
volt, amelyet az építészetben számtalan 
célra felhasználtak (fedélszékek, héjazat, 
-rabiak, —>ajtó, födém, falazat, padozat 
zsaluzat, állványozás). A puhafák közül 
leginkább a lucfenyőt kedvelték, de dol
goztak tölggyel, akáccal, cserrel, bükkel 
is. A gerendákat a fatörzsből az ács bár- 
dolással, fűrészeléssel alakította ki. Szer
számai az ácsszekerce, fejsze, fűrész, fú
ró, gyalu (—»ácsmesterség). A kivágott 
fát megmunkálás előtt 2-3 évig hagyták 
száradni, mert míg nedvességét el nem 
vesztette, megvetemedett. A —»faépíté
szet természetesen a fában gazdag vidé
keken volt elterjedt.

A szállítás az utak, hidak hiányából fa
kadóan nehéz feladatot jelentett. A kő
tömböket ökrösszekéren szállították az 
építkezés helyszínére. Előnyös volt a ví
zi szállítás. A téglát lehetőleg az építke
zéshez, egyszersmind vízlelőhelyhez kö

zel állították elő. Az épületen belüli szállí
tás kizárólag emberi erővel történt. Erre 
szolgáltak a ferde, lécekkel összefogott 
feljárók, a trepnik, a kidugóállványos csi
gák. A nagyobb kődarabok megfogására 
görbe, ollószerű eszköz szolgált, de vés
tek a kőbe az emelő ékeléséhez szüksé
ges lyukakat is. Az emeléshez használták 
az ún. taposókereket, mely kb. 4 m átmé
rőjű volt, és 2-3 ember lépései hajtották 
belülről (—»taposómalom).

A habarcs a korai időkben mészből és 
dió nagyságú darabokat is tartalmazó kő
törmelékből állt -  ilyet több várfalmarad
ványunkon ma is láthatunk - ,  s állítólag 
azért ilyen erős ma is, mert a meszet a 
falban oltották. Ez valószínűtlen, mivel a 
víz kimossa az anyagot a falból, az azon
ban lehet, hogy falazáskor a mész oltódá- 
sától még forró habarcsot használták fel. 
Az újkorban, különösen a téglaépítkezés 
elterjedésével a habarcs már csupán oltott 
meszet, homokot és vizet tartalmazott.

A reneszánsz stílus térnyerésével pár
huzamosan bizonyos technológiák is vál
toztak. így pl. míg korábban a nyílásokat 
keretező profilokat magából a falazatból 
alakították ki, a reneszánsz, majd később 
a barokk épületek falazása során a nyí

Gótikus szerkesztési rajzok
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láskeretek helyét kihagyták, s a kőkerete
ket később helyezték el ezekben.

A térlefedésnek két típusa volt. A víz
szintes lefedést csak fával tudták megol
dani úgy, hogy a fagerendák közeit desz
kával borították. E technológia látványos 
emlékei a festett, kazettás —»famennye- 
zetek. A másik módszer a boltozás volt. 
Egyes bordás boltozatoknál elég volt a 
bordák felrakásához mintaíveket készíte
ni, a boltsüvegeket alátámasztás nélkül, 
szabad kézből is ki tudták falazni. A bol
tozatok többségét azonban zsaluzattal kel
lett alátámasztani, amíg a habarcs meg 
nem kötött.

Az —̂ építési szervezeteknek különféle 
fajtái alakultak ki az idők folyamán: 
szerzetesi építőközösségek, építőműhe
lyek, építőpáholyok, uradalmi építési 
irodák és -»céhek.

A legátfogóbb kereteket a középkortól 
kezdve az építészetben a céhes formák je
lentették. Az építőiparban gyakoriak vol
tak a társulások, pl. a kőművesek, kőfa
ragók, ácsok nemegyszer közös céheket

alkottak, melyekhez csatlakozhattak a 
cserepezők, üvegesek s mások is. Mo.-on 
az első építőcéhek a 14. sz.-ban jelentek 
meg. A céhes legény az építőiparban a 
remeket rajzban is teljesíthette. Egyes 
helyeken elméleti vizsgára is sor került, 
mely anyagismeretből, költségvetés ké
szítéséből állt. Az építőiparban a többi 
céhtől eltérően ismert volt a pallér fogal
ma. Nyilván azért volt rá szükség, mert 
az építkezéseken nagy számban dolgoz
tak céhes mesterek, legények, napszámo
sok (gyakorta nők is!), s a technológiai 
és munkafegyelemre egyaránt felügyelni 
kellett.

írod.: C s á s z á r  László, Epítőmesterség a 
magyar múltban, Bp., 1986; A magyar épí
tőmesterség történetének kisenciklopédiája, 
szerk. C s á s z á r  László, Bp., 1992; S z in n y a i  

Katalin, Kocsis Ferenc, Z á d o r  Mihály, Fej
lődéstörténeti érdekességek a magyar múlt
ból, Bp., 1992.

Császár László

építőpáholy —»építési szervezet

Téglavető. Jost Amman 
fametszete, 1586
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epitrakhélion -»papi öltözet 1.

Erasmus, Johannis (Soltwedel, 1550- 
Kolozsvár, 1601. márc. 17.)

Flamand származású, unit. egyházi író. 
Emdenben, Frankfurtban, majd Antwer
penben nyomdai korrektor, iskolamester; 
latin és flamand nyelven írt antitrinitárius 
művei miatt Kelet-közép-Európába mene
kült. Krakkóban élt, mérsékeltebb dog
matikai álláspontról folytatott vitát 
Fausto Sozzinival. 1588-ban Erdélybe 
került, s 1593-tól a kolozsvári szász unit. 
gyülekezet lelkésze volt. Mérsékeltebb 
antitrinitarizmusa radikális egyházszer
vezeti és erkölcsfilozófiái nézetekkel pá
rosult. Erdélyben írott művei elvesztek.

írod .: Dán Róbert, Erasmus Johannis „ Vi
lágos bizonyítékai", ItK, 1983.

Balázs Mihály

Erasmus hatása
Desiderius Erasmus (1466-4-536) mo.-i 

hatása három fő területen mutatkozik 
meg: filológia tevékenysége, teológiai
etikai nézetei és morálfilozófiai tanításai 
találtak követőkre. Több adat támasztja 
alá, hogy legfontosabb műveiből hamar 
felbukkantak példányok Mo.-on is, van, 
amelyikből már a megjelenés évében. 
Némelyiket igen sok kézírásos megjegy
zéssel látták el. Kortársai közül Erasmust 
többen személyesen ismerték vagy leve
leztek vele.

A klasszikus szerzők kiadásában az 
egri püspöki székhelyen tevékenykedő 
humanista, Matthaeus Fortunatus Panno
nius követte a mestert. Seneca Maior ter
mészettudományos munkáját rendezte 
sajtó alá (Naturalis quaestionum libri VII, 
Velence, 1523). Az Erasmus által már ko
rábban kiadott szöveget több száz helyen 
javította. Munkájáról Erasmus többször 
is elismeréssel nyilatkozott; javításait át
vette 1529-es, átdolgozott Seneca-köteté- 
ben, a címlapon is feltüntetve nevét. For
tunatus mutatványokat közölt tervezett 
Plinius-kiadásából, de az egész mű nem 
jelent meg.

Jacobus —»Piso személyesen ismerte 
Erasmust, több magyar kortársa az ő biz
tatására kereste a kapcsolatot a mesterrel.

Levelezőpartnerei között volt Mária ki
rályné udvari papja, Johannes Henckel; a 
királyné titkára, —»Oláh Miklós; a Thurzó 
fivérek és Kassai Antoninus János orvos, 
aki Bázelban hónapokig kezelte Eras
must. A magyar humanisták leveleiben 
felbukkannak Erasmus jellemző nézetei. 
Etikai meggondolások alapján rajzolódik 
ki pl. a középkori klerikusokkal szembe
állítható, világi értelmiség képe, amely
nek tagjai szellemi és anyagi függetlensé
get élveznek, tudományos munkásságuk 
révén megbecsült tagjaivá válhatnak a tár
sadalomnak. A levelezésben megjelenik 
Erasmus elhatárolódása a lutheri reformá
ciótól. Hatása politikai kérdésekben is ki
mutatható. A Mohács utáni kettős király- 
választás polgárháborúval fenyegetett. A 
politikai elit tagjai közül sokan Erasmus 
szellemében törekedtek a belső egységre, 
belátva, hogy a nemzeti összefogás egy
ben európai érdek is. —»Brodarics István 
a törökkel való egyezkedés híve, az al
kalmazkodást hirdeti. —»Magyari István 
vitairatának (Az országokban való sok 
romlásoknak okairól, Sárvár, 1602) utol
só részében, amelyben a romlásból kive
zető út lehetőségeit vizsgálja, ugyancsak 
Erasmus hatását (Querela pacis, 1517) 
látja a kutatás. A háborúellenesség Eras- 
mus-féle megfogalmazása a Rákóczi-sza- 
badságharc idején is kimutatható Misso- 
vitz Mihálynak a Thessedik Pál neve alatt 
megjelent munkájában (Querimonia Cha- 
ritatis, Késmárk, 1708).

Erasmus filológiai tevékenységének 
betetőzése bibliakritikai munkássága: a 
Vulgatánál pontosabb és hitelesebb szö
veget akart elkészíteni, a források tudo
mányos igényű vizsgálata alapján. Ennek 
eredménye görög-latin Újszövetség-ki
adása és kommentárjai (1515-16). Mo.-i 
hatása a legnagyobb mértékben ezen a 
területen mutatkozik meg, az 1530-as 
évek bibliafordításaiban. A fordítókat 
nemcsak az az erasmusi gondolat vezé
relte, hogy minden nemzet a maga nyel
vén olvashassa a Szentírást, hanem a 
humanista bibliakritika szigorúsága is. 
Erasmus kiadása nyomán láttak hozzá a 
munkához. Az első teljes egészében ma
gyar nyelvű nyomtatott könyv éppen
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Erasmus. Cornells Koning rézmetszete. OSZK

Erasmus hatásához kapcsolódik. —»Kom
játhy Benedek Szt. Pál leveleit adta ki 
magyar nyelven (Krakkó, 1533). Eras- 
mustól vette át a levelekhez írt bevezető
ket, a mester kommentárjait magyar szö
vegébe is beépítette. —»flesti Gábor a bé
csi egyetemen, Johannes Brassicanus 
környezetében került kapcsolatba az

erazmista eszmékkel. Magyarra fordította 
a négy evangéliumot (Bécs, 1536). A 
nyelvi pontosság követelményét össze 
tudta egyeztetni a gördülékeny stílussal. 
A hatás Pesti más műveiben is megjele
nik. Aesopusi meséinek bevezetőjében 
(Bécs, 1536) Erasmusra hivatkozva ma
gyarázza a parabolák erkölcsnemesítő
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hatását. Erasmus önálló művet szentelt a 
témának (De parabolis sive similibus, 
1512). Pesti egy ötnyelvű szótárt ellátott 
magyar kiegészítésekkel (Becs, 1538), 
ennek előszavában Erasmus szellemében 
nyilatkozik arról, hogy munkájával a 
közhasznot kívánja szolgálni. —»Sylves
ter János a krakkói egyetemen Leonhardt 
Cox tanítványaként ismerkedett meg az 
erazmista gondolatokkal. Lefordította a 
teljes Újszövetséget (Sárvár-Új sziget, 
1541). Ez az első, Mo.-on előállított ma
gyar nyelvű könyv. A filológiai pontos
ság igénye sok esetben az érthetőség, a 
könnyű olvashatóság rovására megy. A 
munka később még egyszer megjelent 
(Bécs, 1574). A fordításhoz csatolt ma
gyarázatok közül kritikatörténeti szem
pontból igen értékes „Az olyan igíkről 
való tanulság, amelyek nem tulajdon 
jegyzísben vitetnek” c. fejtegetés. Sylves- 
terre bizonyosan hatással volt Erasmus 
vélekedése a metaforikus kifejezés erejé
ről: a virágénekek költői értékét a képes 
beszédben látja. Sylvester megtestesítette 
a „homo trilinguis” erasmusi eszményét. 
A szent nyelvekben való jártasságát ka
matoztatva a bécsi egyetemen 1543-tól a 
héber, 1546-tól 1550-ig a görög nyelv 
professzora volt.

A magyar erazmisták munkássága 
meghatározó jelentőségű a magyar irodal
mi nyelv kialakításában, amint ezt nem
csak fordítói eredményeik, hanem elméle
ti megnyilatkozásaik is világossá teszik. 
Saját tevékenységükről szólva hangsú
lyozzák a hasznosságot, az oktató szán
dékot. Ugyanakkor azzal is tisztában 
vannak, hogy céljuk eléréséhez meg kell 
találniuk a megfelelő nyelvi formát, azaz 
a mondandó tetszetős, a lelket és az értel
met megragadni képes megfogalmazását. 
A magyar nyelv kiművelésének program
ja pontosan illeszkedik a korabeli szelle
mi mozgalmakhoz: ebben az időben vált 
Európa-szerte a nemzeti önazonosság 
jellemző kifejezőjévé a nemzeti nyelv. A 
humanista körökben korábban barbárnak 
tartott, lenézett vulgáris nyelvekre egyre 
több figyelmet fordítottak, így az anya
nyelv a latin mellett mind nagyobb szere
pet kapott a kommunikáció legkülönbö

zőbb területein. A cél az volt, hogy a 
nemzeti nyelv is elérje a klasszikus latin 
tökéletességét. Az igényes nyelvhaszná
lathoz az antik szerzők szövegei és a re
torika szabályai, a nyelvi rendszer rögzí
téséhez a latin —»grammatikák szolgáltak 
mintául. A párhuzamos nyelvtani feldol
gozások eredményeként elkerülhetetlen 
volt a felismerés: az egyes nemzeti nyel
vek nem minden tekintetben feleltethetők 
meg a latinnak. Az egyedi sajátságok sza
bályszerűségeinek megfogalmazásával 
kezdődött az élő európai nyelvek gram
matikáinak kialakulása, egyszersmind a 
nyelvi normák rögzítése. A magyar eraz
misták munkásságából e tekintetben ki
emelkedik Sylvester János latin-magyar 
nyelvtana, a Grammatica Hungarolatina 
(Sárvár-Újsziget, 1539).

A kifejező nyelvi fordulatok, közmon
dások gyűjtése Mo.-on is elterjedt. A 
minta Erasmus volt, aki Adagiorum col
lectanea (1500), majd Adagiorum chi- 
liades (1508, 1515) és Apophthegmata 
(1531) c. munkáiban görög mondásokat 
adott közre. —»Baranyai Decsi János ösz- 
szeállítása (Adagiorum graeco-latino-un- 
garicorum chiliades quinque, Bártfa, 
1598) nemcsak a görög-latin anyag for
dítását tartalmazza, hanem sok eredeti 
magyar szólást is megőrzött.

Erasmus teológiai nézetei is találtak 
magyar követőkre. A tridenti zsinat har
madik szakaszában a magyar kát. egyhá
zat —»Dudith András képviselte. Az 
egyház belső reformját sürgetve fellépett 
Erasmus műveinek védelmében. Indít
ványait ellenszenvvel fogadták, emiatt 
vissza is rendelték a zsinatról. Erasmus 
hatása jelentősebb volt prot. körökben. 
Lutherrel való ellentétei miatt Witten- 
bergben Luther halála után ismerkedhe
tett meg a hallgatóság Erasmus munkás
ságával. Ebben nagy szerepe volt Me- 
lanchthonnak. Filológiai vonatkozásban 
jelentős Euripidész tragédiáinak népsze
rűsítése. Erasmus két darabot fordított la
tinra (Hecuba et Iphigenia in Aulide, 
1507), Melanchthon a teljes Euripidészt 
kiadatta latinul ( 1558). így közvetve Eras- 
musszal is összefüggésbe hozható az a 
magyar Iphigenia-fordítás, amelyből 76
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sor maradt fenn, egy 1575—80 között ké
szült szebeni nyomtatvány töredékében. 
Továbbra is hatottak Erasmus teológiai 
nézetei is. A Szentháromság kérdésében 
kifejtett kritikus álláspontja a -radikális 
reformáció köreiben volt népszerű. A prot. 
martirológia és apokaliptika sokat merített 
Erasmusnak azokból az írásaiból, ame
lyek az áldozatvállalás, a tűrés és az apo
kaliptikus várakozás magatartásmintái
val szolgáltak.

A 16-17. sz. fordulóján kezdett érdek
lődni a prot. értelmiség Erasmus filozó
fiája iránt. A korszak újsztoikus eszme- 
áramlataival sok rokonságot mutattak mo
rális elvei, amelyek a belső függetlenség 
megvalósításával kínáltak életprogramot 
a kiábrándult, az ország sorsáért aggódó 
értelmiség számára. Egyik fontos erkölcs
filozófiái munkáját (Enchiridion militis 
Christiani, 1504) Salánki György teljes 
egészében lefordította (Roterodami Réz- 
mánnak a keresztyén vitézséget tanító [...] 
könyvecskéje, Leiden, 1627).

Műveiből adtak ki a magyar nyomdák 
is, főként iskolai használatra. Erasmus 
rendezte sajtó alá Senecának az erények
re vonatkozó bölcs mondásait (1514); ez 
volt az alapja egy 1539-es brassói redak- 
ciónak. Ugyanakkor, ugyanott jelent meg 
egy összeállítás Cato és Ausonius művei
ből, feltehetően ugyancsak egy Erasmus- 
féle szerkesztmény nyomán. A brassói 
nyomdász, Johann -AHonter készített egy 
kivonatot az Adagiából (Brassó, 1541). 
Hasonló szemelvénygyűjteményt később 
(1591) Debrecenben is összeállítottak. Az 
erkölcsnek tisztességes (emberséges) vol
ta, kire tanít Erasmus (Debrecen, 1591) 
az iskolás gyerekek viselkedésének sza
bályait tárgyalja, Erasmus illemtanának 
('Civilitas morum, 1530) egy 1537-es né
met átdolgozása alapján. Megjelent gö
rög-latin Újszövetség-kiadása (Brassó, 
1557). Egy pedagógiai értekezéseket tar
talmazó kötetben napvilágot látott De ra
tione studii (1511) c. munkája (Sárospa
tak, 1652). A latintanulás elősegítésére 
beszédgyakorló könyvecskéjéből (1516) 
válogattak (Colloquia aliquot familiaria, 
in usum puerorum linguae latinae studio
sorum selecta, Debrecen, 1701). —»Cso

konai tervezte A bolondság dicsérete 
címmel Erasmus legismertebb szatirikus 
művének (Encomium moriae sive laus 
stultitiae, 1509) a lefordítását és kiadását 
(1794), de tervét nem tudta megvalósítani.

Kiad.: BHA 34, 2002; Esopus fabulaji, 
mellyeket mostan magyar nyelvre fordítót 
Pesthi Gabriel, hasonmás, kiad. Varjas Béla, 
Bp., 1950; Pesti Gábor, Nomenclatura sex 
linguarum.... hasonmás, kiad. Molnár Jó
zsef, Bp., 1975 (Fontes ad historiam lingua
rum populorumque Uraliensium. 2); BHA 1, 
1960; BHA 22, 1989; Baranyai Decsi János, 
Adagiorum..., hasonmás, kiad. Molnár Jó
zsef, Bp., 1978 (Fontes ad historiam lingua
rum populorumque Uraliensium, 5); Janus 
Pannonius. Magyarországi humanisták, kiad. 
Klaniczay Tibor, Bp., 1982 (Magyar Remek
írók) (magyar humanisták levelei Erasmus- 
hoz).

írod .: T r e n c s é n y i -W a l d a p f e l  Imre, Eras
mus és magyar barátai, Bp., 1941; B a l á z s  

János, Sylvester János és kora, Bp., 1958; 
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Littérature hongroise -  littérature européen
ne, Bp., 1964; UŐ, Az erazmista Komjáti 
Bendek, in UŐ, Janus Pannoniustól Balassi 
Bálintig, Bp., 1968; E s z e  Tamás, Erasmus 
nyomai Magyarországon a 18. század elején, 
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Tudományegyetem könyvtárának közlemé
nyei, 67); W. Keith P e r c iv a l , Grammar and 
Rhetoric in the renaissance, in Renaissance 
Eloquence. Studies in the theory and practice 
of Renaissance rhetoric, ed. James J. M u r 

p h y , Berkeley, 1983; Mirko T a v o n i , Latino, 
grammatica, volgare. Storia di una questione 
umanistica, Padova, 1984; Stephan F ü s s e l , 

„Barbarus sermo fugiat... ”. Uber das Ver
hältnis der Humanisten zur Volkssprache, in 
Bild und Wort. Mittelalter -  Humanismus -  
Reformation, Hrsg. Stephan F u s s e l , Pirck- 
heimer Jahrbuch, 1986; T ó t h  Béla, Erasmus 
szerepe a magyarországi református iskolá
zásban, DMÉ, 1989-90; R. VÁRKONYl Ág
nes, Erasmus és tanítványai Közép-Európá- 
ban. Alternatívák Mohács után 1526-1556, 
Műhely, 1993; S z e n t m á r t o n i  S z a b ó  Géza, 
Euripidész magyar fordítása aló. század má
sodik feléből, ItK. 1998; Joachim K n a p e , 

Humanismus, Reformation, deutsche Sprache 
und Nation, in Nation und Sprache. Die
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Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte 
und Gegenwart, H r s g .  A n d r e a s  G a r d t , B e r -  

l i n - N e w  Y o r k ,  2000; Á c s  Pál, Erasmus és a
16. századi magyar értelmiség, in  UŐ, „Az 
idő ósága Történetiség és történetszemlélet 
a régi magyar irodalomban, Bp., 2001; Uő, A 
magyar irodalmi nyelv két elmélete: az eraz- 
mista és a Balassi-követő, i n  UŐ, „Az idő ósá
ga”, i. m.; Uő, A Szent Makkabeusok nevei. 
Erasmus és a magyar protestáns mártírológia 
kezdetei, in  U ő ,  „Az idő ósága", i. m.: B r ia n  

C u m m i n g s , The literary culture of the Refor
mation, Grammar and grace, O x f o r d ,  2002; 
R it o ó k n é  S z a l a y  Á g n e s ,  Erasmus és a 16. 
századi magyarországi értelmiség, i n  UŐ, 
„Nympha super ripam Danubii". Tanulmá
nyok a 15-16. századi magyarországi művelő
dés köréből. B p .,  2 0 0 2  ( H u m R e f ,  2 8 ) ;  C h r i s 
t i n e  C h r is t  v o n  W e d e l , Hatással voltak-e a 
magyar erazmisták Erasmusra?, I tK , 2003.

Bartók István

Erdély
A —»Kárpát-medence legkeletibb, zárt 

egységet alkotó nagytája. Háromszög 
alakú területének nagysága hozzávetőleg 
azonos az Alföldével. Keleten és részben 
délen a Borsai-hágótól a Törcsvári-hágó- 
ig húzódó Keleti-Kárpátok alkotják hatá
rát Moldva és Havasalföld felé. Délen a 
Törcsvári-hágó és az Al-Duna között a 
Déli-Kárpátok választják el Havasalföld
től. Nyugati határát az -^Alföld felé -  
—»Brodarics István 16. sz. eleji leírása 
szerint a Kárpátoktól a Szörény felé hú
zódó hegyekkel lehet kijelölni. A szak- 
irodalom ezeket a hegyeket -  a Visó völ
gyétől a M arosig---- i-peremhegyvidék-
nek vagy Keleti-szigethegységnek nevezi. 
A Marostól az Al-Dunáig a Déli-Kárpá
tokhoz tartozó Ruszka-havas, a Krassó- 
Szörényi-érchegység és az Almás húzód
nak. A három irányból határt alkotó he
gyek összetett vonulatai ~ egy-egy kö
zéptáját (résztáját) alkotják, amelyek a 
központi fekvésű ~i-medencét, a terület 
negyedik résztáját fogják közre.

~ elnevezése, amely a központi táj- 
szemléletet tükrözi, a legrégebbi, a 11. 
sz.-tól használt nagytájneveink egyike. Az 
ország központi területei felől az erdő el
ve, az erdő elii, az erdőn túli kifejezés az

Alföldet és az ~i-medencét elválasztó he
gyeket borító erdőkön túli területet jelölte. 
Latinul először Ultrasylvaniámik nevez
ték, majd a 15. sz.-tól állandósult az önál
ló Transylvania forma. Az Árpád-kortól 
használt német Siebenbürgen ~ hét vár
megyéjére utal. 1444-ben jelenik meg a 
magyar név román átvétele: Ardeal.

Az ~t alkotó középtájak mindegyike 
igen összetett, különböző kőzetekből fel
épülő és eltérő jellegű vidékek együttese. 
A Keleti-Kárpátok négy vonulata közül a 
Békás-szorostól kezdve a homokkőből 
felépülő hegyek főgerincén futott ill. 
az ország keleti határa. A határt alkotó 
hegyvonulatokat szorosokon keresztül 
patakok törik át (mint pl. a Gyintesi-szo- 
rosban a Tatros, az Ojtozi-szorosban az 
Ojtoz), amelyek a Kárpát-medencét el
hagyva Moldva területén viszik vizüket a 
Szereibe. A tönkök, hegyvonulatok között 
viszonylag magasan fekvő medencék és a 
hegyeket áttörő folyók völgyei nyújtottak 
lehetőséget a települések kialakulásához.

A Máramarosi-havasoktól délkelet fe
lé húzódó hegyek közül a Gyergyói- és a 
Csíki-havasok alkotják az egykori Csík
szék keleti határát. Gyergyó északi ré
szén a Tölgyes-patak gyűjti össze az el
zárt, kis Bélbori- és Borszéki-medencék 
vizeit, és a Tölgyesi-szoroson keresztül 
hagyja el ~ területét. A Maros forrásvidé- 
kénél 800 m magasságban fekvő Gyer- 
gyói-medence Gyergyószentmiklóssal és 
az Olt völgyében levő Felcsíki- (759 m) 
és Alcsíki-medence (657 m) Csíkszere
dával alkotják Csik központi területeit. 
Az ~ délkeleti „sarkát” elfoglaló Három
széket keletről, délkeletről félkörívben 
az Ojtozi- és a Bodza-szoros között hú
zódó Háromszéki- vagy Berecki-havasok 
határolják. A havasokból lefutó Fekete
ügy a Háromszéki-medcncén keresztül 
viszi vizét az Oltba, amelynek jobb part
ján épült Háromszék egyik központja, 
Sepsiszentgyörgy. Az Olt nagy kanyaru
lattal veszi körbe a Baróti-hg.-et, amely
től északra a Kis-Küküllő forrásvidékéig a 
Hargita keleti vulkanikus vonulatai még 
Csík, nyugati része már Udvarhely terüle
téhez tartoznak. Az Olt-kanyarulattól dél
re fekvő kis Barcasági- (Brassói-) me-
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dencét a 2500 m-es magasságot is elérő 
Brassói-havasok határolják. Átjáróin, a 
Tömösi- és a Törcsvári-hágón keresztül 
vezetnek az utak Brassóból Havasalföld 
felé.

~ déli határát alkotja a Törcsvári- 
hágótól az Al-Dunáig hűzódó középtáj, a 
Déli-Kárpátok (~i-havasok). A több hegy
vonulatból felépülő hegység a történeti ~ 
határától nyugatra, a —»Temesi bánság 
területén is folytatódva, átmenetet képez 
a magasabban fekvő tájak és a síkvidék 
között. A Déli-Kárpátok felépítése eltér a 
Kárpátok többi részétől, és szerkezete 
alapján a Balkán-hg. folytatásának minő
síthető. A nagy tömegű és nagy magassá
gú hegységben tágas, megtelepedésre al
kalmas medencék nem alakultak ki. Ke
let-nyugati irányú vonulatai közül a 
Törcsvári-hágótól az Olt áttöréséig, a 
Vöröstoronyi-szorosig húzódó Fogarasi- 
havasokban emelkedik ~ legmagasabb 
csúcsa, a 2544 m magas Negoi. Meredek 
északi lejtői az Olt völgyére néznek. Ge
rince alkotja ~ határát. A Vöröstoronyi- 
szorostól nyugatra a Szebeni-havasok, 
ettől északnyugatra a havasi legelőkkel 
borított és a havasi juhtenyésztésnek ki
terjedt lehetőséget biztosító Kudzsiri- 
havasok húzódnak. A Maros, a Ternes, a 
Sztrigy és a Csema völgyei által határolt 
területen a kivált vasérctelepekben gaz
dag Ruszka-havas emelkedik. A Csema 
völgyében épült a —>vajdahunyadi vár. A 
Ruszka-havastól délkeletre húzódó Hát- 
szegi-medence határolja a Retyezátot, 
amelynek keleti peremén, a Zsil völgyé
ben gazdag széntelepek találhatók. A Zsil 
a Retyezáttól délre fekvő Vulkán rögé
nél, a Szurduk-szorosban töri át a Déli- 
Kárpátokat és hagyja el a Kárpát-meden
cét. A Temesi bánság keleti peremén 
húzódó hegyek (Krassó-Szörényi-érc- 
hegység) értékes bányakincsei a vasérc, 
a kő- és a barnaszén. Az Alföld és D é l-  
kapcsolatát a Ternes völgyében fekvő 
Karánsebesről a Sztrigy völgyében épült 
Hátszegre vezető, 700 m magasságban 
fekvő (—i) Vaskapu-hágó biztosítja a 
Bisztra völgyén át. Az Al-Dunától a Me- 
hádia völgyében a Porta Orientalison (540 
m) keresztül ér az út a Ternes völgyébe.

~ harmadik középtája a Keleti-sziget
hegység vagy ~i-peremhegyvidék. A 
„hegység”, amely a Maros völgyétől a 
Visó völgyéig húzódva nyugatról hatá
rolja ~ központját, igen változatos ma
gasságú, erősen tagolt, összetett terület. 
Az eltérő magasságú hegységek mellett 
domb- és halomvidékek, folyók alkotta 
medencék síkvidékei, az Alfölddel kap
csolatot teremtő átjárók alkotják.

Hegyei közül a Marostól északra az 
Aranyosig és a Fehér-Körös melletti Kö- 
rösbánya-Brád vonaláig húzódik az ~i- 
érchegység. A vulkánosság hatására rend
kívül jelentős aranyérclelőhelyeit az ókori 
előzmények után a középkorban is bá
nyászták (Zalatna, Abrudbánya, Offen- 
bánya, Kisbánya; —»bányászat és kohá
szat). A hegységtől nyugatra, a Maros és 
a Fehér-Körös között a Solymosi-hg., a 
Drócsa, és a Hegyes alacsonyabb, erdős 
vonulataival ereszkedik Arad felé. A vul
káni talajjal borított lejtőkön, az aradi 
Hegyalján jeles bortermelés alakult ki 
(—»szőlőművelés és borászat). A Maros
völgy jól járható útja és a hajózható folyó 
az Árpád-kortól kezdve fontos közleke
dési útvonal volt Szeged felé. Az ~i-érc- 
hegységet határoló Aranyostól északra 
az 1200-1600 m átlagmagasságú Gyalui- 
havasok húzódnak a Hideg- és a Meleg- 
Számos forrásvidékéig. A hegység hava
si legelői jelentős pásztorkodásnak bizto
sítottak lehetőséget. A Fehér-Köröstől a 
Sebes-Körösig észak-déli irányban hú
zódó Bihar-hegység a középkori Bihar
m. és ~ határát képezte. A Sebes-Körös 
völgyében Nagyváradról Kolozsvár felé 
vezető út Révig a folyó bal partját kísérő 
Király-erdőt érintve vezetett, majd áttért 
a folyó jobb partjára, és az 582 m magas 
Király-hágónál lépett ~ területére. A Ki
rály-hágótól északra, a Berettyóig a Réz- 
hg., ettől keletre, a Berettyó forrásvidéké- 
től a Szamos zsibói kanyarulatáig a kora 
középkorban a Meszesi-kapun, a Karika
hágón keresztül fontos átjárást biztosító 
Meszes húzódik. A Berettyó, a Kraszna 
forrásvidékétől nyugatra a Szilágyság 
dombjai, majd az egyre alacsonyabbá 
váló Énnel lék vezet át az Alföldre. A Sza
mos és a Lápos vidékén a 600-800 m ma-
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gas, valójában dombvidék jellegű Ilosvai- 
hg. és a vulkanikus eredetű Lápos húzó
dik. A Lápos medencéjének északkeleti 
részén, a nagybányai medencében a kö
zépkortól jelentős aranybányászat folyt. 
Az ~i-peremhegyvidék utolsó tagja az 
északkeleten kelet-nyugati irányban hú
zódó, már az Árpád-korban, a 12. sz.-tól 
ezüstbányáiról neves Radnai-havasok.

~ központi részét a hegyvidékekkel 
körbevett, délről észak felé egyre keske- 
nyedő ~i-medence alkotja. A medence 
átlagos magassága 500-600 m, és mivel a 
folyók erősen feldarabolták, dombvidék 
képét mutatja. Legnagyobb területén je
lentős vastagságú és a felszínhez közel 
elhelyezkedő kősótelepek alakultak ki. 
Az ókorban megkezdett —»sóbányászat 
az Árpád-kortól folytatódott. A sóbányák 
közül a legjelentősebbek a Dés, Kolozs, 
Szék, Vízakna, Marosújvár mellettiek. A 
Kis-Küküllő forrásvidékénél -  Szováta, 
Parajd, Sófalva környékén -  a kősó szik
lák alakjában a felszínen is megjelenik. 
Jelentősek a sós források, tavak és kutak 
is. Az ~i-medence jellegzetessége, hogy 
vastag, helyenként a felszínen levő agyag
talaj borítja, amely csapadék és talajvíz 
hatására suvadásos jelenségeket mutat. A 
talajtakaróból szinte teljesen hiányzik a 
lösz.

Az ~i-medence több kisebb-nagyobb, 
gyakran egymástól eltérő jellegű, kultú
rájú zárt kistájra oszlik. Központi része a 
Kis- és a Nagy-Szamostól délre, az Ara
nyos és a Maros irányába húzódó, erdő 
nélküli, dombvidék jellegű Mezőség. A 
Maros völgyének Marosvásárhely kör
nyéki része, a Maros bal parti mellékfo
lyójának vidéke, a Nyárádmente és tor
kolatvidéke, a Murokország, valamint az 
ettől délre húzódó Kis-Küküllő völgye és 
a felső folyásánál levő Sóvidék a —»szé
kelyek lakta Marosszék területe volt. Ud
varhelyszék a Küküllők közötti dombvi
dékre, a Nagy-Küküllő forrásvidékére és 
völgyére, az Olt mellékfolyóját, a Homo- 
ródot kísérő völgyekre (Homoródmenté- 
re) és a Kis-Küküllő forrásvidékén a Só
vidék egy részére terjedt ki az ~i-meden- 
ce keleti részén. Az Aranyostól délre, a 
Maros-Tordai-völgymedence adta a leg

kisebb székely szék, a tatárjárás után be
telepített Aranyosszék területét. A Maros 
völgyében Gyulafehérvártól délnyugatra 
található a Kenyér patak torkolata kör
nyékén Kenyérmező. A Nagy-Küküllőt 
kísérő dombvidéken a 13. sz.-tól kivált
ságokat nyert szászok (—»németek) sző
lőt müveitek, és a területet Borvidéknek, 
Weinlandnak nevezték. Ettől délre, a 
Nagyszeben és az Olt völgye felé eső te
rület volt az ugyancsak szászok által la
kott Óhaza (Altland). A Szászsebes kör
nyéki dombvidéket a szászok Erdőaljá
nak, Unterwaldnak nevezték. A Gyalui- 
havasoktól északnyugatra a Sebes-Körös 
forrásvidéke környékén fekvő kis me
dence, a korai középkor egyik önálló es- 
peressége, Kalotaszeg ugyancsak az ~i- 
medence része.

A természeti tájak változatosságán ki
alakult eltérő kultúrák sajátosságait to
vább árnyalja ~ etnikai sokszínűsége. Az 
~ területén a honfoglalás idején talált 
gyér szláv és bolgár lakosság beolvadt a 
magyarokba, és ugyanez lett a sorsa a 
11-13. századi —»besenyőknek és —»ku
noknak is. Az 1437-ben kötött és a —»ren
diség egész korszaka során fennmaradt 
unió szerint „három nemzet” tagjai -  a 
magyar nemesek, a székely lófők és a 
szász előkelők -  alkottak egymással kon
föderációt. A szász —»székeken kívül a 
—»városokban is éltek németek (szá
szok). A 13. sz. elején a déli területekre, 
főként a Hátszegi-medencébe és Fogaras 
vidékére költöztek -»»románok. A 14. sz.- 
ban és a 17. sz.-tól a fejedelemségekből 
betelepülő románok újabb jelentős hullá
mai érkeztek. Bethlen Gábor Morvao.- 
ból —»habánokat telepített Alvincra. A
17. sz.-ban Erzsébetvárosban, Szamos- 
újvárban és Gyergyószentmiklóson —»ör
mények telepedtek le.

A magyarok a honfoglalást követően a
10. sz.-ban már az ~i-medence termé
keny síkságain és a nemesfém-, valamint 
a sóbányák közelében éltek. A 11. sz. ele
jétől ~ a királyság szerves részét alkotta, 
amelynek élén az uralkodótól függő prin
ceps, majd a 13. sz. elejétől a -»vajda állt. 
Már a l l .  sz.-ban kimutatható a —»királyi 
vármegyék megszervezése, az ispáni vá
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rak kiépítése. 1009 k. került sor az —»er
délyi püspökség megalapítására, Gyulafe
hérvár székhellyel. A 11. sz. legjelentő
sebb központjai, az ispáni várak és falva
ik az ~i-medence területén, főként a 
folyóvölgyekben épültek (Doboka, Ko- 
lozsmonostor, Torda, Gyulafehérvár). A 
falvak egy része a 12. sz.-ban városias te
lepüléssé vált, és megkezdődött az erdős 
területek benépesítése is. A városok kiala
kulásában a magyar lakosság mellett fon
tos szerepe volt a német —»hospeseknek 
(Dés, Kolozsvár, Torda, Gyulafehérvár). 
A magyar és szász lakosságú Kolozsvár 
az Anjouk idején részesült jelentős városi 
kiváltságokban. Az igazgatási, egyházi és 
szellemi központnak minősülő Gyulafe
hérvár súlyát növelte az itt működő 
—»hiteleshely és a —»káptalani iskola. A 
királyi vármegyék a 14. sz.-ban —»nemesi 
megyékké alakultak, amelyek a többségé
ben magyarok által lakott területek igaz
gatási egységeiként működtek.

A székelyeket a medence déli határai
nak védelmére a 10—11. sz.-ban telepítet
ték az uralkodók a Maros és a Nagy- 
Küküllő, valamint a Déli-Kárpátok kö
zött húzódó, eredetileg királyi vármegye, 
Fehér területére. A 12. sz. folyamán Bihar 
rn.-ből is átköltöztették a székelyeket, 
akik a későbbi Udvarhelyszék területén 
telepedtek le. A 13. sz.-ra a székelyeknek 
három nagyobb egysége szerveződött 
meg a későbbi Udvarhelyszék és Maros
szék területén, valamint a Nagy-Küküllő 
alsó folyásánál. Amikor 11. András 1224- 
ben az ugyancsak a Maros-Nagy-Kükül- 
lő vonalától délre élő szászok kiváltsá
golása során külön szász territóriumot 
alakított ki, megkezdődött a székelyek 
átköltöztetése a Gyergyói-, a Csíki- és a 
Háromszéki-medencébe. 1241 u. IV. Bé
la a Medgyes környékén maradt széke
lyeket is kivonta a szászok lakta Nagy- 
Küküllő mellől, és az említett medencék
be telepítette őket. 1267-72 között V. 
István a még Szászföldön maradt telegdi 
székelyek utolsó csoportját költöztette át 
a Maros és az Aranyos közötti, elpusztult 
tordai várbirtok területére. A külön ki
váltságokkal élő székelyek önálló igaz
gatási szervezetet alakíthattak, amelynek

egységeit szász hatásra a 14-15. sz.-tól 
székeknek nevezték. A rendi korszakban 
a székelyeket a hét szék egyeteme fogta 
össze. Ma annak a területnek -  a Keleti- 
Kárpátok és a Maros-völgy egyes részei
nek, a Küküllők forrásvidékének —, ahová 
a 13. sz.-ban kerültek a székelyek, össze
foglaló neve Székelyföld.

A szászok betelepülése II. Géza király 
uralkodása idején vette kezdetét. A több 
hullámban királyi telepítés eredménye
ként ~be érkező szászokat a székelyekhez 
hasonlóan a királyi Fehér m. területén 
helyezték el. A 12. sz.-i első telepesek 
lakóterületét Nagyszeben, Újegyház, 
Nagysink és Kőhalom vidékét és az Olt 
völgyét — Altlandnak, azaz Óhazának ne
vezték. Ugyancsak a 12. sz.-ban települ
tek szászok ettől nyugatra, Szászváros és 
Szerdahely vidékére. II. András 1224- 
ben az -ïAndreanummk nevezett privi
légiumlevéllel kiváltságolta az Altland 
területén élő szászokat. Miután megkez
dődött a székelyek áttelepítése, a szászok 
1241 u. a Nagy-Küküllő völgyébe is be
költöztek, Nagyselyk, Medgyes, Segesvár 
környékére. Az eredeti telepesek falvak
ban élő földművesek voltak. A területen 
kialakult gazdag városhálózat későbben, a 
14. sz.-ban jött létre, nem függetlenül attól 
a földrajzi fekvéstől, amelynek következ
tében az itt élők bekapcsolódhattak a Ha
vasalföld felé irányuló déli kereskedelem
be (—»kereskedelem 2.).

Feltehetően ugyancsak II. Géza uralko
dása idején települtek Radna környékére 
német ezüstbányászok. ~ északi részén 
szászok éltek Radna mellett még Beszter
cén és mezőségi kirajzásuk után Kirá
lyin. ~ legdélebbi részére -  barcasági ki
rályi birtokaira -  1225 u., a -nmémet lo
vagrend kiűzését követően, II. András 
ugyancsak szász telepeseket hívott. A te
rület központját, Brassót a 14. sz.-ban 
már városként említik. A kiváltságolt szá
szok területén a széki szervezet kialaku
lása 1324-re tehető. Beszterce vidékét 
1287-ben, Brassó vidékét pedig 1331- 
ben districtusként említik. Az Andrea- 
numban biztosított kiváltságokat a kü
lönböző igazgatási egységekben élő ~i 
szászok csak fokozatosan kapták meg, és
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politikai egyesülésük csak 1486-ban fe
jeződött be.

~ a 16. sz.-ban politikai-igazgatási fo
galommá válva az 1526 e.-itől eltérő, új 
területet jelölt. Az Oszmán Birodalom 
terjeszkedése következtében három rész
re szakadt Mo. keleti részén, a természe
ti egységet is alkotó, az egykor —»erdélyi 
vajdák fennhatósága alatt álló, de Mo. 
szerves részét képező terület nyugat felé 
elsősorban a Tiszántúl egy részével nö
vekedett. 1528/29-71 között keleti Ma
gyar Királyság néven, majd 1571-től 
mint —»Erdélyi Fejedelemség viszonylag 
önálló állami életet élt. Területgyarapo
dását az 1541 u. átmenetileg szorosabban 
—liez kapcsolódó Lippának, Sólymosnak, 
Karánsebesnek, Temesvárnak, Arad, Za- 
ránd, Csanád és Békés m.-knek, valamint 
a speyeri egyezményben Partiumnak ne
vezett Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok és 
Máramaros m.-knek köszönhette. A Ti
szántúl megyéi az oszmán hódítás követ
keztében mindinkább keskenyedő sávvá 
változtak, de 1690-ig elvben az önálló ~i 
állam fogalmához tartoztak. Ugyancsak 
~ tekintélyét növelték azok a megyék -  
Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár, vala
mint Zemplén, Borsod, Abaúj -, amelye
ket a 17. sz.-ban a rendi-függetlenségi 
harcok során Bocskay Istvánnak, Beth
len Gábornak, I. és II. Rákóczi Györgynek 
ideiglenesen és személyükhöz kötötten a 
Habsburg uralkodók engedtek át.

1690-ben a —»Partiumot alkotó megyé
ket az uralkodó rendeletével ismét Mo.- 
hoz kapcsolta, majd ~ közjogi helyzetét az 
1691 -ben ünnepélyes formában megerősí
tett —»Diploma Leopoldinumma] szabá
lyozta. A fejedelmi tanács helyett életre 
hivott —»Erdélyi Gubernium a korábbi 
székhelyet, Gyulafehérvárt előbb Nagy- 
szebenre, azután Kolozsvárra cserélte. 
1733-ban ~ területe az újra életre hívott 
Partiummal -  Közép-Szolnok, Kraszna, 
Zaránd m.-k és Kővár vidéke -  növeke
dett. Mária Terézia 1765-ben nagyfejede
lemség rangjára emelve ~t, annak külön
állását tovább erősítette.

-ben már a 15. sz.-ra számos és külö
nösen a szászok által lakott területen fej
lett utcarendszerrel, templomokkal és

kolostorokkal városi jelleget mutató, ki
rályi kiváltságokkal is felruházott telepü
lés létezett (Kolozsvár, Gyulafehérvár, 
Brassó, Nagyszeben, Segesvár, Med- 
gyes, Beszterce). A 16. sz. második felé
től politikailag önálló életet élő -ben a 
fejedelmek, a 18. sz.-ban pedig a Habs
burg uralkodók emeltek még néhány 
települést a mo.-i szabad királyi városok
hoz hasonló rangra. Bethlen Gábor Ma
rosvásárhelynek adott privilégiumleve
let, Szamosújvár és Erzsébetváros a 18. 
sz. végén lett szabad királyi város.

A szabad királyi városok mellett az 
egyéb, különböző jellegű városias hely
ségek nagy száma jellemző -re. A kisebb 
városok gyakran csak a városmagban 
mutattak igazi városi külsőt, peremterü
letük inkább falusias jellegű maradt. Az 
ún. három nemes város közül Dést és 
Tordát sóbányászatuk mellett vásáraik, 
az úthálózathoz való kedvező kapcsola
tuk erősítette. A Maros melletti Nagy- 
enyedet szőlőművelése tette jelentőssé.

Kiváltságos városként élt a Maros völ
gyében a faipara és vízi kereskedelme 
miatt fontos Szászrégen. Az Olt melletti 
Fogaras nemcsak a Barcaságból a Persá- 
nyi-hegységen át az -i-medencébe veze
tő utat védte, hanem egyben a fogarasi 
uradalom központja is volt.

A bányavárosok közül az ~i-érc- 
hegységben Abrudbánya, a sóbányák kö
zül Vízakna, Szék és Kolozs a kiváltsá
gos mezővárosok közé tartozott. Vajda- 
hunyadon a Ruszka-havasban bányászott 
vas feldolgozása biztosított lehetőséget a 
városiasodáshoz. A medencék központjai 
közül átmenő forgalma miatt Sepsiszent- 
györgy és Csíkszereda, vásárforgalma kö
vetkeztében Kézdivásárhely emelkedett 
ki környezetéből. A Hátszegi-medence 
központjában Hátszeg kiváltságos mező
városként is jelentéktelen maradt. Szé
kelyudvarhely mint a legelőkelőbb szé
kely szék központja vásárvárosként volt 
jelentős, közvetítve az erdős hegyvidék 
és a földművelésre is alkalmas dombvi
dék között.

írod .: Erdély és népei, s z e rk . M á l y u s z  
Elemér, Bp., 1941; M a k r a i  László, Erdély 
története, Bp., 1944; B u l l a  Béla, M e n d ö l
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Tibor, A Kárpát-medence földrajza [1947], 
Bp„ 1999; G y ö r f f y , ÁMF, I—III, 1963-87; 
K o s a  László, F il e p  Antal, A magyar nép táji
történeti tagolódása, Bp., 1978 (irodalom
mal); Erdély története, I—II, főszerk. K ö p e c z i  

Béla, Bp., 1986; Pannon enciklopédia, VI, 
1997; B e n k ő  Elek, in KMTL, 1994, 188-192 
(irodalommal); B a k  Borbála, Magyarország 
történeti topográfiája, Bp., 1997.

Bak Borbála

Erdélyi énekeskönyv (1799; MTAK, 
RUI 8r 136 )

101 levél terjedelmű kézirat, 105, jó
részt szerelmi, tréfás, csúfoló énekkel, 
Amadé és Faludi néhány versével. Az 
MTA Könyvtárába Erdélyi János hagya
tékából került (elnevezését is innen kap
ta). —»Jankovich Miklós készítette máso
latát az OSZK őrzi.

írod.: S t o l l , 1963, 22002, 32004, 332. sz.
Magyar Árpád

erdélyi fegyverművesség
Erdély sajátos viszonyai között, Nyu

gat és Kelet hatása alatt formálódott ipar
ág. Termelésében az ékszerfegyverek 
mennyiségi és minőségi gyártása a meg
határozó. A belső igények teljesítése 
mellett külföldi udvarok megrendelései
nek is eleget tettek. Az ötvösök a dísz
fegyverek, ötvösművek iránti 16. sz.-i 
nagy kereslet hatására azon fáradoztak, 
hogy a csekélyebb értékű művek is 
tetszetősek, sőt feltűnőek legyenek. Ezt a 
—»zománc és a sodronyozás ügyes alkal
mazásával érték el, mivel aránylag kevés 
drága fémmel, gyorsan végezhető mun
kával változatos alakú, színgazdag díszí
téseket készíthettek. Az -  jellegzetes ter
mékei voltak az ezüst sodronyingek, a 
garnitúrában készült ékköves és zomán- 
cos fegyverkészletek, a vörös vagy kék 
színű karmazsinnal, bársonnyal, posztó
val bevont nyeregvánkosok, skófiumos

II. Rákóczi György> 
sodronyinge, Erdély, 
17. sz.MNM
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Kemény János pallosa és szablyája, Erdély, 17. sz. MNM

függönyök, elefántcsontberakások, arany- 
és ezüstlemezek, drágakövekkel borított 
cafrangok, színarany kengyelek.

Temesváry Ferenc

Erdélyi Fejedelemség (lat. Principa
tus Transylvaniae)

Az 1526-ig Mo. szerves részét alkotó 
—»Erdély, valamint —»Magyarország ti
szántúli megyéinek változó nagyságú te
rületéből 1528/29-70 között kialakult és

1690-ig fennállott, az Oszmán Biroda
lomtól függőségben élő, szultáni „olta
lom” alatt álló és a királyi Mo.-tói elkü
lönült, viszonylagos önállóságot élvező 
állam.

Az 1526. évi kettős királyválasztást 
követő belső háborúk állandósították az 
ország kettészakadását. Mo. keleti felén, 
ahol az 1526 e.-i —»erdélyi vajda, Sza- 
polyai János királyságát ismerték el, 
1541 u. a Portának rendszeres évi adót fi-
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zető, külpolitikájában korlátozott, török
től függő vazallusállam alakult, amely az 
1570. évi speyeri egyezményben kapta 
az ~ elnevezést. Élén, a János Zsigmond 
és I. Miksa megállapodását rögzitő doku
mentum értelmében, 1570-től a fejede
lem (princeps) címet viselő János Zsig
mond állt. Utódait is ----»Báthory Kristóf
és Báthory Zsigmond vajdák kivételével 
-  fejedelmeknek címezték, akiknek fenn
hatósága Erdély mellett a —»Partiumra, 
azaz Mo. Részeinek az oszmán hódító 
háborúk következtében változó nagysá
gú területére is kiterjedt. Az ~ befolyási 
övezetét és ezzel politikai súlyát is nö
velték azok a fejedelmek, akik sikerrel 
kapcsolódtak be a rendi-függetlenségi és 
a 17. sz.-i európai küzdelmekbe. A hábo
rúkat lezáró békékben sikerült ugyanis 
olyan személyes „végkielégítést” szerez
niük, amely legalább időlegesen a királyi 
Mo. megyéinek, várainak részükre törté
nő átengedését jelentette. így az 1606- 
ban megkötött bécsi béke felsorolta azo
kat a várakat és területeket, amelyeket a 
magyar koronától Bocskay István élete 
végéig birtokolhatott, és amely biztosí
totta számára Ugocsa, Bereg, Szatmár m.- 
ket, valamint Tokaj várát és Szatmár erős
ségét. Külön egyezmény szólt a negyedik 
megye, Szabolcs átengedéséről. Mivel 
Bocskaynak fiági örököse nem volt, 1606. 
dec. 29-én bekövetkezett halála után az 
egyezmény értelmében elnyert területek 
1607 februárjában visszaszálltak a koro
nára. Bethlen Gábor a harmincéves há
ború során az 1622. évi nikolsburgi béké
ben kapta életére szólóan Szatmár m.-t és 
a szatmári erősséget, Szabolcs, Ugocsa, 
Bereg, Zemplén, Borsod m.-ket Szcndrő 
várának kivételével, valamint Abaúj m.-t 
Kassa szabad királyi várossal. A hét vár
megye visszacsatolására Bethlen halála 
után, 1630 januárjában került sor. 1645- 
ben az I. Rákóczi György és III. Ferdi- 
nánd között megkötött linzi békével egy 
időben kibocsátott külön oklevél biztosí
totta az erdélyi fejedelem számára a 
Bethlen Gábor által is birtokolt hét me
gyét. A megegyezést azonban olyan érte
lemben módosították, hogy Szabolcs és 
Szatmár m.-ket I. Rákóczi György utódai-
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nak is biztosította a megállapodás. Ennek 
alapján 1648-ban, I. Rákóczi György ha
lálakor csak Abaúj, Bereg, Borsod, Ugo
csa és Zemplén m. került vissza a magyar 
korona fennhatósága alá. Szabolcs és 
Szatmár m.-k II. Rákóczi György kezén 
maradtak 1648- 60 között is.

A fejedelemnek, akit az erdélyi rendek 
(—»rendiség), azaz az 1437-ben uniót kö
tött magyar nemesek, székely lófők, szász 
előkelők, ill. a Partium küldöttei válasz
tottak, erdélyi birtokosnak kellett lennie. 
Követelmény volt továbbá a rendek által 
megszabott előzetes feltételeknek mint
egy alaptörvénynek elfogadtatása a feje
delemmel, akit eskü kötelezett annak be
tartására. A választás szultáni befolyás 
alatt történt, azaz a fejedelem tényleges 
megválasztására csak a választás előtti ér
tesítést követően kerülhetett sor. A feje
delmet a Porta erősítette meg ünnepélyes 
oklevéllel (athnáméval). Korlátozott fel
tételek között ugyan, de a fejedelem ha
táskörébe tartozott a külpolitikai kérdé
sekben való döntés és az ország védel
mének biztosítása. A fejedelem kezelte 
az — jövedelmeit; az igazságszolgáltatás
ban a magyar királyhoz hasonló feladato
kat látott el. Hatalmát az erdélyi rendek a 
már 1571 e. kialakult fejedelmi tanács ré
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vén igyekeztek befolyásolni. A tanács az ~ 
székhelyén, Gyulafehérvárott működött. 
A törvényhozás szerve a fejedelem által 
összehívott —»országgyűlés volt, ahol az 
erdélyi három nemzet -  a magyarok, a 
székelyek és a szászok -  követei mellett 
a partiumi törvényhatóságok képviselői is 
megjelentek.

Bár erdélyi fejedelmi cime volt Thö
köly Imrének (1690) és II. Rákóczi Fe
rencnek (1704-11) is, az 1690-ben, ill. 
végleges formájában 1691. dec. 4-én ki
bocsátott —»Diploma Leopoldinum értel
mében az önálló ~ megszűnt. I. Lipót 
oklevele Erdélyt a Habsburg Birodalom 
egyik, különálló igazgatással felruházott 
részévé tette, ami az ~ korábbi önállósá
gának felszámolásával volt egyenlő. Er
dély vitatott nyugati határát 1733-ban, a 
Partium új formában történt felújításával
III. Károly rendelete rögzítette. A fejede
lemséget Mária Terézia 1765-ben nagy
fejedelemség rangjára emelte.

A 18. sz.-tól az erdélyi fejedelmi, ill. 
1765 u. a nagyfejedelmi címet a Habs
burg uralkodók viselték. A töröktől fel
szabaduló Mo.-tói elkülönülten kezelt 
Erdély igazgatására kormányzótanácsot 
(—>Erdélyi Gubernium) állítottak fel, 
élén a gubernátorral és a tényleges irá
nyítást végző kancellárral. Az ~ korábbi 
székhelyét megszüntették, a tanács Gyu
lafehérvár helyett váltakozva hol Nagy
szebenben, hol valamelyik másik erdélyi 
városban ülésezett. II. József rendelete 
következtében Gyulafehérvár korábbi ve
zető szerepét -  a gubernium áthelyezésé
vel -  Kolozsvár vette át. Az 1691 -ben ki
alakított üj igazgatási szervezet 1848-ig, 
majd 1861-től 1869-ig maradt érvényben.

írod.: E c k h a r t  Ferenc, Magyar alkot
mány- és jogtörténet [1946], Bp., 2000, 
229-237; T r ó c s á n y i  Zsolt, Erdélyi kormány- 
hatósági levéltárak, Bp., 1973, 5-28; MoT, 
III/1 2, 1985; Erdély története, I- II, főszerk. 
K ö p e c z i  Béla. Bp., 1986; B a r t a  Gábor, A 
történeti Erdély és határai, in Erdély és a Ré
szek térképe és helységnévtára, szerk. H e r - 

n e r  János, Szeged, 1987, 207-215; Magyar 
történelmi fogalomtár, I—II, szerk. B á n  Péter, 
Bp., 1989; MoT, IV/1-2 1989.

Bak Borbála

az Erdélyi Fejedelemség művészete
—»Erdély területének művészete a ké

ső —»gótika és a korai —»reneszánsz kor
szakában nem különbözött jelentős mér
tékben Mo. többi részének művészetétől. 
A főbb stílustendenciák némi késéssel itt 
is megjelentek. A középkori állam buká
sa, majd az ország három részre szakadá
sa után azonban e terület fokozatosan le
maradt: a művészi produkció minősége 
csökkent, és felerősödött a korábban is 
jelen lévő konzervativizmus. Általában 
elmondható, hogy az -^Erdélyi Fejede
lemségnek a képzőművészeti kultúrában 
messze nem volt olyan kiemelkedő sze
repe, mint amilyet a magyar nyelvű iro
dalom és műveltség megőrzésében, ill. 
alakításában játszott. A török vazallusál
lammá lett országrész igazgatási köz
pontja, a fejedelmi udvar kultúrája is el
lentmondásos helyzetet tükröz. Egyfelől, 
ambícióit tekintve, igazi uralkodói udvar 
volt, nemzetközi kapcsolatokkal, repre
zentációs igényekkel, másfelől viszont, 
méreteit, lehetőségeit tekintve, nem volt 
több egy nagyszabású, kissé túlmérete
zett magyar főúri udvarnál.

Buda török megszállása után I. (Sza- 
polyai) János özvegye, Izabella királyné 
a csecsemő János Zsigmonddal Gyulafe
hérvárott, a püspöki palotában telepedett 
le. Ebből a középkori palotából épült ki 
fokozatosan a 17. sz. közepére a fejedel
mi rezidencia három tágas udvar köré 
rendezett monumentális épületegyüttese. 
Már János Zsigmond is építkezett itt, 
ezenkívül tovább építtette a még atyja ál
tal elkezdett szamosújvári várat, Erdély 
kapujában, Váradon pedig (Giulio Cesa
re Baldigara tervei alapján) szabályos öt
szög alakú erődítmény építésébe fogott. 
A korban a modem architectura militaris 
elveit követő várak építése lett a legfon
tosabb feladat. A fejedelem műpártolásá
ról nincs sok adatunk; végrendeletében 
ókori aranytárgyak is szerepeltek, könyv
tárának ismerjük néhány -  aranyozott bőr
kötésű -  kötetét. Utóda, Báthory István 
fejedelem (1576-tól lengyel király is) 
folytatta az elsőrendű fontosságú vár
építkezéseket (az ő révén került ide a 
Lengyelo.-ban is működő olasz építész.
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Izabella királyné tumbájának oldallapja az irgalmas szamaritánus történetével, 1571 u., részlet.
Gyulafehérvár, székesegyház

Domenico Ridolfíni, valamint Simone 
Genga). Az Erdélybe hívott -^jezsuiták 
számára rezidenciákat és iskolákat emel
tetett (részben korábbi épületek felhasz
nálásával) Gyulafehérvárott és Kolozsvá
rott. A székváros fejedelmi palotája Bá
thory Zsigmond uralkodásának zavaros 
végjátéka idején (1599-1602) elpusztult. 
A helyreállításra csak Bethlen Gábor ural
kodása alatt került sor; a fejedelem -  egy 
időben választott magyar király is -  ha
talmi reprezentációja kifejezésére első
sorban az építészetet választotta. Gyula- 
fehérváron kívül Alvincen, Radnóton, 
Fogarason, Déván és Váradon folytatott 
nagyszabású építkezéseket. Az épületek 
gazdag berendezését csak írásos források
ból ismerjük. Flandriái, olasz, bécsi és 
lengyel -^kárpitok, freskók borították a 
falakat, s csempékkel borított falú audi- 
enciás terem is készült (az ún. bokályos 
ház; —»falicsempe). E paloták előképei a 
Felföldön épült főúri —»kastélyok lehet
tek, külső megjelenésük is élesen elütött 
az erdélyi környezettől: reneszánsz épí
tészeti elveket tükröző, szabályos alap
rajzú, olasz bástyás kastélyok voltak, lát

ványos újdonságként az épületek főpár
kánya fölé emelt pártázattal. Bethlen ud
varának tagjai közül többen is hasonló
képp szabályos alaprajzú kastélyokat 
emeltek, pl. Radnóton (—>Péchi Simon), 
Csíkszeredán (Mikó Ferenc), Aranyos- 
medgyesen (Lónyai Zsigmond) stb. (Ko
rábban Erdélyben a kötetlen alaprajz volt 
a jellemző: Szentbenedek, Egeres.) Utód
ja, I. Rákóczi György folytatta a fejedel
mi palota építkezését a székvárosban (bár 
a beázásokat okozó pártázatot lebontat
ta), s elődje más, nagyszabású épületeit 
is befejeztette (Collegium Academicum). 
Az 1660-as török pusztítás a jelentős épít
kezések végét jelentette. Már ezt követő
en (1667-től) épült az utolsó jelentős ké
ső reneszánsz kastély Erdélyben: ^ B e th 
len Miklós loggiás homlokzatú kastélya 
Bethlenszentmiklóson (^bethlenszent- 
miklósi Bcthlen-Brukenthal-kastély).

A korszakban az egyházi építészet nem 
játszott jelentős szerepet. Két templomot 
kell kiemelnünk. Az egyik a —»besztercei 
Szent Miklós-plébániatemplom (ev. temp
lom), amelyet még a késő gótika jegyé
ben kezdtek átalakítani hatalmas csar
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noktemplommá az 1530-as években. Az 
építkezés a század közepe után zárult le 
(1563), a Lembergből szerződtetett olasz 
mester, Petrus Italus de Lugano vezetése 
alatt. Ekkor készült a teljesen reneszánsz 
stílusú nyugati kapu, a főhomlokzat négy
szintes attikafala és a belső karzat ba- 
lusztrádja. A másik nagy hatású temp
lomépület a kolozsvári Farkas utcai ref. 
templom, mely eredetileg a —»ferencesek 
kolostorához tartozott. A Báthoryak ide
jén egy darabig a jezsuiták használták a 
korábban elhagyott középkori épületet, 
elűzésük után azonban pusztulásnak in
dult. I. Rákóczi György állíttatta helyre

( 1638-47); a gótikus boltozatot Kurland- 
ból (Letto.) behívott kőművesek tudták 
csak újjáalkotni. A fejedelem bőkezűen 
gondoskodott a berendezésről, valamint 
a klenódiumokról is.

Képzett építészekben mindvégig nagy 
hiány mutatkozott Erdélyben; sokszor a 
királyi Mo.-ról kerültek ide -  nemritkán 
a Habsburg-udvar által is foglalkoztatott 
-  építészek. Bethlen építésze, Giacomo 
Resti is sokat dolgozott a Felföldön, a Rá- 
kóczi-kor legfontosabb mestere, Agostino 
Serena pedig a fejedelmek Erdélyen kí
vüli birtokain (Sárospatak, Tokaj, Ecscd) 
is tevékenykedett. Igényes építészeti fa-

Gyulafehérvár, a püspöki palota homlokzata
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A kolozsvári Farkas utcai, egykori ferences templom

ragványokból Erdély önellátó volt; a vá
rosi kőfaragó műhelyek el tudták látni az 
igényeket. A besztercei, a nagyszebeni és 
a brassói kőfaragók mellett elsősorban a 
kolozsváriakat kell kiemelni, akik a vá
ros polgárainak is dolgoztak. 1534-41 
között épült fel a főtéren a humanista 
Adrianus Wolphardus, püspöki vikárius 
háza, az első reneszánsz városi ház Er
délyben (—»kolozsvári Wolphard-Kakas- 
ház). Ezt utóbb sok más követte; farag
ványaik jó részét ma a kolozsvári múze
um őrzi. Stílusukon jól érződnek a divat 
lassú változásai. A 16. sz. második ne
gyedének klasszikus reneszánsz elemeit 
a század második felében, utolsó harma
dában rajzos karakterű, manierisztikus 
motívumok váltották fel, a század vége fe

lé pedig megjelentek a szigorú stílus, a 
dórizálás példái is. Az erősödő konzerva
tivizmust jellemzi, hogy a 16. sz. késő re
neszánsz ornamentikájának olyan elemei, 
mint a veretdísz és a tekercsdísz, még 
Bethlen Gábor építkezésein is modemnek 
számítottak.

A szobrászatot elsősorban a —»síremlé
kek képviselik. A középkori tradíció igen 
erős volt, s ez a korábbi típusok tovább
élésében mutatkozott meg. A címeres-fel
iratos sírkövek voltak a leggyakoribbak, 
de használatos forma maradt a tumba is. 
Csak a dekoráció változott, modernizáló
dott. A 16. sz. második felének legjelen
tősebb síremlékei János Zsigmond és Iza
bella királyné fehér márvány tumbái a 
—»gyulafehérvári székesegyházban. Visz.
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Két ajtókeret a kolozsvári Wolphard Kakas-házból. Történeti Múzeum kőtára, Kolozsvár

utódjuk állíttatta őket, egyszerre, s mes
terük idegenből érkezett. Zsúfolt dekorá
ciójuk hatott a korszak síremlékeire, mint 
erről Patócsi Zsófia 1583) tumbájának 
túldíszített tagozatai tanúskodnak. Nagy 
hatású import mű volt Báthory Kristóf 
fejedelem síremléke, amely Gdanskból 
került a székvárosba, a Baltikum-szerte 
fejedelmi síremlékeket szállító Willem 
van den Blocke műhelyéből (1584). A 
17. sz. nagyszabású fejedelmi síremlékei 
( Bethlen Gáboré és Károlyi Zsuzsannáé, 
ill. a Rákócziaké) Krakkóból érkeztek 
Gyulafehérvárra, ahol a székesegyház
ban ma is ott állnak barokk oltárokká át
alakított maradványaik.

A legjelentősebb 17. sz.-i kőfaragó, 
Elias Nicolai szintén külföldről telepedett

Erdélybe, Nagyszebenbe. Ő alkotta a ma 
ismert legszebb erdélyi tumbát, Apafi 
György síremlékét (1661 62; MNM). 
Dolgozott a kolozsvári Farkas utcai ref. 
templom híres -  I. Rákóczi György által 
megrendelt -  szószékén is, Régeni Aszta
los Jánossal, vagyis Hannes Lew Rech- 
nerrel együtt. A szószék koronáját a feje
delem lengyel asztalosa, Sztaniszlajszki 
készítette s szállította Sárospatakról Ko
lozsvárra. A szószék kifestése a kolozsvá
ri képírók munkája volt. Ez a mű vált a 
későbbiekben Erdély-szerte a szószékek 
előképévé.

A festészet világi emlékei szinte telje
sen elpusztultak. Forrásokból tudunk a 
gyulafehérvári fejedelmi palota falképes 
dekorációjáról. János Zsigmond csatáké-
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Kolozsvár, a Farkas utcai 
templom szószéke, Elias 
Nicolai, Hannes Lew Rech
ner, 1646, részlet

pekkel, várostromok ábrázolásával dí- 
szíttette rezidenciáját, Bethlen Gábor a 
híres uralkodókat festette meg az újjáépí
tett palotában, s hálószobáját több falkép 
is ékesítette, Martin —»Opitz versei kísé
retében. A dekoratív festészet változásai 
jól nyomon követhetők a —»címeres leve
leken. Késő reneszánsz ornamentika je
lenik meg a fejedelmi kancellárián kiállí
tott armálisok keretdíszein: a veretdísz, a 
tekercsdísz és az arabeszk. A kvalitás szél
sőségesen ingadozó, a könyvgrafika hatá
sa olykor félreismerhetetlen. Több festő 
nevét is ismerjük a korszakból, néhányu- 
kat nemesi rangra is emelték (Egerházi 
Képíró János, nagybányai Csengeri Kép
író István). A sokszorosított —»grafika is
merete a korszak erdélyi oltárművészeté
ben is kimutatható. Csíkdelnén pl. a kö
zépkori szerkezetű oltármű számyképein 
Matthäus —»Merian metszeteit használta 
fel az ismeretlen festő (1675). Az ev. és 
kát. területeken a templomokban meg
őrizték a késő középkori —»számyasoltá-

rokat, s olykor új elemeket illesztettek 
hozzájuk a változó ízlésnek megfelelően 
(—»csíkmenasági oltár). Bár a késő kö
zépkori és reneszánsz elemek sokáig to
vább éltek, konzerválódtak, ismeretes, 
hogy a 17. sz.-ban állíttattak barokk stílu
sú oltárokat is (Gyergyószárhegy, 1670).

írod.: B. N a g y  Margit, Reneszánsz és 
barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanul
mányok, Bukarest, 1970; D é t s h y  Mihály, /. 
Rákóczi György fundálói, Építés-Építészettu- 
domány, 3(1972); K e l e m e n  Lajos, Művészet- 
történeti tanulmányok, I—II, Bukarest, 1977- 
82; K o v á c s  András, Szabályos alaprajzú, 
olaszbástyás várkastélyok Erdélyben, in Mű
velődéstörténeti tanulmányok, szerk. C s e t r i  

Elek, J a k ó  Zsigmond, S íp o s  Gábor, T ó n k  

Sándor, Bukarest, 1980; B a l o g h  Jolán, Ko
lozsvári kőfaragó műhelyek. 16. század, Bp., 
1985; K o v á c s  András, Az építkező Bethlen 
Gábor és székvárosa, in Emlékkönyv Jakó 
Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, 
szerk. K o v á c s  András, S íp o s  Gábor, T ó n k  

Sándor, Kolozsvár, 1996; G a l a v ic s  Géza,
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M a r o s i  Ernő, M ik ó  Árpád, W e h l i  Tünde, 
Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig, h. é.
n. [Bp., 2001] (Egyetemi Könyvtár); Szőcs 
Mirjam, Késő gótikus tradíció vagy kora ba
rokk rekonstrukció? Adalékok a csikdelnei ol
tár keletkezéstörténetéhez, MÉ, 52(2003); Ko
v á c s  András, Késő reneszánsz építészet Er
délyben. 1541-1720, Bp.-Kolozsvár, 2003.

Mikó Árpád

erdélyi fejedelmi jelvények
A 16-17. sz.-i önálló —»Erdélyi Feje

delemségben az uralkodónak a török Por
ta által a megválasztás megerősítéseként 
küldött inszigniák. Az ~ vezéri jellegű, a 
beglerbégével megegyező jogállást fe
jeztek ki. Úgy látszik, hogy bár Erdély
ben elismerték ezen tárgyak legitimáló 
szerepét, fontossági sorrendjük idővel át
alakult, s elszakadt az eredeti keleti je
lentéstartalomtól.

Az ~ egyik fajtája az aranyos gombbal 
ékesített rúdú, vörös tafotazászló. A Tö
rök Birodalomban a különböző közigaz
gatási egységek élén álló személyek ki
nevezésükkor díszzászlókat kaptak. Egy 
országban több személy nem rendelkez
hetett azonos értékű díszzászlóval. Az er
délyi fejedelmeknek küldött török dísz
zászló a beglerbégekéhez volt hasonló.

A törököknél szokás volt, hogy az új 
tisztviselőknek kinevezésükkor inszig- 
niaértékű díszöltözetet adományoztak. 
Az erdélyi fejedelmek nagy értékű, csak 
a magas méltóságok által használt ruhák
hoz hasonló, ujjatlan, cobolyprém bélésű 
öltözetet kaptak. Az inszigniajellegű fe
jedelmi foveg vörös bársonyból készült, 
aranycsipke ékesítette, seprű alakú toll- 
forgóval volt ellátva.

A Török Birodalomban a vezető mél
tóságok, ill. a katonai vezetők általáno
san használt hatalmi-tisztségi jele volt a 
díszbuzogány (díszbot). Ugyancsak szé
les körben használt inszignia volt a dísz
kard és a felszerszámozott ló.

írod.: B. S z a b ó  János, Az erdélyi fejedel
mi jelvények, Keletkutatás, 1994. tavasz.

Pandula Attila

erdélyi fejedelmi könyvtár
Az erdélyi fejedelmek közül János

Zsigmond tulajdonából 3, Báthory Istvá
néból 1, Báthory Zsigmondéból pedig 7 
kötet könyv maradt fenn. Báthory And
rás ismert könyvei sohasem kerültek Er
délybe. Az ~ alapjait Bethlen Gábor ve
tette meg. A gyűjteményből csupán a Sá
rospatakra menekített másodpéldányok 
kerülték el az 1658. évi török-tatár pusztí
tást. A —sárospataki református kollégi
um könyvtárát gazdagította a —»Rákóczi- 
könyvtárak közel 2000 kötete is. I. Apafi 
Mihály Fogarason és Radnóton halmo
zott fel könyveket, ám az a 165 kötet, 
amelyet az 1714-es könyvjegyzék tartal
maz, visz. a II. Apafi Mihály által már to
vábbfejlesztett -  túlnyomórészt világi tar
talmú könyvekből álló -  családi biblioté
kát dokumentálja (—»Apafi-könyvtárak).

írod.: V e r e s s  Endre, Báthory András bí
boros püspök könyvtára, MKsz, 1905; 
H a r s á n y i  István, A Rákóczi-könyvtár és ka
talógusa, MKsz, 1913-16, klny.: Bp., 1917; 
H e r e p e i  János, Miképpen kerülte el a gyula- 
fehérvári bibliotékának egy része az 1658. évi 
tatár pusztítást?, MKsz, 1961; D a n k a n it s  

Ádám, 16. századi olvasmányok, Bukarest, 
1974; S z e n t i m r e i  Mihály, Bethlen Gábor fe

jedelem könyvtárának egy darabja Sárospa
takon, MKsz, 1974; J a k ó  Zsigmond, A 
nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának 
kezdetei és első korszaka (1622-1658), in Uő, 
írás, könyv, értelmiség, Bukarest, 1976; V á 

s á r h e l y i  Judit, A győri székesegyházi könyv
tár possessorai, MKsz, 1977; Adattár XVI- 
XVIII/16, III. 1994.

Varga András

erdélyi fejedelmi udvar
Az ~ átmenetet képez a reneszánsz fe

jedelmi és az abszolutisztikus barokk ud
var között. A —»kancellária közigazgatási 
hatáskörét tekintve még középkorias, de 
a hírszerzés, a rendészet, a kereskedelem 
ellenőrzése terén már modernebb jegye
ket mutat. Fennállása során soha sem 
tudta teljes mértékben ellenőrzése alá 
vonni a rendi erőket és a szász városokat. 
A társadalomtól így fokozatosan elkülö
nülő és önmaga zártságába burkolózó 
udvart Klaniczay Tibor tipikus közép-eu
rópai manierista jelenségnek tartja.

Az ~ a budai királyi, az erdélyi püspö
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ki és vajdai, valamint a magyar főúri ud
varok közvetlen örököse. A fejedelmi ta
nácstagok a főrendek és a megyei nemes
ség köréből kerültek ki. Ezekből alakult 
ki az a tisztségviselő nemesi réteg, mely 
elsősorban rendi rangállása révén jutott 
tisztségekhez. A kancellárián (ahol 30-50 
deák működött) kifejlődött egy hivatal
nok-értelmiségi réteg, mely főleg szakér
telme és iskolázottsága révén nyerhetett 
magasabb pozíciókat (komornyik, titkár, 
ritkán tanácsúr vagy akár kancellár).

A gyulafehérvári püspök halála (1542. 
ápr. 8.) után a püspöki udvartartást Izabel
la királyné rendelkezésére bocsátották. A 
politikai ügyeket Fráter György intézte, 
Izabella az udvar megszervezésével volt 
elfoglalva. A lengyel király lányaként 
olasz és lengyel környezetet igyekezett 
teremteni Erdélyben. 1556-ban kierősza
kolta az országgyűléstől, hogy tetszése 
szerint ültethessen a hivatalokba külföl
dieket. Ez a tendencia halála után is foly
tatódott. II. János toleráns Erdélyében 
olasz „eretnekek” egész sora talált mene
déket. Közülük legnagyobb befolyása 
Giorgio —>Blandrata udvari orvosnak és 
teológusnak volt. Ugyancsak olasz volt
II. János testőrségének parancsnoka és az 
udvari zenekar is. A másik jelentős ide
gen elem a lengyel. Jan Gruszczynsky 
lengyel kisnemes epigrammáiból tudjuk, 
hogy 60 lengyel, köztük több nagy befo
lyású udvari funkcionárius, tartózkodott 
II. János udvarában.

Az olasz és lengyel befolyás II. János 
halála után csak erősödött. Az új erdélyi 
fejdelem, Báthory István (1575-től len
gyel király is) nemcsak kitűnő államfér
fi, hanem humanista műveltségű értelmi
ségi is volt. Trónra lépésének esztendejé
ben, 1571-ben sajtócenzúrát vezetett be. 
Az olasz Gion Michele Brutót (Johannes 
Michael -^Brutus) Antonio —»Bonfini 
művének folytatásával bízta meg. Ebben 
kapott először hivatalos elismerést a már 
rég ébredező Mátyás-kultusz. Az 1580- 
as évek orosz hadjáratait —»Gyulay Pál 
írta meg. Ide sorolhatjuk -H>Szamosközy 
Istvánt és —»Baranyai Decsi Jánost, aki 
Báthory Zsigmond első hadjáratainak ese
ményeit foglalta írásba. Ezek az udvari

történetírók műveik java részét latinul ír
ták. Figyelembe véve a reformáció széles 
körű elterjedését, valamint azt, hogy 
1565-től Erdélyben a törvényalkotás 
nyelve is a magyar, a latinitásnak ezt az 
erőteljes jelenlétét a reneszánsz típusú 
humanizmus továbbélésével magyaráz
hatjuk. Báthory nemcsak történetíróit, 
hanem politikusait is az Itáliában tanult 
művelt humanistákból válogatta: a krak
kói „erdélyi kancellária” vezetője —>Bcr- 
zeviczy Márton (helyettese —>Kovacsó- 
czy Farkas, majd Gyulay Pál), Erdélyben 
1575-ig a történetíró —>Fogách Ferenc a 
kancellár. 1581-ben a kiskorú Báthory 
Zsigmond mellé szintén három volt itáliai 
diákot neveztek ki a kormányzótanácsba: 
Kendi Sándort, Sombory Lászlót és Ko- 
vacsóczyt. „Erdély igazgatása ekkor a 
humanisták és filozófusok kezében volt” 
(Klaniczay Tibor), főleg ha mindehhez 
hozzávesszük a sok olasz és lengyel ud
vari értelmiségit is. Blandrata mellett a 
legfontosabbak Marcello Squarcilupi (or
vos) és Ludovicus Odescalchi (az olasz 
kat.-ok gyóntatója), aki Leleszi Jánosnak, 
Báthory Zsigmond jezsuita nevelőjének 
tevékenységét is nagyban támogatta.

A Báthoryak idején egyre nagyobb te
ret nyertek a kat.-ok, főként a -yjezsui- 
ták, de vallási villongások a megosztott
ság ellenére (a tanácsurak és a kancellá
rok jórészt prot.-ok) sem tapasztalhatók. 
Voltak ugyan térítési kísérletek -  Kova- 
csóczyt Antonio Possevino, Blandratát, 
Gálfy Jánost és Squarcilupit pedig Joan
nes Paulus Campano, a lengyel rendtar
tomány provinciálisa igyekezett megnyer
ni a katolicizmusnak -, de nem jártak si
kerrel. Sőt Báthory István halála után a 
kát. szárny kezdett gyengülni. 1588-ban a 
rendek Báthory Zsigmond nagykorúsítá- 
sának már a jezsuiták kitiltását szabták 
feltételéül. E rendelkezést kijátszva érke
zett 1591-ben az udvarba Alfonso Carillo 
spanyol jezsuita. A legfontosab diplomá
ciai küldetéseket a fejedelem ettől fogva 
őrá bízta.

Báthory Zsigmondnak nemcsak politi
kája, hanem udvartartása is — és ez talán 
még inkább -  kat.-sá és főleg olasszá 
vált. 1583-ban még maga Báthory István
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küldött magyar nyelvű utasítást a „feje
delem udvarának ékessége” érdekében. 
Később már Zsigmond gondoskodott 
minderről. Már Szapolyai idejében olasz 
építészek érkeztek Erdélybe: Dominico 
da Bologna 1536-ban még Buda falait újí
totta meg, később Szamosújvár új erődjét 
építette. Ottavio -^Baldigara Nagyvára
dot a fejedelemség legerősebb várává tet
te. A gyulafehérvári fejedelmi palotát az 
olasz építészek mellett a kolozsvári kőfa
ragók csiszolták pompás reneszánsz épü
letté (—»az Erdélyi Fejedelemség művé
szete). Báthory Zsigmond udvarában az 
egyik legbefolyásosabb ember az olasz 
építész, Simone Genga volt, aki 1594- 
ben a kancellárságig vitte. Szamosközy 
46 olasz személyt sorol fel Báthory Zsig
mond udvarában. Volt közöttük pictor 
(Niccoló Greco), táncolómester, szakács, 
kertész, „laptajátszó mester” stb. Leghí
resebbek közülük a zenészek. Vezetőjük, 
Giovanbattista —»Mosto a fejedelem meg
rendelésére 21 madrigált komponált, me
lyeket Velencében ki is adott. Filippo De 
Monte, a bécsi udvar karnagya, szintén 
Báthorynak dedikálta madrigáljai egyik 
kötetét. A fejedelemről kapta címét a kor 
egyik leghíresebb zeneelméleti és peda
gógiai műve, Girolamo Diruto II Transil- 
vűtiója is.

Fia vallási téren nem fenyegette is az 
udvart széthúzás, politikai szempontból 
annál inkább. A katonai párt két fő embe
re, Bocskay István és Geszti Ferenc dévai 
kapitány, nem nézte jó szemmel a huma
nista vezető politikusok hatalmát. Közben 
az ország feltartóztathatatlanul sodródott 
a háború felé. Erdélyt tíz éven át török, 
tatár, német, román hadak dúlták, nem 
csoda, ha a Báthoryak udvarából nem 
maradt semmi. Bocskay, aki az árból föl
emelte az épp elbukni készülő Erdélyt, 
már „székhely nélküli” fejedelem. 1605- 
ben a gyulafehérvári fejedelmi palota ro
mokban hevert, Bocskay is inkább Kas
sán tartózkodott. O egy katonásabb, ko- 
morabb színezetű, a puritán kálvinizmus 
hatását magán viselő udvar alapjait rakta 
le. Ebbe az udvarba már a török világ ele
mei is behatolnak: szőnyegek, bokályok, 
hímzések formájában. Az erkölcsök és a

viselkedés terén azonban elzárkóztak a 
török hatás elől.

Szó sincs azonban arról, hogy a katona 
Bocskay ne ismerte volna fel az irodalom 
és a művészetek biztosította udvari —»rep
rezentáció fontosságát. Tanácsurakból, 
kancelláriai titkárokból olyan testületet 
alakított ki, melyet politikai értelemben 
fejedelmi udvarnak, kulturális szempont
ból értelmiségi körnek nevezhetünk. A 
kancellár, a kát. -n>Káthay Mihály az új
sztoikus kör tagja, „Pallas magyar ivadé- 
kai"-nak (—»Rimay János, —»Petki János, 
—»Melith István, —»Forgách Mihály stb.) 
egyike. A két kancelláriai titkár: Rimay 
János (Bocskay zászlajára írt latin epig
rammát) és —»Péchi Simon. Az udvari 
történetiró Szamosközy, aki Bocskay 
megbízásából kezdett történeti munkájá
hoz. Ide sorolható még a verselgető főúr, 
—»Illésházy István, és a tanácsúrként, 
követként Bocskayt szolgáló költő, a 
kát. —»Czobor Mihály is.

Báthory Gábor idejében nem beszél
hetünk udvari kultúráról. Ő inkább hatal
mának katonai megerősítésével volt el
foglalva: székhelyét is áthelyezte a csel
lel elfoglalt, kitűnő védelmet biztosító 
Szebenbe.

Bethlen Gábornak trónra lépése után 
mindent elölről kellett kezdenie. A Bocs
kay kancelláriáján is megfordult kassai 
főbíró, Joannes —»Bocatius korai halála 
miatt 1626-ban a Pareus-tanítvány —»Böj
ti Veres Gáspárt nevezte ki udvari törté
netírónak. Böjti csonkán maradt fő műve 
(De rebus gestis magnis Gabrielis Beth
len) a külföldi közvélemény tájékoztatá
sára íródott, de nyomtatásban nem jelent 
meg. Az udvarban forgolódók közül még 
—»Kovacsóczy Istvánt (históriát írt, el
kallódott) és Kemény Jánost kell meg
említenünk. Legszínesebben és színezet
tebben Don Diego de Estrada toledói ka
tona-kalandor -  1628-29-ben Bethlen 
táncmestere -  írt a fejedelmi udvarról.

Az udvari propaganda szempontjából 
Bethlennek nem történetírói, hanem pré
dikátorai érték el a legnagyobb sikereket. 
A hitviták fedezete alatt futó politikai 
pamfletháború jelentős alakja —»Redme- 
czi T. János és —»Milotai Nyilas István
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mellett —»Alvinczi Péter kassai prédiká
tor. A Querela Hungáriáé (1619) keltette 
vitának nemcsak magyar (—»Pázmány Pé
ter), hanem német, angol, holland és fran
cia lecsapódásai is ismeretesek. A prédi
kátorok —»Szenei Molnár Alberttól —»Há- 
portoni Forró Pálon át Alvincziig a kálvini 
predestináció alapján igyekeztek igazol
ni Bethlen fejedelmi hatalmát. A szintén 
Pareus-tanítvány Alvinczi látta legéle
sebben Bethlen hatalmi legitimációjának 
alapvető ellentmondásait: a kálvinista 
Bethlen mozgalma Mo.-on csakis a kát. 
és ev. rendek támogatásával érhet el sike
reket; az abszolutisztikus kormányzási stí
lust pedig egy rendi modellben gondolko
dó közeggel kell elfogadtatni. Alvinczi 
érvelése abba az irányba mutat, hogy va
lódi tolerancia, valamint a rendi és az ab
szolutista modell egyeztetése csak politi
kai alapon, a modem polgári nyilvános
ság közegében érhető el.

Ezeket az elképzeléseket Bethlen nem 
valósíthatta meg teljes mértékben. De 
igyekezett az ellentmondásokat tompíta
ni: miközben tudatosan munkálkodott egy 
kálvinista államegyház kiépítésén, más 
felekezetek érdekeit is szem előtt tartot
ta. A fejedelmi tanácsban mindvégig túl
súlyban maradtak a kát. főurak, legbel
sőbb bizalmasai (Mikó Ferenc udvarmes
ter és Péchi Simon kancellár) pedig a 
betiltott szombatosoknak voltak vezetői.

Bethlen udvartartásával tudatosan tö
rekedett arra, hogy a magyar királyok örö
kébe lépjen: hatalmas könyvtárat gyűjtött 
(sajnos jórészt szétszóródott; —»Bethlen- 
könyvtárak), és mindezt a gyulafehérvári 
kollégium és nyomda megalapításával 
koronázta meg. Udvarának formanyelve 
alapvetően a Mátyás által bevezetett, ha
zai hagyománnyá vált toszkán-lombard 
reneszánsz maradt. Az olasz építészek, 
kőfaragók, stukkátorok, üvegfúvók mű
veit hazai mesterek -  főleg kőfaragók és 
festő-asztalosok -  fejlesztették tovább. 
Az ő idejében jelent meg az olasz zene 
fejlettebb műfaja, az opera. A hagyomá
nyos olasz elem mellett egyre erőteljeseb
ben jelen volt a német is: egy ideig Martin 
—»Opitz élt és alkotott Gyulafehérváron, 
a kollégium első három professzora (Jo

hann Heinrich —»Alsted, Ludwig Philipp 
—»Piscator, Johann Heinrich —»Bisterfeld) 
és a fejedelem legkedvesebb lantosai né
metek, a két legtöbbet foglalkoztatott öt
vös bécsi. Egyre hangsúlyozottabban ér
ződött a török hatás is. Mindenekelőtt a 
férfiviselet alakult át (-óöltözködés 2.), 
elterjedt a keleti dívánszőnyegek haszná
lata és szövése, majd később a —»kávé 
fogyasztása és a -»dohányzás. A —»kár
pitok, —»szőnyegek, függönyök, gobeli
nek különös színt adtak az ~nak. Általá
ban különböző históriai (legismertebb egy 
Cyrus-, egy Nagy Sándor-, egy Julius 
Caesar- és egy Trója-sorozat) és bibliai, 
valamint vadász- és játékjeleneteket hí
meztek rájuk. Az 1629. évi leltár szerint 
a fejedelemi palota öltöztetésére szolgáló 
textíliák és bőrkészítmények 50 000 fo
rintot értek, az ezüst étkészlet 120000 fo
rintot (Erdély egyévi portai adója ebben 
az időben 10000  forint). 1624-ig a feje
delem 500000  forintnyi évi jövedelmé
nek alig tizedrészét tették ki az udvartar
tás költségei. —»Brandenburgi Katalin 
bevonulásával azonban a már megnöve
kedett évi jövedelemnek (750 000 fit) 
mintegy fele ment el a különösen igé
nyessé és költségessé váló udvartartásra. 
Ezekután nem csodálkozhatunk, hogy az 
1620. évi békeközvetítéssel megbízott 
Angouléme hercege így jellemezte Beth
len udvarát: „rien de barbare", ami Mak- 
kai László szerint az adott helyzetben 
egy megnyert csatával ért föl.

I. Rákóczi György udvara jelentőségé
ben nem maradt el a Bethlen Gáboré mö
gött, de csillogását elhomályosította az 
egyre inkább eluralkodó sztoikus kálvi- 
nizmus. Megcsappant a színészek és a 
zenészek száma. A Bethlen Gábor meg
honosította opera is csak a század vége 
felé éledt fel ismét Erdélyben. A fejede
lem a gyulafehérvári palota olasz stíljét 
„hazai módra” alakíttatta át. Szigorú ér
telemben vett hivatásos udvari történet
írója sem volt, az egy —»Szalárdi Jánost 
kivéve, aki számára ő az eszményi feje
delem. A külföldiek közül az udvarban a 
három németalföldi professzor a legbe
folyásosabb. Rákóczinak nemcsak az ok
tatás, hanem a vallási és politikai propa-
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Gyulafehérvár, a fejedelmi székváros várnegyede. Giovanni Morando Visconti alaprajza, 1711, részlet.

ganda, valamint a diplomácia terén is 
szüksége volt rájuk; a reprezentációt nem 
az udvari pompával, hanem az oktatás és 
az irodalom támogatásával igyekezett 
biztosítani. Számos könyv jelent meg a 
támogatásával, melyek a kálvinizmust és 
a lipsiusi elveken nyugvó udvari sztoi- 
cizmust propagálták (a Ritnay recenzeál- 
ta Guavera-fordítás vagy az első román 
nyelvű Újszövetség; —»cirill betűs nyom
tatványok; —»románok 2.). Uralkodása 
alatt a fejedelmi nyomda is folyamatosan 
működött. A saját és a főurak gyermekei 
számára a fejedelmi palota mellett, ^ K e 
resztúri Pál vezetésével, udvari iskolát 
alapított, melyben olyan ifjak tanultak, 
mint Rákóczi Zsigmond vagy —»Bethlen 
Miklós. Magánkönyvtárat gyűjtött, igye
kezvén megszerezni (sajnos sikertelenül) 
Budáról Mátyás könyveinek maradékát. 
Könyvtára a Bcthlen-könyvtár számos da
rabjával együtt Sárospatakra, fia udvarába 
került (—»Rákóczi-könyvtárak).

Valláspolitikájával megosztotta a Beth
len idejében még egyöntetűen a fejedelmi 
hatalmat támogató prot. prédikátorokat. A 
fejedelmi tanácsban is egyre csökkent a 
kát.-ok száma, 1638-ban pedig véglege
sen betiltotta a szombatosok működését, 
így Rákóczi Zsigmond és —»Lorántfíy 
Zsuzsanna körül Sárospatakon, főként a 
—»puritanizmust képviselő prédikátorok
ból (—»Medgyesi Pál, -^»Tolnai Dali Já
nos stb.), egy ellenudvar kezdett fokoza
tosan kialakulni. Ezt elősegítette, hogy 
halála után fiát, II. Rákóczi Györgyöt 
még inkább a hadakozás kötötte le, sem
mint az udvar fényének emelése. Hiába 
vitte el neki —»Zrínyi Miklóstól Ispán Fe
renc erővel a Vitéz hadnagyot, hiába 
ajánlotta maga Zrínyi, hogy Vittorio Siri 
„historikus úrral” írassa le cselekedeteit, 
Rákóczi e tanácsokra nem hallgatott. A 
velencei Agostino Serena fejedelmi fun- 
dátorral sem a gyulafehérvári palotát re- 
nováltatta, hanem Radnótra építtetett új,
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négy sarokbástyás várkastélyt. Megsze
rezte ugyan a világot járt, nagyműveltsé
gű Isac —»Basire-t a „szentséges hittan 
rendes tanárának”, de —»Comeniust már 
nem tudta Sárospatakról elcsábítani.

1657 u. I. Apafi Mihály trónra léptéig 
nemigen beszélhetünk ~ról, hisz az egy
mást váltó fejedelmeknek idejük sem volt 
foglalkozni az udvartartással. Csak Apafi 
idejében stabilizálódott az udvar helyze
te, de régi fényét már nem nyerte vissza. 
A kollégiumot áthelyezték Nagyenyedre, 
a fejedelmi nyomda is csak megszakítá
sokkal működött. Apafinak kevés (évi 
250-300 000 ft) volt a jövedelme ahhoz, 
hogy fényes udvart tartson fenn. Ennek el
lenére az ő uralkodásának köszönhetően 
alakult ki az ~nak az a sajátos szerkezete, 
amely harminc évig háborítatlanul műkö
dött, és amelyről a 18. sz.-ban a „náj mó
dit” szidok (pl. -»Apor Péter) sokáig 
nosztalgiával emlékeztek meg.

Apafi közvetlen környezetébe a főurak 
(tanácsurak, kancellár és a főbb diákok) 
tartoztak. Utánuk következett az udvari 
papság (vezetőjük —»Tofeus Mihály) és a 
bejárók, akik a legelőkelőbb családok tag
jaiból kerültek ki. Az udvari népség máso
dik körét alkotta a kiszolgáló személyzet: 
irodai, konyhai és mesteremberek, az ud
vari zenekar tagjai (szám szerint 18), a 
képíró (járandósága napi 4 finom cipó és 
1 ice bor), a könyvnyomtató. Apafi legin
kább az ötvösmestereket és -  órabolond 
lévén (összesen 32 órája volt) -  az óráso
kat becsülte. A könyvgyűjtés terén sem 
maradt le elődeitől, az 1714. évi becslés 
szerint 358 könyve volt, köztük egy korvi
na is (—»Apafi-könyvtárak).

Írod.: T h a l l ó C Z Y  Lajos, 1. Apafi Mihály 
udvara, Sz, 1878; R a d v á n s z k y  Béla, Udvar
tartás és számadáskönyvek. Bethlen Gábor 
fejedelemi udvartartása, Bp., 1888; H a r s á -  

NYi István, A Rákóczi-könyvtár és katalógusa, 
Bp., 1917; Tarnóc Márton, Erdély művelődé
se Bethlen Gábor és a két Rákóczi György ko
rában, Bp., 1978; Bethlen Gábor emlékezete, 
kiad. M a k r a i  László, Bp., 1980; B i t s k e y  Ist
ván, Bethlen Gábor és a két Rákóczi György 
irodalompolitikája, MKsz, 1980; M a k r a i  

László, Bethlen Gábor és az európai művelő
dés, Sz. 1981: H e l t a i  János, Bethlen Gábor

és Báthori Gábor viszonya a kortársak sze
mében, It, 1983; K l a n i c z a y  Tibor, Pallas ma
gyar ivadékai, Bp., 1985; Magyar reneszánsz 
udvari kultúra, szerk. R. Várkonyi Ágnes, 
Bp., 1987; Sz. T óth  Magda, II. Rákóczi 
György gyulafehérvári patikájának gyógysze
rei és felszerelései, OtK, 1989-90; II. Rákóczi 
György esküvője, kiad. V á r k o n y i  Gábor, 
Bp., 1990 (Régi Magyar Történelmi Forrá
sok, 2 ) ;  H É j j a S  Eszter, Apafi udvara francia 
szemmel, in Régi és új peregrináció, szerk. 
Békési Imre, Jankovics József, Nyerges Ju
dit, Bp.-Szeged, 1993; Horn Ildikó, Az erdé
lyifejedelmi tanács 1648-1657, in Perlekedő 
évszázadok. Tanulmányok Für Lajos törté
nész 60. születésnapjára, szerk. H o r n  Ildikó, 
Bp., 1993; V a d á s z i  Erzsébet, Apafi Mihály 
tükre. Ars Decorativa, 1993; Adattár XVI- 
XVII1/16, III, 1994; SlJNKÓ Attila, Az erdélyi 
fejedelmi testőrség archontológiája a 16. szá
zadban, Fons, 1994/2; Uő, Az erdélyi fejede
lem udvari hadai a 16. században, LK, 1998; 
B. S z a b ó  János, Az erdélyi fejedelmi jelvé
nyek, Keletkutatás, 1994, tavasz; E r d ő s i  Pé
ter, Báthory Zsigmond ünnepi arcmása, 
Aetas, 1995/1-2; Hargittay Emil, A fejedel
mi tükör műfaja a 17. századi Magyarorszá
gon és Erdélyben, ItK, 1995; K u t i  Klára, Na
pi étkezések és étrendszerkezet a kora újkori 
közép-európai udvari rendtartásokban, Ethn, 
106( 1995); L u k á cs  Z s. Tibor, A korabeli pro
paganda és II. Rákóczi György megítélése, 
Aetas, 1995/1-2; J a k ó  Klára, Adalék fejedel
meink temetkezésének kérdéséhez, in Emlék
könyv Jakó Zsigmond születésének 80. évfor
dulójára, Kolozsvár, 1996; B e n e  Sándor, The
atrum politicum, Debrecen, 1999 (Csokonai 
Könyvtár, 19); Imreh István, Erdélyi eleink 
emlékezete, Bp., Kolozsvár, 1999 (A Magyar
ságkutatás Könyvtára, 12); S u n k ó  Attila, Ada
tok az erdélyi fejedelmi udvar szervezetéhez a 
Báthory-korban, Fons, 2000; S z a b ó  Péter, Az 
Erdélyi Fejedelemség, Bp., 2000; Magyar ud
vari rendtartás. Utasítások és rendeletek 
1617-1708, kiad. Koltai András, Bp., 2001 
(Millenniumi magyar történelem. Források).

Nagy Levente

Erdélyi Gubernium (lat. Gubernium 
Transsylvanicum)

A törökkel vívott harcok után a Habs
burgok az —»Erdélyi Fejedelemséget nem
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k a p c so ltá k  v is sz a  M o .-h o z . K o rm á n y z á 
sá ra  I. L ip ó t 1 6 9 !-b en  á lla m ta n á c so t á ll í
to tt fe l, a m e ly e t 1693-ban  á tsze rv ez tek , 
íg y  jö t t  lé tre  az  a m e ly e t a  g u b e rn á to r  
(k o rm á n y z ó ) irán y íto tt. A  k o rm á n y z ó ta 
n á c s  m e lle t t  fo k o z a to sa n  s z e rv e z ő d ö tt  
m eg  a  h iv a ta l. F e la d a ta  E rd é ly  irán y ítá sa  
v o lt. A  fő k o rm á n y sz é k  h a tá sk ö re  a k ö z - 
ig a z g a tá s ra  és  a  b írá sk o d á s ra  te r je d t k i, a 
k in c s tá r i ig a z g a tá s  ö n á lló su lá sa  k ö v e t
k e z té b e n  a p é n z ü g y e k  k o rá n  k ik e rü lte k  a 
h a tá sk ö ré b ő l. 18 4 9 -ig  m ű k ö d ö tt  m in t E r
d é ly  k ö z p o n ti ig a z g a tá s i sz e rv e , e lő b b  
G y u la fe h é rv á r , m a jd  (1 7 9 0 - ig )  S z eb en , 
v é g ü l K o lo z sv á r  sz é k h e lly e l. A  g u b e rn á 
to r  tö b b n y ire  a u lik u s  sz e lle m ű  e rd é ly i fő 
ú r  v o lt.

írod.: T r ó c s á n y i  Zsolt, Erdélyi kormány- 
hatósági levéltárak, Bp., 1973; E m b e r  Győ
ző, Magyarország közigazgatása 1711-1765, 
LK, 54(1986); Erdély története, főszerk. 
K ö p e c z i  Béla, I—III, Bp., 1986.

A  szerk .

Erdélyi Játékos Gyűjtemény (1 7 9 3 ) 
K o lo z s v á ro tt  m e g je le n t  n é g y k ö te te s  

d rá m a g y ű jte m é n y , s z e rk e sz tő je  B a rtsa i 
L á sz ló  és B o é r  S án d o r. A  d a ra b o k  a  s z e r 
k e sz tő k  m ű v e i, tö b b n y ire  s ik e re s  b é c s i 
e lő a d á so k  fo rd ítá sa i. A z  e lő sz ó  a j á t é k 
sz ín  e rk ö lc s i h a sz n á ró l é rte k e z ik .

írod.: B a y e r  József, A nemzeti játékszín 
története, I, Bp., 1887.

K iss  A n n a

Erdélyi Kancellária —» k an ce llá ria

Erdélyi Magyar Hírvivő —>sajtó

Erdélyi Magyar Nyelvmívelő és Kéz
iratkiadó Társaság ( 1791 1806)

E g y m á ssa l ö s s z e fü g g ő  k é t tá rsa sá g . A  
N y e lv m ív e lő  T á r s a s á g  ( 1 7 9 3 - 1 8 0 6 )  
s z é k h e ly e  M a ro sv á sá rh e ly , a  K é z ira tk i
a d ó  T á rsa s á g é  K o lo z s v á r  v o lt. U ra lk o d ó i 
jó v á h a g y á s  n é lk ü l, B á n ffy  G y ö rg y  k o r 
m á n y z ó  fe lü g y e le te  a la tt, p ró b a tá r s a s á 
g o k k é n t m ű k ö d te k . 1 7 9 0 -b en  -^ A ra n k a  
G y ö rg y , —» B essen y e i G y ö rg y  rö p ira tá -  
n a k  (Jámbor szándék) h a tá s á ra , B á n ffy  
G y ö rg y  k o rm á n y z ó  m e g b íz á sá b ó l az  e r 
d é ly i o rsz á g g y ű lé sh e z  fo rd u lt: Egy erdélyi

magyar nyelvmívelő társaság felállításá
ról való rajzolat (K o lo zsv á r, 1791 ), A ma
gyar nyelvmívelő társaságról. Újabb raj
zolat (K o lo z s v á r , 1792). M e g y é k e t, v á 
ro s o k a t, h iv a ta lo k a t , m a g á n s z e m é ly e k e t 
b u z d ító  le v e le iv e l ig y e k e z e tt  a  tá r s a sá g  
c é lja in a k  (n y e lv m ű v e lé s  és  „ v ilá g o so -  
d á s ” ) m e g v a ló s í tá sá h o z  ta g o k a t to b o ro z 
ni. A k a d é m ia i je l le g ű  ü lé se k e t ta r to tta k . 
A  tá rsa sá g o t ta g d íja k  és  p á r tfo g ó k  ta r to t
ták  fen n . E g y e tle n  k iad v án y a : A Magyar 
Nyelvmívelő Társaság első darabja (S z e 
b en , 1796). A  tá r s a sá g  E rd é ly  tö r té n e té re  
v o n a tk o z ó  fo r rá so k  ö s s z e g y ű jté s é t s z o r
g a lm a z ta .

17 9 1 -tő l m ű k ö d ö tt  a  K é z ira tk ia d ó  T á r 
saság . Az erdélyi kézírttsban levő történet
írók kiadására felállítandó társaságnak 
rajzolatja m e g je le n é s é t k ö v e tte  A ra n k a  
G y ö rg y , - ^ S z a t m á r i  P a p  M ih á ly  és  
- ^ B e n k ő  J ó z s e f  je g y z é k e  (Az erdélyi kéz
írásban levő történetíróknak esztendő- 
szám szerént való lajstroma, K o lo z sv á r , 
1791). A  K é z ira tk ia d ó  T á rsa s á g  a k o r 
m á n y z ó  e ln ö k le té v e l é s  s z o rg o s  ré s z v é te 
lév e l m ű k ö d ö tt, p é n z tá rn o k a  gr. —»T eleki 
L á sz ló  v o lt , a  g y ű jté s t  é s  a  k ia d á s t A ra n 
k a  G y ö rg y  sz e rv e z te . K ia d v á n y a : Scrip
tores rerum Transilvanicarum (I II, S z e 
b e n , 1 7 9 7 -1 8 0 0 ) .

Források és írod.: J a n c s ó  Elemér, Az Er
délyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai, 
Bukarest, 1955; F. C s a n a k  Dóra, Az Erdélyi 
Kéziratkiadó Társaság megalakulása, MKsz, 
1976; E n y e d i  Sándor, Az Erdélyi Kéziratkiadó 
Társaság történetéhez, MKsz, 1984, 1985; 
H ú b e r t  Ildikó, Adalék az Erdélyi Kéziratkiadó 
Társaságtörténetéhez, M Ksz, 1986; E n y e d i  

Sándor, Aranka György> erdélyi társaságai, 
Bp., 1988 (Ritkaságok).

S z e le s te i N . L á sz ló

Erdélyi Magyar Szín játszó Társaság
(1 7 9 2 - 1 8 0 9 )

A z  e lső  e rd é ly i m a g y a r  h iv a tá so s  sz ín -  
tá r su la t ,  a m e ly  1 7 9 2 -b e n  a z  o rs z á g g y ű lé s  
tá m o g a tá s á v a l K o lo z sv á ro tt  jö t t  lé tre . E l
ső  e lő a d á su k  a lk a lm á v a l d ec . 1 7 -én  a 
Köleséri c. d rá m á t m u ta ttá k  b e . A z  e g y ü t
te s  fo ly a m a to sa n  já t s z o t t  és e g y re  jo b b a n  
e la d ó s o d o tt . 17 9 5 -tő l m in d e n  n y á ro n  fe l
lé p te k  T o rd án , M a ro sv á sá rh e ly t, D e b re 



erdélyi püspökség 374

c e n b e n . N a g y v á ra d o n , M isk o lc o n , S z e 
g e d e n . A z  ~ o t 1 7 9 7 -b e n  id. br. —»W esse
lé n y i M ik ló s  v á lto tta  m a g á h o z .

Írod.: B a y e r  József, A nemzeti játékszín 
története, I, Bp., 1887; F e r e n c z i  Zoltán, A ko
lozsvári színészet és színház története, Kolozs
vár, 1897; »Íz erdélyi magyar színészet hőskora 
1792-1821. Káli Nagy Lázár viszszaemlékezé- 
sei, kiad. J a n c s ó  Elemér, Kolozsvár, 1939, 
21942; E n y e d i  Sándor, Az erdélyi magyar szín
játszás kezdetei 1792-1821, Bukarest, 1972.

S z é le s  É v a

erdélyi püspökség
S zt. Is tv á n  a la p íto t ta  1009 k . S z é k h e 

ly e  k e z d e ttő l fo g v a  G y u la fe h é rv á r  v o lt, 
é s  a  —» k alo csa i é rs e k sé g  a lá  ta r to z o tt. 
H ie ro th e o sz  b iz á n c i té r í tő p ü sp ö k  a  9 5 0 - 
es  é v e k b e n  e  te rü le te n  m ű k ö d ö tt, ám  
e g y h á z m e g y é t n em  a la p íto tt. A  p ü s p ö k 
sé g  te l je s  s z e rv e z e ti k ié p ü lé se  itt h o sz - 
sz a b b  id e ig  ta r th a to tt ,  m e r t a  s z é k e s k á p 
ta la n t (—» k áp ta lan ) fe l te h e tő e n  S zt. L á sz 
ló  h o z ta  lé tre . A  sz é k e s k á p ta la n  m e lle tt 
ta lá n  k is e b b , n é h á n y  fő s tá r s a sk á p ta la n  is 
lé te z h e te t t  a  p ü sp ö k i s z é k v á ro sb a n . A  
s z é k e s e g y h á z  és  a z  e g y h á z m e g y e  p a tró -  
n u sa  S zt. M ih á ly  a rk a n g y a l. E lső  n é v  
s z e r in t b iz to sa n  ism e rt p ü sp ö k e  S im o n  a
12. sz. e le jé rő l. A  -» g y u la fe h é rv á r i  s z é 
k e s e g y h á z  é p íté se  a l l .  s z .-b a n  e lk e z d ő 
d ö tt , d e  b e fe je z é se  e lh ú z ó d o tt  e g é sz e n  a
13. sz .- ig . A z  ~  k e le te n  és d é lk e le te n  az  
o rs z á g h a tá r ig  te r je d t, é s z a k o n  és  n y u g a 
to n  az  e g ri e g y h á z m e g y é v e l v o lt h a tá ro s  
e le in te , m a jd  a  b ih a r i (k é ső b b  v á ra d i)  
p ü s p ö k s é g  fe lá ll ítá s a  u tán  ez  u tó b b i le tt 
n y u g a ti s z o m sz é d ja , n y u g a ti h a tá rá n a k  
d é li  s z a k a s z á n  p e d ig  1 0 3 0 -tó l a  C sanádi 
p ü sp ö k sé g g e l á ll t  é r in tk e z é sb e n . Q u e rfu r- 
ti B rú n ó  az  a la p ítá s  e lő tt, 1 0 0 3 -b an  ta lán  
—»E rdély  te rü le tén , az  ún . fek e te  m a g y a 
ro k  k ö z ö tt té r íte tt. A  —» szék ely ek  le g n a 
g y o b b  ré sz e  e g y e s  n é z e te k  sz e r in t B ih a r
b ó l te le p ü lt  á t E rd é ly b e . A  m a g y a r  n é p e s 
sé g  m e llé  a  12. sz .-b a n  a  R a jn a -M o s e l  
v id é k é rő l sz á s z o k  (—» n ém etek ) é rk e z te k  
N a g y sz e b e n  k ö rn y é k é re  é s  a z  O lt  m e n ti 
v id ék re . E g y h áz i a u to n ó m iá ju k a t a  - e s z e 
ltem  p ré p o s ts á g  s z o lg á lta , m e ly  a z  e s z 
te rg o m i é rs e k n e k  v o lt a lá v e tv e . A  B a rn a 
s á g b a  1 2 1 1 -b en  b e te le p ü lt  —» n ém et lo 

v a g re n d  te le p e se i ré s z é re  s z e rv e z té k  m eg  
a  -^ b r a s s ó i  d é k á n sá g o t , a m e ly  s z in té n  az  
e sz te rg o m i é rs e k  jo g h a tó s á g a  a lá  ta r to 
zo tt. E k k o rtá jt k ís é r le t tö r té n t a  n é m e t te 
lep esek  v is z o n y la g  ö n á lló  eg y h á z i in téz 
m é n y e in e k  p ü sp ö k sé g g é  sze rv e z é sé re , de 
1II. In ce  p á p a  ( 1 1 9 8 -1 2 1 6 )  e lv e te tte  e z t a 
k e z d e m é n y e z é s t. A z  ~  a 13. sz .-b a n  13 
fő e s p e re s sé g e t sz á m lá lt: fe h é rv á r i, d o b o 
k a i, sz o ln o k i, h u n y a d i, k é z d i, k o lo zs i, 
k ra s z n a i, k ü k ü llő i, ó z d i, te le g d i, to rd a i, 
s z a tm á r i, u g o c sa i. A  14. sz .-b a n  6 0 6  
—» p lé b á n iá ja  n é v  sz e r in t ism e rt. A  k ö z é p 
k o rb a n  a z  ~  te rü le té n  le te le p e d te k  a 
- ^ b e n c é s e k ,  a  - » c i s z te r c ie k ,  a  - » p á 
lo so k , a  —» fe ren cesek , a  —» d o m o n k o so k , 
a z  —» Á g o sto n -ren d i k a n o n o k  és  re m e té k  
(—» á g o s to n o so k ) , a  —» p re m o n tre ie k , a  
—» jo h an n iták , a  S z e n tlé le k - isp o tá ly o s o k . 
A  15. s z .-b a n  a  fe re n c e se k  o b sz e rv á n s  
irá n y z a ta  H u n y a d i Já n o s  tá m o g a tá s á v a l 
je le n tő s  m é r té k b e n  fe jlő d ö tt. A  16. sz .- tó l 
E rd é ly  p o l i t ik a i  fü g g e t le n e d é s e  é s  a 
g y o rs a n  le z a jló  h itú jí tá s  e re d m é n y e k é n t 
az  e rd é ly i p ü sp ö k  k is e b b  m e g s z a k ítá s sa l 
m a jd  150 é v e n  á t n e m  ta r tó z k o d h a to tt  
e g y h á z m e g y é je  te rü le té n , h e ly n ö k i j o g 
k ö rre l a  c s ík so m ly ó i fe re n c e s  g v á rd iá n t 
ru h á z ta  fe l. A  16. sz. u to lsó  é v tiz e d e ib e n  
a  —» jezsu iták  le n d ü le te s  m u n k á b a  k e z d 
te k , á m  a z  e rd é ly i o rs z á g g y ű lé s  h a m a ro 
san  e lre n d e lte  k iű z é sü k e t a  fe je d e le m sé g 
b ő l, s a  17. sz. v é g é ig  c sak  n é h á n y  m isz - 
sz ió s  p a p  m ű k ö d h e te tt. M á rto n fíy  G y ö rg y  
e rd é ly i p ü sp ö k  ( 1 7 1 3 - 2 1 )  1 7 1 7 -b e n  té r 
h e te tt v is s z a  s z é k v á ro sá b a . C s ík , H á ro m 
sz é k , U d v a rh e ly , M a ro s -T o rd a , G y e rg y ó  
és  K á sz o n  s z é k e ly  la k o s s á g a  te l je s e n  
v a g y  tú ln y o m ó ré sz t k á t. m a ra d t. A  k ö 
z é p k o ri sz e rz e te s re n d e k  k ö z ü l a  fe re n c e 
sek  g y o rs a n  ú jjá sz e rv e z ő d te k , é s  a  h ité le t 
e lm é ly íté s e , le lk ip á s z to rk o d á s  m e l le t t  is 
k o lák  n y itá sá v a l é s  fö n n ta r tá sá v a l j e l e n 
tő s e n  h o z z á já ru lta k  a  m ű v e lts é g  g y a ra 
p o d á sá h o z . C s ík s o m ly ó  e g y re  tö b b  z a 
rá n d o k o t (—» za rá n d o k la t é s  b ú c sú já rá s )  
v o n zo tt. Új sz e rz e te s re n d k é n t m e g je le n t a  
—» trin itá riu so k  ra b k iv á ltó  re n d je , a m e ly  
so k  száz  fo g ly o t h o z o tt v is sz a  tö rö k  fo g 
sá g b ó l. A  19. sz . e le jé n  a  sz a tm á r i ré sz  
k is z a k a d t a z  ~  te rü le té b ő l é s  ö n á lló  p ü s 
p ö k sé g g é  sz e rv e z ő d ö tt .
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A gyulafehérvári székesegyház számára készíttetett Suky-kehely, 1440 k. 
Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom
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Nagyszebeni királybíró. C o s tu m e b ild e r  a u s  S ie b e n b ü r g e n , /  14. OSZK
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írod.: M ARTON József, Az erdélyi (gyulafe
hérvári) püspökség története, Gyulafehérvár, 
1994; Török József, A tizenegyedik század 
magyar egyháztörténete, Bp., 2002.

Török József

erdélyi szász egyetem (lat. Universi
tas Saxonum Transsylvaniae)

Az erdélyi szászok (—»németek) átfo
gó önkormányzati intézménye. A foga
lommal először Szeben városa egy 1484. 
évi oklevelében találkozunk. Az ~ kiala
kulása II. András 1224-ben kibocsátott 
-^Andreáimmáig vezethető vissza. A 
szászok, bár az általuk lakott területek 
különböző kiváltságokat élveztek, vala
mennyien a szebeni jog szerint éltek, és 
legfőbb bírói székük Nagyszebenben 
működött. Az -  jogilag azáltal jött létre, 
hogy 1486-ban I. Mátyás az Andreanu- 
moi mindannyiuk közös kiváltságának is
merte el. Beletartozott a Hétszék (Szebe
ni tartomány), Kétszék (Medgyes és 
Selyk székek), Brassó és vidéke, Besz
terce és vidéke, Alvinc (az utóbbi csak 
1526-ig). Részesült a kiváltságokban a 
szász városok magyar, román stb. pol
gársága is, a megyékben élő német nem
zetiségű jobbágyokat és a —»Királyföld 
jobbágyfalvainak különböző anyanyelvű 
lakosságát azonban nem foglalta magá
ban. Az -et II. József néhány esztendőre 
felfüggesztette, ám utódja visszaállította.

A Szászföld kisebb közigazgatási egy
ségei a —»székek voltak, melyeknek élén 
az uralkodó által kinevezett királybírák, 
ill. a választott székbírák álltak. Mátyás 
engedélyezte a királybírák szabad vá
lasztását (Szeben szék 1464-ben kapta 
ezt a jogot). Az ~ élén a —»szebeni ispán 
(szász gróf) állt, aki legtöbbször egyben a 
nagyszebeni polgármester is volt. Az ő el
nökletével tartották Nagyszebenben az -  
gyűléseit, ahol közigazgatási, adózási, ka
tonaállítási, politikai ügyekben döntöttek, 
s amely felsőbíróságként is működött. Be
iktatásuk alkalmából mind a szász gróf, 
mind a királybírák az erdélyi fejedelemtől 
—»zászlót kaptak, amely egyben hadse
regük zászlaja volt. Jogszokásaikat Bá
thory István erdélyi fejedelem, lengyel 
király foglalta írásba 1583-ban.

Írod.: Erdély története, s z e r k .  K ö p e c z i  Bé
la, I—III, Bp., 1986; Konrad G ü n d i s c h , Sie
benbürgen und die Siebenbürger Sachsen, 
München, 1998.

Draskóczy István

Erdélyi Udvari Kancellária ^ k a n 
cellária

erdélyi vajda
Országos főméltóság, —»Erdély élére 

kinevezett királyi tisztviselő a középkor
ban. Több kutató Szt. Istvántól eredezte
ti a tisztet. —»Vajdának eredetileg a nagy 
kiterjedésű Fehér m. —»ispánját nevezték 
az Erdély déli részén élő szlávok. Az -  
visz. a 12. sz. utolsó harmadában vált Er
dély egészét irányító, a királyi hatalmat 
megtestesítő főtisztviselővé. A 13. sz.-ra 
az ország egyik legfontosabb főméltóság- 
viselője (báró) lett. A —»király vagy az if
jabb király állította az országrész élére. 
Fennhatósága alá tartoztak az erdélyi me
gyék (Hunyad, Küküllő, Fehér, Torda, 
Kolozs, Doboka, Belső-Szolnok), ame
lyeknek ispánjait ő nevezte ki. 1263— 
1441 között az ~ volt mindhárom Szolnok 
m. (Belső-, Közép- és Külső-Szolnok) is
pánja. Nem tartoztak joghatósága alá az 
etnikai kiváltságokkal rendelkező terüle
tek (—»németek, -»székelyek), 1462-től 
azonban az ~ lett a székelyek ispánja 
(—»székelyispán). Közigazgatási, bírás
kodási, katonai jogkörrel rendelkezett, ő 
vezette az erdélyi sereget s nevezte ki az 
erdélyi királyi várak várnagyait. Saját or
szágrészében főbíró volt, bíráskodási fó
ruma, a vajdai ítélőszék előbb Szentim- 
rén, majd a 15. sz. közepétől Tordán mű
ködött. Innen a királyi curiába lehetett 
fellebbezni, ill. 1500-tól erdélyi ügyek
ben Budán az —»országbíró mondott íté
letet. Az ~ a megyék számára —»congre
gatio generalist tartott. Hivatali ügyinté
zését a vajdai kancellária végezte. Az 
erdélyi királyi váruradalmak bevétele 
mellett a 15. sz. végén évi 12 ezer forint 
fizetést kapott.

Miután a tartományuraságot kiépítő 
Kán László szembekerült a királlyal, hogy 
a hasonló eseteket elkerüljék, a 14-15. 
sz.-ban az uralkodók többnyire mo.-i
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nagybirtokost (pl. Szécsényi Tamás, 
Lackfiak, Losonciak, Szapolyai János) 
neveztek ki a tisztre. A vajdák között 
csupán három erdélyi születésű akadt 
(köztük Hunyadi János). Szapolyai János 
király halála után utóda. János Zsigmond 
Erdélybe költözött (1541), így az ~ tiszte 
fölöslegessé vált. Amikor Ferdinánd 
1551-56 között birtokba vette a területet, 
élére ismét vajdákat állított. ~nak nevez
ték magukat az erdélyi fejedelmek, utol
jára Báthory Kristóf.

Írod.: J a n it s  [ B o r s a ] Iván, Az erdélyi vaj
dák igazságszolgáltató és oklevéladó működé
se 1526-ig, Bp., 1940; K r is t Ó Gyula, A feudá
lis széttagolódás Magyarországon, Bp.. 1979; 
M á l y u s z  Elemér, Az erdélyi magyar társada
lom a középkorban, Bp., 1988; Gábor B a r t a , 

Siebenbürgen im Königreich Ungarn (997- 
1690), in Settlement and Society in Hungary, 
ed. Ferenc G l a t z , I, Bp.. 1990.

Draskóczy István

erdélyi zászlók
~on elsősorban az önálló —»Erdélyi Fe

jedelemség időszakában használt —»zász
lókat értjük.

Az erdélyi fejedelmek zászlóit orszá
gos, ill. családi heraldikai motívumok dí
szítették. -^Bocskay István erdélyi feje
delmi vörös selyemzászlaján elszórtan 
arany lángnyelvek voltak, egyik oldalán 
a -»Sárkány-renddel övezett Bocskay- 
címer, a másikon a fejedelmi koronával 
ékes —»országcímer. -»Bethlen Gábor 
kétszárnyú zászlója vörös selyemből ké
szült, mindkét oldalán a fejedelem —»cí
merével, a címer körül arany lángnyel
vekkel van ékesítve. -»Kemény János
nak erdélyi fejedelemmé választásakor 
(1661) Montecuccoli vörös selyemből 
készült, kis lovassági zászlót küldött, 
amelynek egyik oldalán Erdély címere, a 
másikon a kétfejű sas volt látható.

Az önálló fejedelemség megszűnése 
után az ~on az országos heraldikai ele
mek egyre inkább keveredtek a Habs- 
burg-motívumokkal.

Az erdélyi fejedelmek testőrsége kü
lön díszzászlókat használt.

A 16-17. sz. fordulójának széles körű 
zászlóhasználatáról az ún. drezdai zász

lókódexek tájékoztatnak, amelyek tartal
mazzák az 1601-es goroszlói csatavesz
téskor nagy számban a császári csapatok 
kezére került zászlók színes ábrázolását 
(fővezéri, lovassági, gyalogsági, városi -  
Brassó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Se
gesvár -  zászlók, székzászlók, csapat- 
szárnyakat jelző zászlók, jelzőzászló).

Erdély „nemzeti színei” -  mint címe
rében -  a kék-vörös-arany (sárga).

Pandula Attila

erdélyi zománc —»ötvösség

Erdélv-térképek
A 16. sz. második felében a Magyar Ki

rályság területéből új politikai egység sza
kadt ki; neve kezdetben még bizonytalan, 
a speyeri béke ( 1571 ) a Habsburg-Mo.-tól 
már politikailag független -^Erdélyi Fe
jedelemség létrejöttét rögzítette. —ről be
szélve gyakran összekeveredik több, idő
ben és térben egymással össze nem illő 
meghatározás. ~en mást ért a természet- 
földrajz kutatója, mást a középkori ma
gyar történelmet ismerő, s megint mást az, 
aki a Mohács utáni politikai események 
szálainak rendezésével foglalkozik. A ter
mészetföldrajz tájbeosztási logikájának 
szellemében —»Erdély a -»Kárpát-meden
cének egy jól elkülönülő, elkülöníthető ré
sze. A középkori Erdély politikai határai 
északkelcten-keleten-délkeleten-délen 
nagyjából azonosak lehettek a természet- 
földrajzi tájbeosztás alapján kijelölhető 
határokkal. Nyugati irányban -  minthogy 
politikai értelemben Erdély a középkori 
Magyar Királyság egyik kisebb közigaz
gatási egységének számított -  nem volt 
ténylegesen kijelölt határa. Az ~ címében 
-  a francia kiadókat leszámítva -  a „feje
delemség” mint államforma-megjelölés 
a 18. sz.-ra vált általánossá, amikorra e 
terület önálló külpolitikai szereplőnek 
már nem volt tekinthető.

Erdély első önálló térképe Johannes 
Hontems (—»Flonter, Johann) fametsze
tes Chorographia Transylvaniae Sybem- 
bürgen c. műve volt, amely tkp. a —»Lá
zár-térkép átdolgozásán alapult. A címé
ben jelzett megjelenési hellyel (Bázel, 
1532) ellentétben első alkalommal visz.
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Brassóban, 1539-ben látott napvilágot. E 
mű egyetlen ma ismert példányának 
(OSZK, RMK III 296) a vízjele brassói. 
Természetesen lehetséges, hogy Honte- 
rus Bázelban próbanyomatot készíttetett. 
Sebastian Münster Die Siebenburg so 
man sunst auch Transsyluaniam ne[n]t c. 
térképének szerkesztésénél, amely az ál
tala közreadott Geographia, ill. Cosmo
graphia... c. művekben is helyet kapott, 
e brassói kiadást használta fel. Honterus 
visz. nem volt megelégedve művével, 
azért valamikor 1547-49 között elkészí
tette a 2. kiadást, amely azonban csak tö
redékekből ismert. E második változatot 
adta közre —»Zsámboky János Transilva- 
nia Sibenbürgen (Bécs, 1566) címmel. 
Zsámboky -  tapasztalataink szerint -  rit
kán változtatott az általa átvett térképek 
kivágatán és csak keveset azok tartalmán, 
így joggal feltételezhetjük, hogy az általa 
kiadott változat gyakorlatilag azonos 
Honterus Erdély-térképének 2. kiadásá
val. Ezt a feltételezést a ma ismert töre
dékek is megerősítik. Zsámboky térképét 
Abraham Ortelius átvette, és Theatrum 
orbis terrarum c. atlaszában 1570-1612 
között legkevesebb 50 kiadásban közre is 
adta. E kiadások a térkép két variánsát 
tartalmazzák. A második változaton szé
lesebb a keret, s a főcím, ill. az alcím kö
rüli szalagdísz motívumai is megváltoz
tak. Visz. újra kellett tehát metszeni a 
rézlemezt, aminek oka a nyomólemez 
kopása lehetett. Míg az első változat tel
jes egészében rézkarc volt, a második 
már rézmetszéssel készült, s így jobban 
bírta a nyomtatás során fellépő terhelést 
(—»mélynyomó eljárások). A második or- 
teliusi változatot valaki Gerard Mercator 
Transylvania (Duisburg, 1595) c. térképe 
alapján néhány településnévvel egészí
tette ki, e mű igen ritka. Mercator Er- 
dély-térképe lett a forrása azoknak a mű
veknek, amelyek a fejedelemség területét 
önálló lapon mutatták be: Willem Jan- 
szoon Blaeu Transylvania. Sibenbürgen 
(Amszterdam, 1635), Jan Janszoon Tran
sylvania Sibenbürgen (Amszterdam, 
1636), Nicolas Sanson Principauté tie 
Transilvanie... (Párizs, 1664) stb. Jel
lemző, hogy az ~et a 16. sz. utolsó évti

zedétől a 17. sz. 60-as éveiig gyakorta a 
politikai életből addigra teljesen eltűnt 
Báthory család farkasfogas címere díszí
ti. Willem és Joan Blaeu Transylvania. 
Sibenbürgen címmel új metszésben és új 
tartalommal adták közre Erdély térképét 
feltehetően 1666-ban. Visz. Jan Janszoon 
a fenti művel egy időben adta ki Nova et 
accurata Transylvania descriptio c. map
páját. E két mű között szoros a kapcsolat: 
Kolozsvár környékén, ill. a Székelyföldön 
új, tökéletes magyar helyesírással megírt, 
azonos településnevek vannak, s mind
kettőről eltűnt a Báthory-címer. Janszoon 
új Erdély-térképe az általa később közre
adott atlaszokban gyakori, míg a Blaeu 
család kiadásában napvilágot látott mű rit
kának számít.

1699-ben Nagyszebenben jelent meg 
Giovanni Morando Visconti itáliai had
mérnök Mappa della Transiluania... c. 
térképe, amelyen 1140 település neve 
szerepel, nagyon jó magyaros névírással. 
Visconti, a térkép készítője Luigi Ferdi- 
nando —»Marsigli mellett részt vett a kar
lócai béke (1699) határkitűzési munkála
taiban, s több erdélyi vár felújításának 
tervét is elkészítette, 1717-ben Erdélyben 
halt meg. (Sírja ma is Gyulafehérvárott.)

Az új felmérések eredménye nem jut
hatott el a külföldi térképkiadókhoz, a 17. 
sz.-i alapot szinte változatlan tartalommal 
használták tovább még a 18. sz. első fe
lében is, pl. Cornelius Dankerts, Nova 
Transilvaniae principatus tabula (Amsz
terdam, [1700]); Johann Baptist Homann, 
Principatus Transilvaniae... (Nürnberg, 
[1710]); Nicolaus de Fer, Principauté de 
Transilvanie divisée en cinq nations sub
divisée en quartiers et comtez... (Párizs, 
1724); Reiner és Josua Ottens, Nova 
Transilvaniae principatus tabula... 
(Amszterdam, [171?]); Matthias Seutter, 
Transylvaniae principatus in 5 nationes 
divisus... (Augsburg, [174?]); Hubert 
Iaillot, Principauté de Transilvanie divi
sée en cinq nations... (Amszterdam, 
[1740]) stb. A 18. sz.-i üj felmérések 
eredményei ma csak kéziratban találha
tók meg, pl. Johannes Conrad Weiss, 
Nova et accurata mappa geographica 
Daciae mediteranae seu moderni princi-
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OKNÀT is: 
C I K K L E N
£Á$niAE AI

Erdély első önálló térképe: Honterus Chorographia Transylvaniae Sybembürgen c. műve (Brassó, 1539). OSZK
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patus Transylvaniae... (1735) vagy 
Luchsenstein, Magni principatus Tran
sylvaniae tabula... (1751) stb. 1773-ban 
Pozsonyban jelent meg -^Losontzi Ist
ván Hármas kis tükör c. műve, benne Er
dély magyar nyelvű térképével, amely
nek címe Erdélyországi új tábla.

A korábbi nyomtatott térképekhez ké
pest új tartalommal került közreadásra 
egy ismeretlen szerző műve: Geographi
sche Mappe des Gross-Fürstenthums Sie
benbürgen. Ismerjük olyan változatát is, 
amelyen a II. József uralkodása alatt ki
alakított új igazgatási egységek vannak 
jelölve határaikkal, s létezik olyan vari
ánsa is, amely földtani adatokat tartal
maz.

Anton Wenzely Generalkarte von Sie
benbürgen címmel készítette el 1789-ben 
Erdély új térképét. E mű megjelent Franz 
Anton Schraembl osztrák kartográfus All
gemeiner deutscher Atlas aller Länder, 
valamint Allgemeiner Grosser Atlas c. 
köteteiben is.

Írod.: Fodor Ferenc, A magyar térképírás,
I III, Bp., 1952; Papp-Váry Árpád, Hrenkó 
Pál, Magyarország régi térképeken, Bp., 
1989.

Plihál Katalin

Erdődy Ferenc (Mester Ferenc; Szat
mári Ferenc; tGyőr, 1509)

—>Bakócz Tamás öccse. Pietro —>Ran- 
sano és Antonio —»Bonfini egybehangzó
an állítja, hogy mind prózában, mind vers
ben kiválót alkotott; művei azonban nem 
maradtak ránk.

írod.: Horváth János, Az irodalmi mű
veltségmegoszlása, Bp., 1944, 200-201; Ge- 
r é z d i  Rábán, Janus Pannoniustól Balassi 
Bálintig, Bp., 1968, 236, 46. jegyzet, 242 
245.

Kiss Anna

Erdődy Júlia, gr.-nő —>Csáky István,
gr-

Erdődy Lajos (18. sz.)
Versszerző, földbirtokos. Szabolcs m.-i 

főszolgabíró. A Magyar Hírmondóba 
(1781) és a Magyar Musába (1788) írt 
verseket. Kéziratban két költeménye ma

radt fent. Kazinczy „felette nem jó poetá”- 
nak tartja, de a kortársak kedvelték mun- 
kácskáit. Lőcsén 1777-ben kiadta az Er
dődy Júlia és férje, —>Csáky István által 
építtetett, Sans Soucmak keresztelt kéj
lakról és parkról szóló 113 strófás leírá
sát, amely a gr. —»Sztáray Mihály által 
készített francia nyelvű leírás fordítása és 
bővítése.

Művei: Új Sans Soucinak, avagy gond nél
kül való helynek rövid leírása..., Lőcse, 1777; 
Átok, melyet a franciáknak német versekben 
énekelt Becsben Haschka L. L. úr az 1793. 
esztendőben, Pest-Buda, 1793.

írod.: Abafi Lajos, Egy érdekes költő az 
1785-ik évből, Gyöngyös, 1877.

Magyar Árpád

Erdődy László Ádám, gr. (Pozsony, 
1677. szept. 30-Nyitra, 1736. máj. 10.)

Könyvtáralapító főpap, diplomata. 
1706-tól nyitrai püspök. Saját gyűjtemé
nyével négyszeresére növelte egyházme
gyéjének könyveit. Az általa alapított 
székesegyházi könyvtár számos kódexet 
tartalmazott.

írod.: V á g n e r  József, A nyitrai egyházme
gyei könyvtár kéziratai és régi nyomtatvá
nyai, Nyitra, 1886.

Széles Éva

erdőgazdálkodás
10-13. század
A mo.-i ~t a 13. sz. elejéig a királyi ke

zelésű erdők túlsúlya jellemzi. Legko
rábbi írott forrásaink is főleg ezekről tu
dósítanak. Az államszervezés idején Nyu- 
gat-Európa más kora feudális államaihoz 
hasonlóan a királyéi voltak a lakatlan er
dőségek. Mo.-on a 12. sz. végétől ezek 
többségét a királyi udvari birtokszerve
zet mintájára erdőispánságokká szerve
zik, előbb visz. az ország belsejében (pi
lisi, bakonyi, sárosi stb. erdőispánságok), 
majd kb. fél évszázaddal ezután a határ
vidékek később betelepült magas hegy
ségein (zólyomi, beregi stb. erdőispánsá
gok; I. László idején a lakott terület észa
ki határa Garamszentbenedek.) A királyi 
erdőispánságok területére speciális, az 
-hoz és a —vadászathoz köthető felada
tot ellátó királyi szolgálónépeket — erdő-
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óvók, vízóvók, vadászok, halászok, pe- 
cérek, darócok stb. -  telepítettek. Ezek 
katonai szervezetben éltek tizedeseik és 
századosaik vezetése alatt, akiknek szál
lásadással is tartoztak. Az erdőispánság a 
német pfalzokhoz hasonlítható birtok
igazgatási intézmény is volt, vezetője 
(procurator) az erdők felügyeletén kívül 
gazdasági és igazságszolgáltatási felada
tot is ellátott. Bíráskodott nemcsak a szol
gálónépek, hanem az ott lakó királyi 
alattvalók felett, beszedette termény- és 
pénzjáradékukat. Az erdőispánságban 
felhalmozott javakat a vadászatok és az 
országjárás alkalmával a király és kísére
te élte fel.

Megbízható írásos adatokkal is alátá
masztható ismereteink csak az erdőőrök 
(ardó: ’erdőóvó’) tevékenységéről van
nak. A vadászat nem feladatuk, a 13. sz.- 
ban még elkülönül egymástól az erdőőri 
és vadászi foglalkozás. Fegyverrel védik 
az erdőt az idegen behatolókkal és a tol
vajokkal szemben, beszedik az ispánság- 
nak járó adókat. Felismerve az erdő és a 
fa eszmei, gazdasági és birtokjogi jelen
tőségét, az erdőőrök vigyáznak, hogy a 
jogos használók se rongálják az erdőt fa
vágás és erdei legeltetés alkalmával, élő 
fát ne vágjanak ki tüzelés céljára, fát csak 
saját szükségletre vigyenek ki az erdő
ből, ne pedig eladási szándékkal. Véle
ményüket kikérték az erdőispánsági terü
letek eladományozása előtt. Ha az erdő
óvók úgy ítélték meg, hogy a kérdéses 
erdőben vadállások találhatók, tehát va
dászatra alkalmas, vagy vizei értékes hal
ban bővelkednek (a pisztráng halászata 
regálejog), előfordult, hogy másutt adták 
a birtokadományt a kérelmezőnek. A 13. 
sz.-ban a birtokviszonyok megváltozásá
val az erdőispánsági szervezet létjogosult
sága megszűnt, az ~sal kapcsolatban álló 
szolgálónépek utódait a megmaradó kirá
lyi vadászkastélyok köré tömörítették.

A királyi birtokok eladományozásával 
egy időben a királyi erdők is egyházi, 
kisebbrészt világi kézre jutottak. Az el
adományozható erdők megfogyatkozásá
val az uralkodó gyakran már csak erdő
használati jogot adott az egyháziaknak 
(főleg szerzetesrendeknek).

A 12. sz. végén a királyi erdőuradal
mak megszervezésével egy időben for
dult az egyházi birtokigazgatás figyelme 
is az erdők felé, felismerve gazdasági je
lentőségüket (a makkoltatás bérének első 
említése: 1182). A 13. sz.-ban megjelen
nek az egyházi -  és elvétve világi -  bir
tokokon is az erdőóvók. Feladatuk meg
egyezik az erdőispánságokban tevékeny
kedő társaikéval, az erdők őrzése, az 
esetleges jövedelmek, makkbérek besze
dése. A következő évszázadokban a 
nagybirtokok, majd a városok erdőőrei
ről is beszámolnak a források. Az erdők 
őrzése nem a fában való szegénység függ
vénye, az adott birtok szervezettségi szint
je nagyobb szerepet játszik benne, mint 
erdősültségi viszonyai. Az erdőőrök állí
tása elsősorban nem erdővédelmi vagy 
gazdasági célokat szolgált, hanem egyér
telműen kifejezte a tulajdonos birtokjo
gát, valamint azt, hogy az adott erdőt 
csak a birtokos tudtával és engedélyével 
lehetett használni (perek az erdőőrállítás 
jogosultságáról).

A kor embere a mindennapi életben a 
mainál sokkal több szállal kötődött az er
dőhöz. A tüzelőn kívül építőanyagát, 
használati tárgyainak, eszközeinek, szer
számainak nagy részét az erdő fája adta. 
A vadászott állat húsa, az erdei ehető nö
vények, gyümölcsök, méz stb. gyűjtöge
tése jelentős szerepet játszott a népesség 
élelmezésében. Ismerték és hasznosították 
a —»gyógynövényeket. A prémeket és az 
állatbőröket a ruházkodásban és a lakbe
rendezésben hasznosították. Az állattar
tás sem nélkülözhette az erdei legeltetést. 
Éppen ezért az erdő a birtoktest és a falu
határ szerves részének számított, a szán
tókhoz hasonlóan. A 13. sz.-ban megjele
nik az adományok mellett az erdők adás
vétele, kényszerhelyzetben pedig bérlete. 
Az erdők a nemzetségen belül még osz
tatlanok, a 13. sz.-ban csak a legnagyobb 
birtokosok között fordul elő a birtokosz
tály során az erdők megosztása. Egyéb
ként az egyes települések és a birtokosok 
a hozzájuk tartozó erdőt közösen hasz
nálják.

14-18. század
A 14. sz.-tól teljesen elkülönül a köz
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ponti hatalomhoz, a kincstári bányászat
hoz kapcsolódó ~ az országos gyakorlat
tól. A gazdasági élet más ágaihoz hason
lóan egységesedik az egyházi és világi 
birtok ~a. Felzárkózik a városok ~a, 
amelyek a kollektív nemességi jog alap
ján rendelkeznek a határukban (és falva
ik határában) fekvő erdőkkel. A 17. sz.-ra 
kiépül és írásbeliséget kap a kisnemesi és 
közbirtokossági erdőkezelés is. Az utób
bi sokban hasonlít az erdélyi archaikus 
társadalom jórészt szabad állapotú lako
sokból álló faluközösségeinek erdőhasz
nálatához.

A népesség növekedése a gabonaszük
séglet növekedését vonta maga után. A 
földművelés a 14. sz.-ban olyan mérete
ket öltött, hogy a könnyen művelhető föl
dek fogytán rá kellett térni a nehezebb ta
lajok megmunkálására, az erdők irtására. 
A magas hegyeken fekvő, csak ~sal hasz
nosítható volt királyi erdőispánsági terü
leteken tömegével jelennek meg az új, 
immár elsősorban földműveléssel foglal
kozó idegen és magyar lakosságú telepe
sek hospes- és soltészfalvai. Az erdőirtá
sok az ország belsejében is folytak, Mo. 
nagy irtáskorszaka a 14. sz.-ban volt. Az 
irtáskorszak végére Mo.-on is kialakul a 
művelési ágak közötti kívánatos egyen
súly (amelyet csak a török pusztítás borít 
fel a hódoltsági területeken). A megma
radó erdőterület értéke megnő. Az érté
kesebb erdők mértékegysége már nem a 
többi művelési ágra is alkalmazott ekeal
ja, hanem a bárdalja. (A —>Tripartitum 
még ekealjban és a mindvégig használa
tos holdban számol.) Nagysága az az er
dőterület, amelyet átlagos erdőből egy 
nap alatt ki lehetett vágni. A későbbiek
ben (17. sz.), az erdőhasznosítás céljának 
és módjának megváltozásával, az erdő 
nagyságát a benne átteleltethető, mak- 
koltatható sertések számával mérték.

Az ~ felértékelődését mutatja, hogy a 
nemesi családok a 14. sz.-tól kezdve a bir
tokosztályok során az erdőket is megne
vezve, elhatárolva egymástól, felosztják.

A kisnemesi falvakban, ahol az erdőt 
több tulajdonos használja jobbágyaival, 
ez a folyamat a 17. sz.-ban játszódik le, 
Mária Terézia erdőrendtartása (1769) a

közösen használt erdők lepusztult állapo
ta miatt teszi majd kötelezővé az erdő 
szétosztását a részbirtokosok között.

Az erdők értékének megítélése első íz
ben a Tripartitumban olvasható, bár az 
ott lejegyzett értékkategóriák nem a 16. 
sz. elején, hanem századokkal korábban 
alakultak ki.

A legkisebb értéke a leromlott, cserjés, 
bozótos erdőnek volt, amelyet tüzifanye- 
résre lehetett csak használni, jövedelmet 
nem hozott. A későbbiekben elsősorban 
ezt az erdőfajtát használták erdei legelte
tésre (elnevezése időnként: konyhaerdö).

A jó minőségű, szerszám- és tűzifának 
is alkalmas eresztvényerdő (permissoria) 
becsűje nagyobb volt. Az eresztvényerdő 
a forrásokban kettős értelemben fordul 
elő. így nevezték egyfelől a sarjról fel
újult erdőket, másfelől azokat, amelyek
be a jogosultakat -  jobbágyok, iparosok 
stb. -  beeresztették, használatukat sza
bott feltételek mellett megengedték. A 
Tripartitum az eresztvényerdőket ez utób
bi értelemben említi. A legtöbbre a szép 
szálerdőket tartották, amelyekből mind 
épület-, mind ipari fát nyerhettek, mak- 
koltatni és vadászni is lehetett bennük. 
Fafaj szerint ezek leggyakrabban fenyő- 
és tölgyerdők, a középkorban bárdoser
dőnek, makkoserdőnek is nevezték őket 
(dolabrosa, glandinosa). Az erdőhaszná
lat tilalma legkorábban ezekhez az er
dőkhöz kapcsolódott.

Az ~ és gyakorlata a 14-18. sz. között 
lényegében semmit sem változott, és va
lamennyi előbb felsorolt birtokosszek
torban -  a kamarai bányászat ~át is ide
értve -  azonos elveken és gyakorlaton 
nyugodott. Legfontosabb ismérve, hogy a 
gazdálkodás megelégszik a készen kapott 
javakkal, de az erdő biológiai regeneráló
dását a természetre hagyja. Az ~ többnyi
re erdőhasználat, amely a fejletlen gazdál
kodású szektorokban a néprajzi termino
lógiában használt erdőclés, erdőkiélés 
szintjét éri csak el, de még a fejlettebb bir
tokokon is legjobb esetben a szabályozott 
erdőhasználatig jut. Minél szervezettebb a 
gazdálkodás egésze, és minél nagyobb a 
faigény, annál körülírtabbak, szigorúbbak 
a szabályok. A szabályozott erdőhasználat
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fogalma nem zárja ki az erdővédelmet, sőt 
igen sok intézkedése arra irányul. A leg
több erdőrendtartásnak nevezett erdő
használati szabályzat és uradalmi instruk
ció előírja, hogy a fakészlettel gondosan 
bánjanak, ne csak a szép egyedeket vág
ják ki, nehogy a többi az erdőn rohadjon. 
Fellépnek az indokolatban fapazarlás el
len. Tartja magát az a korábbi periódusból 
átvett elv, hogy szükségtelenül senki ne 
vágjon ki élő fát se tűzifa, se ipari felhasz
nálás céljára. Néhány fatakarékosságra 
vonatkozó és az erdőt biológiailag védő 
intézkedés mellett az erdővédelem tiltá
sokban nyilvánul meg. A tilalom oka, ill. 
célja többféle lehet.

1. Ideiglenes gazdasági indíttatású: Ti
lalom alá veszik makkérés idején a tölgy
erdőket, vagyis eltiltják a többi állat legel
tetését a makkoltatás ideje alatt, és szüne
teltetik a favágást. Az öreg, jó makktermő 
tölgyerdők középkori elnevezése gyak
ran avas, ami az óvás szóból keletkezett. 
Nyár végén bejárták a makkoserdőket, és 
a makktermés alapján megbecsülték az 
erdőbe hajtható sertések számát. Először 
az uradalom és az uradalmi jobbágyok 
sertéseivel számoltak, és csak ezek lét
számán felül fogadták a „vidékiek” kon- 
dáit. A makkoltatás Kisasszony-nap után 
kezdődött, és az időjárástól függően álta
lában addig tartott, ameddig az állat még 
ki tudta kaparni a táplálékot a hó alól, ill. 
míg az erdő járhatatlanná nem vált. 
Makkbért kevés kivétellel az uradalmi 
jobbágyok sertései után is szedtek már a 
korai időktől kezdve, bár kevesebbet, 
mint az idegenek állataitól. A 18. sz.-ra 
már csak makkbér ellenében lehetett mak- 
koltatni. Ez a rend természetesen csak a jó 
makktermő évekre vonatkozott, amelyek
re természeti adottságoktól függően há
rom- vagy hatévenként lehetett számítani.

2. Biológiai eredetű: Átmenetileg ti
lossá nyilvánították a fiatalos erdőket, kü
lönösen a sarjról felújultakat, megtiltva 
bennük az erdei legeltetést kb. 12 évig, ill. 
fafajtól függően addig az időszakig, amíg 
az újulatban legelő állat még kárt tehetett. 
A fiatalos erdőben mindenféle fahaszná
latot tiltottak (vágás, kérgezés). Idősza
kos tilalom volt a lepusztult, leromlott

erdőrészekben is, annak érdekében, hogy 
az erdő a magfák segítségével természe
tes úton regenerálódhassék. Erdővédelmi 
célú időszakos pihentetésére főleg azok a 
birtokosok kényszerültek, akiknek vi
szonylag kis erdeje nagy igénybevétel
nek volt kitéve. A városi erdőkben már a
15. sz.-ban éltek ezzel a módszerrel. A 
városi tanács évente kijelölte azt az erdő
részt, ahonnan a jogosult polgárok faigé
nyüket fedezhették. A városi társadalom 
alsó rétegének, a napszámosoknak, más 
házánál lakóknak nem volt faizási joguk. 
A közbirtokossági erdőkben a 17. sz.-ban 
határozták meg időnként a használat alá 
vehető és a használatból biológiai okok
ból kivonandó erdőterületeket. A vágha
tó és tiltott erdőrészek alkalmankénti vál
togatása még nem azonos a 18. sz.-ban 
elterjedt vágásfordulós vagy „fordasza
kos" ~sal.

3. Allodizáció: A nagybirtokon már a
14. sz.-ban tiltják a különösen értékes 
épületfaerdők vágását a saját uradalmi 
jobbágyok számára is, és tilalom alá ve
szik a vadasparkokat. Kezdetben mind
két erdőtípust a földesúri vár vagy udvar
ház közelében jelölik ki. Az allodiális, ti
los erdők köre a 16. sz.-ban kiszélesedik, 
a földesúr bármely erdő használatától el
tilthatja jobbágyait.

A tilalomnak a gyakorlatban az erdők 
őrzésével igyekeztek érvényt szerezni. A 
más erdejében vagy a tilos erdőben fát 
vágó vagy engedély nélkül oda behatoló 
személyt megbüntették. Az élő fa kivá
gása mindig súlyos vétség volt, de a leg
szigorúbb büntetést a makktermő és gyü
mölcsfa elpusztítójára rótták ki. A meg- 
torlási eljárás a középkortól kezdve a 19. 
sz.-ig lényegében változatlan volt. A bűn
jelet, a fejszét, a farögzítő láncot, a sze
keret és az igásállatokat az erdő őrzői 
„behajtották”, és a bírság kifizetéséig zá
logban tartották. Elhajtották az engedély, 
ill. fizetség nélkül vagy tilosban legelő 
állatokat, makkoló sertéseket. A bírság 
egyharmadát a tettenérő erdőőr vagy haj
dú kapta, kétharmada az erdő tulajdono
sáé lett.

A korszak erdőhasználati joga három
féle erdőt ismer. Az allodiális, azaz tilos
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erdőket, a falu erdejét és a közös erdőket. 
A falu erdejét a falu határában a jobbá
gyok és a zsellérek telki állományuk 
nagyságától függetlenül, közösen hasz
nálhatják. (Egyéni, telkekhez osztott er
dő főleg a Csallóközben és az Őrségben 
fordult elő a telki állományból hiányzó 
más művelési ágak pótlására.) Az erdők 
túlnyomó részét ekkor még a közös er
dők tették ki, amelyeket a földesúr és a 
jobbágyság közösen használt a földesúr 
által megszabott feltételek mellett.

A 17. sz. végére a falu erdeje általában 
beleolvadt a közös erdőkbe. 17. sz.-i ta
núvallatások egész sora foglalkozik az
zal, hogy mikor jelent meg a falu határá
ban a tilos erdő, és mióta kell egy koráb
ban ingyen használt „szabad” erdőrész 
után makkbért vagy a fáért erdőbért fi
zetni. Lassanként kialakult az a gyakorlat, 
hogy a jobbágyok ingyenes, úrbéres faizá- 
si joga csak az épület- és tűzifára terjedt 
ki, az erdőhasználat más formái után fi
zetniük kellett. A 17. sz.-ra ez az ingye
nesség is megszűnt, ill. a faizás ellenérté
kéként a jobbágy földesurának úrbéres 
favágással és fahordással tartozott.

A Mária Terézia által kibocsátott Ur
báriumban (1767) nyilvánították ki Írás
ban először, hogy a faluhatár erdeit, a kö
zösen használt erdőket egyértelműen föl
desúri erdőknek tekintik. Az Urbárium 
már nem ismeri a falu erdeje fogalmát, 
erre az időszakra fejeződött be az erdők 
allodizációja. A jobbágyokat ezután már 
csak az úrbéres faizás illeti meg (épület 
és tűzifa), az erdőhasználat további for
máiért bért fizettek.

Ennek ellenére az uradalmak jobbágy
sága a 18. sz.-ig a faluhatár erdejéből vi
szonylag könnyen jutott tűzi- és épületfá
hoz, s gyakorlatilag a közös erdő vala
mennyi részét használhatta. Ha faipari 
tevékenységet folytatott, és a szokásos
nál nagyobb mennyiségre volt szüksége, 
akkor is hozzájuthatott a többlethez. Az 
Urbárium kibocsátásáig az országnak 
olyan területein, ahol a faluhatár 50%-át 
vagy ennél nagyobb részét erdő tette ki, a 
földesúr tudomásul vette, hogy jobbá
gyai részben vagy teljes mértékben az 
~ból tudnak csak megélni és feudális já

radékaikat fizetni. Megengedte, hogy az 
általuk készített erdei termékekkel, de 
szélsőséges esetben még a tűzifával is 
kereskedjenek. (A Zólyom és Turóc m.-i 
zsindely- stb. készitők áruikkal a hódolt
ság idején is lejártak az Alföldre.) A pa
raszti háziipar keretében különféle, fát fel
használó tevékenységek folytak: szén-, 
mészégetés, zsindely- és faeszközök gyár
tása, hordókészítés stb (—»faipari mun
kák). A földesúri üzem saját kezelésben 
hagyta vagy bérlőknek adta ki az üveg
gyártást, a hamuzsírégetést, a pálinkafő
zést és a téglaégetést. Fűrészmalom üze
meltetésével mindkét fél foglalkozott.

A 18. sz.-ig a hagyományos gazdálko
dást folytató erdőbirtokos nemigen törő
dött erdeinek gondozásával, az erdőt el
sősorban pénzforrásnak tekintette, akár 
az erdő állagának a rovására is. A 16. sz. 
óta ismert, tiszttartóknak szóló utasítá
sok, instrukciók lényege az, hogy az er
dőből mindenáron jövedelmet szedjenek 
be. Ezért engedték meg, hogy az erdők
ben viszonylag csekély erdőbérért nagy 
mennyiségű fát felemésztő hamuzsírége
tés folyjék, ha más hasznosításra nincs 
mód. Fizetség ellenében az értékes épü
let- és szerszámfaerdőkben a fafeldolgo
zó iparosok (bognárok, kádárok) szaba
don válogattak a fából, bár előfordult az 
is, hogy az erdőőr „mutatta ki" a kivág
ható egyedeket. A kivágott ipari fát azon
ban nem szállították ki az erdőből, ha
nem legényeikkel együtt helyben dolgoz
ták fel, ami fapazarlással és a helyszínen 
esetleg növekvő csemeték elpusztításá
val járt. Az erdőn dolgozó iparosok a 
munka ideje alatt kunyhókat építettek ma
guknak, tüzet raktak.

A jobbágyok által kivitt épület- és 
tűzifa mennyiségére az erdőőr vagy a haj
dú felügyelt. Vigyázott arra is, hogy az er
dőbérlők a mész- és szénégetéshez, pálin
kafőzéshez lehetőleg száraz hulladékfát 
használjanak fel. A fahasználat bérlete (el
ső említése a 16. sz.-ban) úgy történt, 
hogy az igénylő a tiszttartótól engedélyt 
kért a szükséges mennyiség kivágására, 
kifizette az ellenértéket, és mindkettőről 
igazoló nyugtát, cédulát (scheda) kapott. 
A cédula két példányban készült, az egyik
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a tiszttartónál maradt éves számadása el
készítése céljából, a másikat a kérelmező 
átadta az erdőőmek, aki „kimutatta” a 
vágható fákat, a fakivágást pedig ellen
őriznie kellett. A cédulákkal az év végén 
elszámolt. (A nyugta a korai időkben nem 
irat volt, hanem kettétört fadarab, amely
nek mindkét felére az uradalomban szoká
sos egyezményes jeleket rótták fel.)

A —»bányavárosok körzetében fekvő 
erdőkben a rendkívül erős igénybevétel 
rendkívüli intézkedéseket kívánt. Az er
dőket vágásokra osztják (első említése: 
1426), vagyis kijelölik az évente kitermel
hető részt, míg a többi regenerálódását 
szigorú őrizettel segítik elő. Tiltják az er
dőkben a legeltetést, különösen a környé
ken honos vlach pásztorkodást, a kecske- 
és juhtartást. A fával igyekeznek takaré
koskodni, a pazarlás elkerülése érdeké
ben korán megjelenik a fejsze helyett a 
fűrész, és a fákat közvetlenül a talaj felett 
vágják ki (16. sz.), nem derékmagasság
ban, mint másutt.

A mezőgazdaság és az ~ szoros össze
fonódását jelzi az erdei legeltetés orszá
gosan elterjedt szokása. A takarmányter- 
mesztést nem ismerő földművelés mellett 
az állattartás nem nélkülözhette az erdők 
füvét. Mo. egyes tájegységein (Dunántúl, 
Felvidék) a falvaknak gyakran nem volt 
külön legelője az erdőn kívül, ott legelt 
az igásállat, gyakran még a szénát is az 
erdőből kaszálták. E speciális gyakorlat
tól eltekintve az erdőbe csak az év bizo
nyos szakaszában, a legelők kimerülése 
után hajtották be az állatokat. Az erdei 
legeltetés már az erdő külsején meglát
szott, meghatározta az erdő állagát. Az az 
erdő, amelyben rendszeresen legeltettek, 
makkoltattak, ritkás volt, sűrű aljnövény
zet borította, s egymástól távol álló fák 
alkották. Az ilyen erdők némelyikét, fő
leg az öreg tölgyekből álló makkoserdő
ket mai fogalmaink szerint nem is tekin
tenénk erdőnek.

1 8 .sz á z a d  vége
A fordulat, az áttérés a hagyományos 

~ról, az erdőélésről az erdőművelésre, az 
ember által irányított fatermesztésen ala
puló ~ra a 18. sz. végén következett be. 
(A fatermesztés biológiai ismeretei ko

rábban sem hiányoztak, a 13. sz.-ban is 
írnak emberi kéz által magról nevelt er
dőről.) A megtervezett -  jellemzői: a fák 
legkedvezőbb biológiai életkorában vég
rehajtott véghasználat, az erdőállomány 
mesterséges vagy irányított természetes 
felújítása, az újulat tudatos gondozása. 
Szemléletmód-változással is járt, a mel
lékhasználatok helyett az -  elsődleges 
célja a jó minőségű faanyag előállítása. 
A fatermesztés folyamatosságának fenn
tartása érdekében az erdőt éves vágások
ra osztották, ahol egymás után valósul
hattak meg az egyes termelési folyama
tok (vágásfordulós vagy fordaszakos ~).

A 18. sz.-ban vetődik fel az igény, hogy 
az erdészeti személyzet ne csak rendésze
ti feladatokat lásson el, hanem az erdőmű
velést, —t képzett szakember irányítsa.

Írod.: Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen, 
A magyar törvényhatóságok jogszabályainak 
gyűjteménye, I IV, Bp., 1895-1904; Tagányi 
Károly, Magyar erdészeti oklevéltár, I—III, 
Bp., 1896; Mályusz Elemér, Turóc megye ki
alakulása, Bp., 1922; Heckenast Gusztáv, 
Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Ár
pád-korban, Bp., 1970; W ellmann Imre, A 
magyar mezőgazdaság a 18. században, Bp., 
1979; Magyar Eszter, A feudalizmuskori er
dőgazdálkodás az alsó-magyarországi bá
nyavárosokban (1255-1747), Bp., 1983; Uő, 
Erdőgazdálkodás a 18. századi Magyarorszá
gon, in Európa híres kertje. Történeti ökoló
giai tanulmányok Magyarországról, szerk. R. 
Várkonyi Ágnes, Kosa László, Bp„ 1993.

Magyar Eszter

e rd ó 'isp á n sá g  —»erdőgazdálkodás

Érdy-kódex (OSZK, MNy 9)
338 levél terjedelmű, magyar nyelvű 

prédikáció- és legendagyűjtemény. Szer
zőjét Kartauzi Névtelenként tartja szá
mon az irodalomtörténet. Az 1526 táján 
végleges formába öntött kódex a latin 
előszó alapján a —»kartauziak lövöldi ko
lostorához köthető. A Névtelen, a terjedő 
lutheri tanok elleni védekezésképpen, tar
talmas olvasnivalóval kívánta ellátni a 
különböző kolostorokban élő, latinul nem 
tudó laikus testvéreket és apácákat. Az 
—»egyházi év nagy ünnepköreire és vasár
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napjaira, valamint a —»szentek ünnepeire 
kínál a perikopafordítások (szentírási sza
kaszok) mellé felolvasásra szánt prédiká
ciót, postillát s a szentek esetében legen
dát is. Az első rész csonka, —»nagyböjttel 
megszakad, a szentekről szóló rész vi
szont teljes, egyúttal ez a legterjedelme
sebb magyar nyelvű —»legendárium is. A 
prédikációk fő forrása —»Temesvári Pel- 
bárt Pomeriuma, a legendáké a —»Legen
da aurea, de ezek mellett számos egyéb 
forrást is használt a kitűnő stílusú kompi- 
látor. Az ~et 1814-ben adományozta a 
nagyszombati papnevelő intézet a Nem
zeti Múzeum Könyvtárának; nevét első 
ismertetőjéről, Erdy Jánosról kapta.

K iad .: E r d y  C o d e x , kiad. V olf György, 
Bp., 1876 (Nyelvemléktár, 4-5); A  N é m a  B a 
r á t  m e g s z ó la l , vál., kiad. Madas Edit, Bp., 
1985.

írod.: Horváth Cyrill, Temesvári Pelbárt 
és kódexeink, Bp., 1911; Horváth János, A 
magyar irodalmi műveltség kezdetei, Bp., 
1931 ; D ienes Erzsébet, Az Érdy-kódex kelet
kezésének idejéről és írójáról, MNy, 1966; 
Bán Imre, A Karthausi Névtelen műveltsége, 
Bp., 1976; Dienes Erzsébet, A Karthausi Név
telen javításainak rendszere és tanulságai, in 
A magyar nyelv grammatikája, szerk. Imre 
Samu, SzathmáR] István, SzŰts László, Bp., 
1980 (Nyelvtudományi Értekezések, 104); 
Madas Edit, Az Érdy-kódex perikóparend- 
szere és Guillermus Parisiensis posztillás 
könyve, MKsz, 1984; Tárnái Andor, „A ma
gyar nyelvet írni kezdik”, Bp., 1984; D ienes 
Erzsébet, A művészi prózai nyelv néhány sa
játossága az Érdy-kódexben, in A magyar 
nyelv rétegződése, szerk. Kiss Jenő, Szűts 
László, Bp., 1988; Uő, Az Érdy-kódex Szent 
István-képe, in Nyíri Antal kilencvenéves, 
szerk. Büky László, Szeged, 1997.

Madas Edit

ereklyekendő -^liturgikus textilek 1.

e re k ly e tisz te le t
Az ~ elmélete és gyakorlata a zsidó

keresztény kultúrkörben és az európai 
pogány, ill. az Európán kívüli kultúrák
ban lényegében közös alapokra épül: a 
halott (esetenként az élő, pl. az aktuális 
helyszíntől távol tartózkodó) személy jól

lehet nem teljes, ám mégis hatékony je
lenlétének (repraesentatio), ill. szimboli
kus tartozékai, sértetlen vagy csonkolt 
állapotú maradványai (reliquia) hatóere
jének mágikus eredetű képzetére. Fogalmi 
terjedelme igen széles: a kánonjogilag 
szabályozott ~en túl kiterjed a kát. egyház 
által többnyire inkább tűrt, mint szorgal
mazott gyakorlatra. Ilyen a kulturális (pl. 
Petőfi daguerrotypiája), a történelmi (pl. 
Rákóczi hamvai), a nemzeti (—»koronázá
si jelvények) stb. emlékek ereklyeszerű 
tisztelete.

A halottak eltemetése és tisztelete egy
idős az emberiséggel, így a más-más for
mában, de minden vallásban kimutatható 
~ kialakulása a történelem legkorábbi 
szakaszára tehető. A z ereklye funkciója, 
hogy emlékeztessen és serkentse a tisz
teletet. A kiemelkedő személyek, hősök, 
ill. (a kereszténységben) kanonizált vagy 
kanonizációra esélyes szentek maradvá
nyainak, tartozékainak birtoklása (érinté
se, látása, közelsége) általánosságban te
kintélyt kölcsönöz, védelmet, szerencsét, 
egészséget stb. biztosít tulajdonosának. 
A kereszténységben a —»szenttiszteletet 
elsődlegesen a közbenjárás kieszközlése 
motiválja: alkalomszerűen elnyerhető 
általa a bűnbocsánat, végső soron pedig 
növeli az üdvözülés távlati esélyeit. Az 
egyházat -  általánosan érvényesülő enge
dékenysége ellenére -  több ízben eseti 
szabályozásra késztette, hogy az ~ törté
netében mindvégig jelen volt a szinte kor
látlan kiterjesztését célzó népi vallási gya
korlat csakúgy, mint a visszaszorítására 
irányuló teológiai kezdeményezések.

Ereklyén (lat. reliquia ’maradvány’) 
nem csupán a halott teteme, csontja, vére 
(elsődleges ereklyék) értendő, hanem ru
hái, használati tárgyai, mártíromságának 
eszközei is, végső soron minden, ami 
vele, akár holtában, érintkezésbe került, 
tehát sírja, koporsója, szemfedője stb. 
(másodlagos ereklyék). A keresztény ~et 
szentírási alapokra szokás visszavezetni 
(2Kir 13,21; Mt 9,20; ApCsel 19,12). A 
kereszténységben kezdettől fogva létezett 
a vértanúk ereklyekultusza, tiszteletüket a 
II. nikaiai zsinat (787) is megerősítette, 
mondván: a mártírok haláluk után azonnal
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A garamszentbenedeki Vir dolorum János apát és a Szt. Vér-ereklye ábrázolásával, 
1510. Keresztény Múzeum, Esztergom

üdvözülnek, s a földi egyháznak közben
járói lesznek Istennél. Noha a mártírkul
tusz jegyében már a legjelentősebb korai 
keresztény templomokat -  memoria állí
tásával is megjelölt -  sírok fölött vagy 
azok közelében emelték (ennek legjel
lemzőbb példája a római Szt. Péter- 
bazilika), az ereklyék nyilvános tisztele
tének történetében fordulópontként érté
kelhető, amikor magában a templomban

helyezték el őket (Szt. Ambrus milánói 
bazilikájába vitette Szt. Gervasius és 
Protasius tetemét); ez egyszersmind a 
kultusznak az eucharisztikus liturgiához 
való kötését jelentette. Az 5. sz. végétől 
előírássá vált, hogy az —»oltárnak erek
lyét kell magában foglalnia. Az oltár és 
az ereklye közötti kapcsolat mind a köz
vetettség fokozatai szerint, mind formális 
szempontból fölöttébb differenciált. Az
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oltár alépítményében (stipes) vagy az 
alatta található sírkamrában elhelyezett 
szakrális maradványokkal való kommuni
kációt egy nyílás (fenestella) tette lehető
vé a hívek számára. A kommunikáció for
mái ugyancsak a közvetettség fokozatai 
szerint különböztethetők meg: kivételes 
esetben lehetséges a maradványok köz
vetlen érintése, máskor a szentek sírjának 
közvetlen vagy közvetett -  többnyire 
textilszalagok (brandea) révén történő -  
érintése, ill. -  a szublimáció viszonylag 
magasabb fokán -  az ereklye látása, 
szemrevételezése. A kommunikáció leg
közvetlenebb, egyszersmind legprimi
tívebb formája, amikor a maradványokat 
folyadékba, többnyire olajba áztatják (in
fúzió): az így nyert oldatok arányosan ré
szesülnek az eredeti ereklye szakrális ere
jéből. A láthatás igényéből következett az 
ereklyék olykor közvetlen (kristály-, 
üvegfoglalat), tartósan többnyire közve
tett szemlélhetősége, de legalábbis szim
bolikus megjelenítésük igénye az ún. be
szélő ereklyetartók révén, amelyek nem
csak tartalmazták, de szemléltették és 
értelmezték is az ereklyéket (pl. kar vagy 
fej alakú ereklyetartók).

A minél közvetlenebb kapcsolat vágya 
inspirálta az ereklyék foglalatának egyre 
igényesebb kialakítását is. A foglalat csak 
a késő középkorban kapott gyűjtőnevet: 
reliquiarium, korábbi megnevezései ré
szint a relikvia általános funkcióját jelzik, 
részint a maradvány anatómiai, ill. a fog
lalat morfológiai azonosítását szolgálják 
(théka, vas, lipszanothéka, phylacterium, 
chrismarium, conditorium, repositorium, 
custodia, arca, scrinium, feretrum, cerra, 
truha, pyxis, buxis, cuppa, scyphus, en- 
colpium, pectorale, fibula, monile, bursa, 
pax, pacificale, sztaurothéka stb.).

Minthogy az ereklyék száma véges 
volt, szükségessé vált szétválasztásuk. A 
keresztény felfogás szerint az elhunytak 
teste a feltámadáskor újra feléled, ezért a 
9. sz.-ig csak olyan testrészeket lehetett 
ereklyeként felhasználni, amelyek a fel
támadáskor nélkülözhetők (haj, köröm), 
továbbá amelyeket már a halál beállta 
előtt eltávolítottak a testtől (pl. lefejezés, 
valamely végtag amputálása révén). Az

ereklyeszükséglet megnövekedésével 
mind nagyobb szerephez jutottak az érin
tési ereklyék: olyan tárgyak, melyeket 
szentek sírjához, ereklyéjéhez érintettek. 
Szt. Ilona császárné 320 k.-i jeruzsálemi 
zarándoklatához és a Szt. Kereszt feltalá
lásához kapcsolódik a Jézus Krisztusra 
vonatkozó (dominikális) ereklyék -  a 
szent lándzsa, a szögek, a keresztfa szi
lánkjai, a töviskorona, a Szt. Vér -  elter
jedése. Birtoklásuk fontos szerepet töl
tött be az uralkodói hatalom legitimálá
sában, szentségének biztosításában. Az 
uralkodói —»reprezentáció fontos része 
volt a „nemzeti” szentek és ereklyéik 
kultuszának terjesztése. Mo.-on e szem
pontból az Anjouk jártak elöl (Mariazell, 
Aachen). Szoros összefüggésben voltak 
az -tel a —»zarándoklatok, búcsújárások, 
melyek során a hívek az ereklyékkel kéz
zelfogható közelségbe kerültek, ill. mód
juk nyílt „emléktárgyak” beszerzésére a 
szent helyekről.

A keresztes hadjáratok során hamis 
ereklyék sokasága árasztotta el a Nyuga
tot. Az ereklyetúltengés hozzájárult ah
hoz, hogy a szentek tisztelete kapcsán a 
tridenti zsinaton (1545-63) újratárgyal
ják, majd szabályozzák az -  megenge
dett formáit. A reformáció eközben min
den eszközzel harcolt az -  ellen, és mint 
a bálványimádás jelképeit pusztította az 
ereklyéket. A római katakombák 16-17. 
sz.-i feltárása új lendületet adott az ~nek, 
mert az előkerült teljes (!) földi maradvá
nyok az akkorra már racionálisabb köz- 
gondolkodás számára az ereklyék való
diságát igazolták. Számos országba szál
lítottak Rómából ilyen teljes értékű 
maradványokat. A jozefinista egyházre
form intézkedései nyomán később meg
semmisítették az ereklyét, ill. megtiltották 
az ~et minden olyan esetben, amikor ere
detét nem lehetett Rómában kiállított bi
zonylattal igazolni.

Mo.-ra Szt. István révén kerültek az 
első ereklyék: a székesfehérvári királyi 
—»kápolna számára bolgár cári templo
mokból zsákmányoltatott ereklyekincset. 
A bolgárok elleni hadjáratból hozta 
magával Szmirnai Szt. Miklós és Szt. 
György ereklyéjét is, ez utóbbit egy
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1358-i oklevél szerint a veszprémi Szt. 
György-kápolnában őrizték. Visz. Szt. 
Kereszt-ereklyét is kapott II. Baszileiosz 
bizánci császártól. A —pannonhalmi 
bencés apátság számára talán sikerült 
szereznie egy darabkát Szt. Márton 
testéből. Levelezésben állott Odilo clunyi 
apáttal (994-1048), aki István kérését 
teljesítve ereklyéket küldött Mo.-ra. Az 
1083. évi —»szentté avatások jelentősen 
hozzájárultak az ereklyehiány enyhítésé
hez, s lehetővé tették, hogy Árpád-házi 
szentek és az első mo.-i vértanük erek
lyéi gazdagítsák —»Székesfehérvárt, a 
szentjobbi monostort, Váradot, Zobort és 
Csanádot. Gél lért püspök nagyobbik le
gendája (—»Gellért-legendák) azt állítja, 
hogy a Pesten eltemetett szent hamvait 
már 1053-ban felemelték és Csanádra 
vitték. Zoerard-András Zobor hegyi re
mete ereklyeként tisztelt vezeklőláncá
nak egyik felét a zobori kolostorban őriz
te Fülöp apát, a másik felét Mór pécsi 
püspöknek adta; —»Zoerard és Benedek 
legendája szerint tőle könyörögte el Géza 
hg. 1064-ben. A székesfehérvári királyi 
bazilikában temették el I. Istvánt; római 
szarkofágból átfaragott kő sírládája visz. 
szentté avatásával hozható kapcsolatba, 
írott forrásokból tudjuk, hogy Szt. Imrét 
is Fehérváron temették el, de sír-, ill. kul
tuszhelye nem ismert. Szt. István testéről 
még az 1060-as évek elején leválasztot
ták mumifikálódott jobb kézfejét, a Szt. 
Jobbot, s a bazilika kincstárában helyez
ték el. Innen azonban Mercurius őrkano
nok hamarosan elvitte, s Bihar m.-i csa
ládi monostorában rejtette el. A szentté 
avatást követő évben I. László e helyen 
monostort alapított tiszteletére. Az erek
lye a tatárjárás idejétől hányódott (egy 
része Krakkóba jutott), végül a raguzai 
domonkosokhoz került. Mária Terézia
1771-ben visszaszerezte, s a budai kirá
lyi palota Zsigmond-kápolnájában he
lyeztette el. I. László Somogyváron elte
metett hamvait 1113 u. Váradra vitték; 
szentté avatása után sírja körül kultusz
hely alakult ki. 1218-ban II. András szá
mos szentföldi ereklyét hozott magával 
keresztes hadjáratából. Zára városa Ve
lencétől megszerezte Szt. Simeon testét

(visz. egy egyiptomi múmiát). 1381-ben 
I. Lajos szintén Velencétől megszerezte, 
majd a —»pálosok budaszentlőrinci ko
lostorának adományozta Remete Szt. Pál 
testének maradványait; a fejereklyét II. 
Lajos hozta Mo.-ra 1522-ben Karlstein 
várából. I. Mátyásnak a török szultán 
adományozta Alamizsnás Szt. János tete
mét, melyet előbb Budán őriztek, később 
a —»pozsonyi Szent Márton-templomba 
került, s máig annak Alamizsnás Szt. Já- 
nos-kápolnájában található.

A legkorábbi mo.-i ereklyetartók közül 
egy sem maradt ránk. Legrégibb em
lékeink a nagyszabású ereklyesírok közé 
tartoznak, ilyenek a székesfehérvári erek
lyeszarkofágok (Szt. István-szarkofág) és 
Szt. Margit fehér márvány —»síremléke, 
melynek csak töredékeit ismerjük (BTM). 
A nemesfém ereklyeláda típusát képvi
selte Szt. Gellert Csanádi koporsója és 
Szt. Simeon zárai ezüstszarkofágja. A 
Szt. Kereszt-ereklyét, az —»esztergomi 
sztaurotékát egy 1609-i feljegyzés mint 
III. Béla idején Mo.-ra került ereklyét 
említi, de visz. csak a 16. sz.-ban jutott 
Kutassy János ( f i 601) esztergomi érsek 
tulajdonába. A 14. sz.-tól Mo.-on is elter
jednek a szent eleven megjelenítésére tö
rekvő figurális ereklyetartók; legszebb ha
zai példáik a Váradról Győrbe került 
—»Szent László-herma és az eredetileg 
Esztergomban őrzött —»trencséni herma, 
melyről azonban nem tudjuk, melyik 
szent számára készült. A 14. sz.-tól fa
szobrokon és táblaképeken egyaránt 
megfigyelhető mélyedések (sepulchra) e 
műtárgyak egykori ereklyetartó szerepé
re utalnak. A késő középkorban különö
sen népszerűvé váltak az eucharisztikus 
tartalmú vérző ostyák, ill. Szt. Vér-erek
lyék. A középkori Mo.-on tíz ilyenről tu
dunk: a —»garamszentbenedeki bencés 
apátságban, Kassán, Bátán (1519-ben 
Perényi Péter elrabolta és Siklósra vitte, 
de 1521-ben visszakerült), Győrött, a 
győri egyházmegye ismeretlen helységé
ben, Vasváron, Szegeden, Esztergomban, 
Pécsett és a horváto.-i Ludbregben. A 
kát. megújulás során újjáéledő ~ új meg
nyilvánulása volt a prot.-ok, ill. a tö
rökök pusztításaitól csodás módon meg
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menekült középkori képek és szobrok 
ereklyeként való tisztelete.

Az ereklye csodatevő hatásáról tanús
kodnak a Budaszentlőrincen, Remete Szt. 
Pál sírjánál történt csodás gyógyulásokról 
vezetett feljegyzések, amelyeket -^Had
nagy Bálint nyomtatásban is közzétett 
Vita divi Pauli primi heremite (Velence, 
1511) címmel. Művét a Budaszentlőrin
cen őrzött és 1422-től vezetett feljegyzé
sekből állította össze a miraculumokról, 
azaz a hiteles csodákról.

A 16. sz.-i irodalomban több helyütt is 
szóba kerül az ~. —»Tinódi Sebestyén 
Zsigmond császár és király (1552) c. kró
nikájában, —»Thuróczy János nyomán, 
említi a bátai Szt. Vér-ereklye kultuszát. 
A prot. —»Szkhárosi András Az Istennek 
irgalmasságáról és ez világnak hálaadat- 
lanságáról (1546) c. versezetében a híres 
európai zarándokhelyek után felsorolja a 
hazaiakat -  Bátát, Kassát, Damót, Vára- 
dot - , gúnyosan „fassangozásnak” nevez
ve az ereklyékhez való zarándoklatot. Ezt 
a részt —»Bornemisza Péter is közli az 
Énekek három rendbe (Detrekő, 1582) c. 
gyűjteményben.

Az ~ másik, nem kevésbé jelentős meg
nyilvánulási formája lesz az 5-6 sz.-tól a 
képtisztelet, amelynek alapjául mindenek
előtt a nem ember által készített képmá
sok (akheiropoiétoi) szolgálnak. Krisztus 
(és Szűz Mária) hitelesnek tekintett 
képmásai és azok származékai, utóbb 
pedig a kultuszképek (—»kegykép) egész 
sora ereklyék befoglalása nélkül is azok 
csodatévő erejével bírnak, Hans Belting 
szavaival: „A képek az ereklyék megfele
lőivé váltak.”
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Lux Etelka-Széphelyi F. György

é r e m m ű v é s z e t

Az érem kerek vagy ovális alakú, ne
mesfémből, bronzból vagy ólomból ké
szült plasztikai alkotás. Ha személy tisz
teletére készül, előlapján általában 
—»portré, hátlapján magyarázó szöveg 
vagy a személyre vonatkozó más, esetleg 
allegorikus ábrázolás vagy —»címer lát
ható. Az ~ a középkorban és az újkorban 
az antikvitás hagyatékának kitüntetett 
műfaja: gyűjtése történelmi érdeklődés 
jele, követése az ókor művészeti és rep
rezentációs formáinak felújítására való 
szándékot árul el. Az ~ újkori atyjának 
Pisanello (Antonio Pisano, 1397-1455) 
itáliai szobrászt tartják, aki néhány 14. 
sz.-i előzmény után mindkét oldalán 
megmintázott, kör alakú domborművet 
készített, az egyiknek előlapján VIII. (Pa- 
laiologosz) János bizánci császár arcké
pe, hátlapján a császár lovon ülő alakja 
látható.

Az érem készülhet a pénzverés techni
kájával megegyező módon, ilyenkor ne
gatív verőtövek közé szorítják a felmele
gített, előre méretre vágott lapkákat, ame
lyek felveszik a verőtő mintáját, s pozitív 
képet adnak (—»pénzverde). Készülhet a 
szoborkészítéshez hasonló módon fémön
téssel is, ilyenkor az igen finom homokba 
belemélyítik a modell pozitív ábráját, 
majd ezt a homokból kivéve, meleg fémet

öntenek a mintára. A kihűlt, megszilárdult 
fém lesz az érem egyik oldala. Veréssel lé
nyegesen több darabot lehet készíteni, 
mint öntéssel, ezért az öntött érem sokkal
ta ritkább és értékesebb, mint a vert.

A mo.-i ~ I. Mátyás udvarában bonta
kozott ki. Mátyás portréérmei közül két tí
pus bizonyosan itáliai művész munkája. A
16. sz.-ban főként a körmöcbányai pénz
verdében készítettek érmeket. Első vert 
emlékérmünk II. Lajos koronázása alkal
mából készült 1508-ban. Az ismeretlen 
mester műve többfajta elő- és hátlapkép
pel, arany és ezüst változatban került ki
bocsátásra. A körmöcbányai éremkészí
tők közül név szerint ismerjük Bemhart 
Behaim mestert. Kissé grafikus jellegű, 
1525-ben készült érme II. Lajost lovon 
ülve ábrázolja, s érezhető rajta Hans 
Burgkmair hatása. 1543-61 között dolgo
zott a verdében Christoph Fussl (Fuesl, 
Füssl), az egyik legszebb magyar érem 
megmintázója. Érnie előlapján II. Lajos 
és Mária királyné egymással szembené
ző portréja, a hátlapon a mohácsi csata 
egy jelenete látható. Fussl az itt kialakí
tott sajátos megoldást, hogy ti. az érem 
kb. felső kétharmadát foglalja el az érem
kép, alsó harmadában pedig szöveg van, 
biblikus témájú érmein is alkalmazta. Az
1562-80 között Körmöcbányán dolgozó 
Lukas Richter mintázta az idős I. Ferdi- 
nánd magyar király portréját, a hátlapon 
Miksa trónörökös és felesége arcképével. 
Több portréérmet készített a verde veze
tő tisztviselőiről is, pl. Ladislaus Prock- 
ról, Jakob Giengerről. Abraham Eisker 
(1575-96) és Joachim Elsholtz (1579- 
1602) biblikus sorozatok mellett szintén 
a vezető hivatalnokok arcképét mintázta 
meg. A felsorolt mesterek az érem- és 
pénzverés mellett pecsétvéséssel is fog
lalkoztak.

A 16. sz. végén I. Rudolf prágai udva
rában dolgozott Antonio Abondio (1538- 
1591), a korai barokk portréművészet 
egyik kiválósága. Miksa királyról, majd 
Rudolfról és testvéreikről készült öntött 
érmei a személyiségjegyeket, az örege
désjeleit hűen visszaadó, kitűnő portrék. 
Ugyancsak Rudolf udvarában alkotott 
Paul Vianen (1603-14) ötvös és szob-
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rász. Az ő nevéhez fűződik a törökellenes 
háborúk egyik legérdekesebb ~i megfo
galmazása. Adrián de Vries dombormű
vének és Hans von Aachen festményei
nek motívumait: a tizenöt éves háború két 
fontos csatáját, a tergovistyei és a győri 
győzelmet komponálta éremmé.

Eközben a körmöd verdében Michael 
Sock (1601-13) vésett érmet Esztergom 
visszafoglalásának emlékére. Az előla
pon a keresztény hadak fővezérének, Má
tyás főhg.-nek lovas alakja, a hátlapon 
Esztergom távlati képe látható, melyen 
felismerhető Ruda János metszetének ha
tása. A verde éremkibocsátó tevékenysé
gének hanyatló korszakát jelenti Hans 
Guet (1618^11 ) és Dániel Hailer vésnöki 
tevékenysége.

1645-től 1690-ig működött a verdében 
Christian Roth von Rothenfels. Bár az ő 
érmei sem mutatnak színvonal-emelke
dést, nevéhez fűződik a máig igen ked
velt Szt. György-érmek típusának kiala
kítása. Az érmek előlapján a lovon ülő 
Szt. György ledöfi a sárkányt, a hátlapon 
a tengeren hánykódó hajóban a kétség- 
beesett tanítványok az alvó Jézust kelte - 
getik, hogy a tengert lecsendesítse. Mivel 
az érem mindkét oldalán a segélykérés és 
a megmentés motívuma látható, a mo.-i
17. sz.-i törökellenes harcok során nagyon 
népszerű volt, —»amulettként viselték.

A 17. sz. második felétől a felszabadí

tó háborúk propagandájában igen nagy 
szerephez jutottak a sokszorosítható mű
vészeti termékek: a metszetek és az ér
mek. A hadjáratok eseményeiről hírt adó 
érmek nem Mo.-on készültek. Legtöbb
jüket a nürnbergi Lauffer-cég bocsátotta 
ki, mely olyan neves művészeket foglal
koztatott, mint Georg Hautsch, Martin 
Brunner, Johann Engelhart. Lauffer maga 
is igen jó vésnök volt. A törökellenes had
járatok eseményeit végigkísérte az augs- 
burgi Philip Heinrich Müller sorozata.

A 17. sz. végén érkezett Körmöcbá
nyára a Habsburg Birodalom egyik leg
képzettebb érem- és pecsétkészítője, a 
svéd származású Dániel Warou ( 1674— 
1730). Miután Rákóczi seregei elfoglal
ták a bányavárosokat, Warou úgyszólván 
hadifogságba esett. A fejedelem szolgá
latába fogadta a kitűnő művészt, aki há
rom emlékérmet mintázott róla (1703, 
1705 és 1707). Az érmek előlapi portréi, 
a fejedelem hosszú hajviseletét leszámít
va, alig mutatnak egyéni vonásokat. A 
hátlapok mitológiai elemeket felhasználó 
kompozíciói is inkább magas technikai 
színvonalukkal, semmint eredetiségük
kel tűnnek ki. Warou hamarosan elmene
kült Körmöcbányáról, és III. Károly ma
gyar király méltán kedvelt művésze lett. 
A szabadságharc leverése után visszatért, 
és sikeresen modernizálta a pénzverdét.

III. Károly centralizációs intézkedései
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következtében a mo.-i verdék a bécsi ver
dében készített verőtöveket kapták meg, s 
így művészi műhelyekként megszűntek.

í r o d . :  Günther P r o b s z t - O h s t o r f f , 
Schau- und Denkmünzen Maria Theresias 
[1782], Graz, 1970 (hasonmás); R á t h  
György, Az érem, in Az iparművészet könyve, 
I, szerk. U ő , Bp., 1902; Georg Francis H il l , 
Corpus o f Italian Medals of the Renaissance 
before Cellini, London, 1930; Lajos H u s z á r , 

Bela von P r o c o p iu s , Medaillen- und Plaket
tenkunst in Ungarn, Bp., 1932; H u s z á r  La
jos, Szent György érmek, Bp., 1940.

Héri Vera

e r e t n e k s é g
Az eretnek szó a gör. haireszisz, lat. 

haeresis (’kiválasztás’) szóból ered. Az 
adott egyház vallási tantételei egy részé
nek (az eretnek által kiválasztott résznek 
s nem az egyház hirdette egész dogma
rendszernek) elfogadását jelenti. Mivel 
az egyházak tanításai fokozatosan szilár
dultak meg, és egyes kérdésekben időről 
időre módosulhattak is, az ~ konkrét tar
talma is változhatott. A 11. Vatikáni Zsi
nat óta a kát. egyház a prot.-okat és az or
todoxokat pl. nem tekinti eretnekeknek, 
olyan gyakorlatot hagyva jóvá ezzel, 
amely már a 17-18. sz.-ban kialakult. 
Maga az eretnek fogalom egyházjogilag 
pontosan definiált, s élesen elválik az 
’ateista’ (istentagadó), ’aposztata’ (hite- 
hagyott), ’pogány’ stb. jelentésektől. A 
keresztény egyházban kikristályosodó 
dogmákkal, hitelvekkel párhuzamosan, 
tehát az egyház születésétől voltak eret
neknek nyilvánított eszmék. Az eretne
keket kiközösítették (excommunikálták), 
közösségeiket szektáknak nyilvánították.

A középkori mo.-i kereszténység törté
netében az ~nek csekély szerepe volt. 
Elsőként —»Gellért püspök beszél eretne
kekről Deliberatiojában, szavait azonban 
nehéz értelmezni: a kutatók véleménye 
megoszlik arról, hogy az általa említett 
eretnekeket a bogumilokban vagy esetleg 
a pogányságra hajló magyarokban kell-e 
keresnünk. A 13. sz. első felében a bosz
niai patarénusok (bogumil-kathar közös
ségek) ellen a magyar királyok fegyverrel 
is felléptek, lényegében sikertelenül.

Noha a boszniai eretnekek még a 15. sz.- 
ban is tartották magukat, mindez az or
szág egészének szellemi-vallási életére 
nem volt hatással, legföljebb annyiban, 
hogy esetleg katalizálhatta a —»pécsi 
egyetem létrejöttét, és segített ébren tar
tani a —»domonkosok és a —»ferencesek 
inkvizítori szigorát. A 14. sz. közepén a 
—»flagellánsok, a század második felében 
pedig a valdensek szórványos (az osztrák, 
német, cseh területekhez képest jóval 
ritkább) felbukkanása említhető, társadal
mi súlya e mozgalmaknak sincs. A huszi
ták kulturális hatásaként szokás értékelni 
az ún. —»Huszita Bibliát, a Moldvába me
nekült Tamás és Bálint papok bibliafordí
tását az 1430-as évek végéről.

A mo.-i kát. egyházat ért támadások 
közül egyetlen volt igazán veszélyes; a 
16. sz.-i reformáció. Az 1555-ös augs- 
burgi vallásbékc a prot. vallások de facto 
elismerését jelentette. A harc a 17. sz.- 
ban tovább éleződött, ideológiát szolgál
tatva a harmincéves háborúhoz (1618 
48). A 16-17. sz.-ban az ország kultúráját, 
művelődését, lelkiségét, világszemléletét 
gyökereiben átalakító folyamatok mentek 
végbe az ekkor még a kát. egyház által 
eretneknek tekintett, bonyolultan leágazó 
prot. vallások, „eretnekségek” jóvoltából, 
amelyeket azonban itt nem tárgyalha
tunk: e folyamatot a lexikon számos szó
cikke írja le. A 18. sz.-ból (amikor már 
egyre több forrás áll a rendelkezésünkre) 
vannak adatok a —»bevett vallások, az 
ún. történelmi egyházak és a szektáknak 
minősített kisközösségek ellentétéről. Ez 
annyiban új (vagy nem új, csak a forrá
sokban ekkortól nyomon kísérhető) jelen
ség, hogy immár nem országokat vagy 
országrészeket behálózó mozgalmakról, 
hanem helyi, sokszor 5-10 fős szervezke
désekről van szó. Ezek ellen mind prot., 
mind kát. részről keményen léptek fel.

A —»Türelmi Rendelet lényegében állt 
ellentétben az eretnekségre vonatkozó 
kát. felfogással. Azon kisebbség számára 
pedig, amely a —»felvilágosodás radiká
lis válfaját hirdette, az -  fogalma a teljes 
lelkiismereti szabadság jegyében értel
mét vesztette.

Sillye István
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Ernuszt
Svábföldről származó, Ausztriából a

15. sz.-ban bevándorolt zsidó család, 
amely kikeresztelkedvén nagy szerepet 
töltött be Mátyás és Ulászló uralkodása 
idején. A mo.-i ág megalapítója Hampó 
vagy E. János (Bécs?, 7-1476. márc. 3.
u.) bányavállalkozó, kincstartó. Budán 
megtelepedve előbb kereskedő (udvari 
szállító) volt, de már 1461-ben Szapolyai 
Imre neki ajánlotta fel a pozsonyi har
mincad vezetését. Az 1460-as évek ele
jén került kapcsolatba Mátyás királlyal, s 
hamarosan bizalmi embere lett, a király 
udvari lovaggá tette, és pénzügy-igazga
tási tisztségeket bízott rá. E. János 1462- 
ben a határvárak erősítésére 6000 arany
forintot kölcsönzött a királynak. Visz. 
csak azért keresztelkedett meg, hogy a 
rézbányákat kibérelhesse. 1464-től a réz
bányák igazgatója, 1467-től fővámfel- 
ügyelő, 1464-67 között harmincadispán, 
1466-ban körmöd kamaraispán. Zálog- és 
pénzüzletekkel is foglalkozott, megsze
rezte a Csáktornyái és sztrigói uradalma
kat, 1467-ben pedig a jelentős erősség
nek számító Csáktornya várát (innen az 
E. család előneve). 1467-től kincstartó és 
turóci főispán. Mátyás 1470-ben neki 
adományozta Turóc m.-ben Szklabina 
várát a hozzá tartozó uradalommal és Zó
lyomban Lipcsét. 1470-75 között koráb
bi tisztségei megtartása mellett Zala, Zó
lyom és Kőrös m. főispánja, 1474-től 
haláláig szlavón bán. Kiemelkedő pénz
ügyi szakember volt, vezető szerepet ját
szott a Csezmicei Jánossal (-Manus Pan
nonius) és Thuz Jánossal együttesen ja
vasolt kincstári reform kidolgozásában. 
A —»budai Nagyboldogasszony-templom 
mellett kápolnát alapított. Megvásárolta 
Stefan Jung besztercebányai bányáit, eze
ket azonban Mátyás 1472-ben (állítólag 
hűtlen kezelés miatt) elvette tőle. Kegy- 
vesztetten halt meg, miután Mátyás rö
viddel halála előtt elkoboztatta hatalmas 
vagyonát, amelyet az egykorúak állítása 
szerint nem igaz úton szerzett.

Fiai, az 1440-es évek közepén szüle
tett Zsigmond és a bátyjánál közel húsz

évvel fiatalabb János ugyancsak báni 
méltóságba kerültek. Zsigmond ( t i 505) 
pécsi püspök (1475-1505), 1494-től ha
láláig Horváto., Szlavónia és Dalmácia 
bánja volt, és birtokába tartozott Csák
tornya. Végrendeletében 10000 tallért ha
gyott Szabács és Belgrád vára megerősí
tésére. Kortársai szerint bölcs és jámbor 
férfiú volt, aki örökölte apja tehetségét 
és üzleti érzékét. Testvére, (II.) János 
( t  1519 k.) 1493-1508 között királyi fő- 
lovászmester, 1502-től püspök testvéré
vel együtt együtt dalmát és horvát bán, 
1509-től horvát és szlavóniai bán volt. 
Kortársi vélemény szerint Zsigmonddal 
ellentétben „jámbor, együgyű ember” 
volt. 1494-ben Ulászlótól adományban 
kapta a munkácsi uradalmat. Alsólindvai 
Bánffy Miklós özvegyét vette feleségül. 
Tőle született fia, Ferenc 1526-ban a mo
hácsi ütközetben esett el. Ennek fiaival, 
(III.) Jánossal és Gáspárral 1540 k. kihalt 
az ~ család.

írod.: K o h n  Sámuel, A zsidók története 
Magyarországon, Bp., 1884, 229-230;
M a d z s a r  Imre, Ernuszt János és háza 
Budán, Sz, 1918; MZsL, 1929, 239; P a u l in y i 

Oszkár, A középkori magyar réztermelés gaz
dasági jelentősége, in Károlyi Emlékkönyv, 
Bp., 1933; K u b in y i András, Kincstári személy
zet, TBpM, 12(1957).

Haraszti György

„Erős várunk nékünk az Isten...”
Ismeretlen költő fordítása, eredetije 

Luther „Ein feste Burg ist unser Gott” 
kezdetű (46.) zsoltárparafrázisa. Először 
—»Huszár Gál énekeskönyvében jelent 
meg (1560).

Kiad.: Balassi Bálint és a 16. század költői, 
kiad. Va r ja s  Béla, Bp., 1979,1, 171. sz. (Ma
gyar Remekírók); RMDT, I, 1958, 125. sz.

írod.: P. E ő r y  Vilma, Erős vár a mi Iste
nünk..., in Tanulmányok a lutheri reformáció 
történetéből, szerk. Fa b in y  Tibor, Bp., 1984.

Lux Etelka

erődtemplom —»templomvár

érsek
Az a —»püspök, akinek a joghatósága 

alá tartoznak az egy ~i tartományt alkotó
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egyházmegyék püspökei. A 4. sz.-tól 
kezdve az egy tartományba tartozó több 
püspöki székhely közül a legjelentősebb 
városban (metropolis) lévő püspök jog
hatóságot gyakorolt a környékbeli többi 
püspök felett. A neve metropolita (primas, 
episcopus primae sedis stb.), ill. archi- 
episcopus. Utóbb a két név között jelen
téskülönbség alakult ki, s csak azt nevez
ték metropolitának, akinek a joghatósága 
alá tartozó püspökségekből alkotott tar
tománya (provincia) volt, míg archiepi- 
scopusnak azt, akinek nem volt ~i tarto
mánya, s csak a címe ~i.

Az -  joga a tartományába tartozó püs
pöki szék betöltésére felügyelni, a püs
pököt felszentelni, ill. hivatalában meg
erősíteni, tartománya püspökeit évente 
—»zsinatra összehívni, tartományát láto
gatni s fegyelmére felügyelni, az egyes 
püspöki szentszékeken kezdett ügyekben 
fellebbezés folytán ítélkezni (—»egyházi 
bíráskodás). Az -e t a püspöki jelvénye
ken kívül megilleti még a pallium (—»fő
papi jelvények). Ugyancsak —i kiváltság, 
hogy ünnepélyes alkalmakkor keresztet 
vitethet maga előtt.

Mo.-on -  leszámítva az időnként ide 
tartozó dalmát püspökségeket -  két ~i tar
tomány volt: az —»esztergomi érsekség és 
a -^kalocsai érsekség. Az esztergomi ~i 
tartományba tartozott az —»egri püspök
ség, a —»győri püspökség, a —»nyitrai püs
pökség, a -»pécsi püspökség, a -»váci 
püspökség, a -»veszprémi püspökség. 
Különálló egyházmegye volt a —»kunok 
térítésére létrehozott, az ország határán kí
vül eső, de az esztergomi -hez tartozó 
milkói püspökség (—»missziós püspöksé
gek). A (bács-)kalocsai —i tartományba a 
bodonyi (vidini), a boszniai (diakovári), a 
—»Csanádi püspökség, az —»erdélyi püs
pökség, a nándorfehérvári, a szerémi, a 
—»váradi püspökség, a —»zágrábi püspök
ség tartozott. Az időnként Mo.-hoz tartozó 
dalmát területen három ~i tartomány mű
ködött: a spalatói, a zárai és a raguzai. Mo. 
mindenkori prímása, vagyis legfőbb egy
házi méltósága az esztergomi ~, akinek 
jogállása a 13. sz.-ban szilárdult meg.

írod.: S z e r e d y  József, Egyházjog különös 
tekintettel a magyar Szent Korona területének

egyházi viszonyaira, I—II, Pécs, 21879; Hie
rarchia catholica medii aevi sive summorum 
pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum 
antistitum series ab anno 1198 usque ad an
num 1431, perducta [ . . . ]  per C . E u b e l , Mo
nasterii 1898; Enchiridion liturgiáim, con
cinnavit Polycarpus R a d ó , I-II, Romae- 
Friburgi Brisg.-Barcinone 21966.

Érszegi Géza

Érsekújvári Kódex (MTAK, K 45)
291 levél terjedelmű, vegyes tartalmú, 

magyar nyelvű kézirat. 1529-31 között 
állították össze a —»domonkosok Nyulak 
szigeti apácakolostorában, legnagyobb ré
szét —»Sövényházi Márta másolta. Evan
géliumi perikopákat, elmélkedéseket, 
imádságokat, legendákat, példákat, pré
dikációkat tartalmaz. Forrásai az apokrif 
Nicodemus-evangélium, Ludolphus de 
Saxonia, —»Temesvári Pelbárt és Vincen
dus Ferrer beszédei, a —»Legenda aurea 
és a —ïGesta Romanorum. Passióját kez
detleges miniatúrák díszítik. Legjelentő
sebb fejezete Alexandriai Szt. Katalin 
verses legendája (—»Katalin-legenda). 
Czech János fedezte fel 1833-ban az ér
sekújvári ferencesek könyvtárában, ahon
nan Golessényi Pantaleo tartományfőnök 
1851-ben az MTA-nak adományozta.

Kiad.: Érsekújvári Codex, kiad. V o l f  

György, Bp., 1888 (Nyelvemlcktár, 9-10).
írod.: V a r g h a  Daniján, Speculum huma

nae salvationis és a magyar codexirodalom, 
AkÉrt, 1912; T ím á r  Kálmán, Adalékok kóde
xeink forrásaihoz, ItK, 1926; S z a b ó  Flóris, 
Források kódexeink halálszövegeihez, ItK, 
1964; C s a p o d i Csaba, A „Magyar Codexek" 
elnevezésű gyűjtemény, Bp., 1973, K 45 (A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
kézirattárának katalógusai, 5); M a d a s  Edit, 
Adalékok az Érsekújvárt kódex sermóihoz, in 
Tanulmányok a középkori magyarországi 
könyvkultúráról, szerk. S z e l e s t e i  N. László, 
Bp., 1989 (Az Országos Széchényi Könyvtár 
kiadványai. Új sorozat, 3).

Madas Edit

érsekújvári vár
Újvár első, négy sarokbástyával ké

szült palánkvárát Várday Pál érsek kezd
te építtetni a Nyitra folyó keleti partján
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Érsekújvár alaprajza 1583-ból, a régi várral. Másolat, Hadtörténelmi Térképtár, Bp.

1545-ben, két évvel azután, hogy szék
helyét, Esztergomot elfoglalták a törö
kök, az érsekség pedig Nagyszombatba 
menekült. Az új erődítmény feladata az 
Esztergom felől Nagyszombaton át Po
zsonyba vezető út védelme lett. A hadá
szati szempontból kiemelkedően fontos 
helyet 1546-ban Niklas Salm gr. mo.-i 
főhadparancsnok hatáskörébe rendelték, 
miáltal a végvárak közé került. Tervezőjé

nek személye és építői nem ismertek, a re
neszánsz jellegű várforma alapján azon
ban valószínű, hogy a kor bástyás várai
hoz hasonlóan olasz mesterek építették.
1554-ben —)01áh Miklós érsek megbízá
sából a több végvárat is építő Felice de Pi
sa dolgozott rajta. Építését az 1570-es 
évekig —»Verancsics Antal érsek folytatta.

1571-ben a helyszínre küldött királyi 
bizottság a gyengének minősített palánk-
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vár helyett új végvár létesítését javasolta 
a Nyitra nyugati oldalára. Építését meg is 
kezdték az esztergomi érsekség, vala
mint a cseh-morva és a sziléziai rendek 
költségén. Az építkezés szervezésére és 
irányítására a bécsi —»Udvari Haditanács 
a helyszínen önálló építési hivatalt hozott 
létre. Vezetője és egyben visz. a vár ter
veinek készítője Ottavio —»Baldigara 
volt, aki kiemelkedő szerepet játszhatott 
a mo.-i végvárak -  Eger, Tokaj, Szatmár, 
Kisvárda stb. -  építésében. Az új végvár 
széles vizesárokkal körülvéve, szabályos 
hatszög alaprajzzal, sarkain fülesbástyák
kal, nagyobbrészt fából és földből épült 
fel 1582-ig. A teljes várat végül a 17. sz. 
első évtizedeiben építették át téglából.

A falakon belül derékszögű utcaháló
zattal, középen tágas főtérrel új város is 
épült, a nagyszámú őrség kaszárnyái, pa
rancsnoki épületei és hadszertárai, vala
mint az ide telepített polgári lakosság szá
mára. Az 1580-as években kát. és prot. 
temploma is elkészült, 1626-31 között 
pedig ma is álló ferences kolostorát és 
templomát építtette fel -^Pázmány Péter 
érsek.

Az ~ a 16. sz.-i Mo. legkorszerűbb 
végvára volt, mely egy időben épült a ha
sonló rendszerű itáliai erődítményekkel 
(—»olasz rendszerű várépítészet). A század 
végétől a Felvidék nyugati felének védel
mét irányító alsó-mo.-i vagy más néven 
bányavidéki —»főkapitányság székhelye 
volt. A következő évszázad első felében 
falai és bástyái elé külső védőműveket 
emeltek, azok elé pedig emelt szintű vár
síkot (—»glacis), mögötte —»fedett utat. 
Korszerű volta ellenére 1663-ban a túlerő
ben levő török elfoglalta, és csak Bécs fel
szabadítása, 1683 u. került vissza. Ekkor 
még újjáépítették, de Buda 1686-i visz- 
szafoglalását követően, katonai jelentő
ségének megszűnte után falait és bástyá
it lebontották, és a város polgári irányítás 
alá került.

írod.: B a l á z s  György, Érsekújvár várépí
tési rendszere és katonai szerepe, HK, 
1(1888); M a t u n á k  Mihály, Érsekújvár máso
dik alapítása, HK., 10(1897); H e r z o g  József, 
Adatok a hazai építészet 16. századi történe
téhez, Magyar Művészet, 2(1926); Pa t a k i Vi

dor, A 16. századi vár építés Magyarországon, 
A Bécsi Magyar Intézet Évkönyve (Bp.), 
1(1931); H a ic z l  Kálmán, Érsekújvár múltjá
ból, Érsekújvár, 1934, 19-103; Pálffy Géza, 
A császárváros védelmében, Győr, 1999, 169, 
186, 196, 212, 221; D o m o k o s  György, Otta
vio Baldigara. Egy itáliai várfündáló mester 
Magyarországon, Bp., 2000, 38-40, 49-51.

Koppány András-Koppány Tibor

erszény —»tarsoly 

erszénygyártó —»bőrművesség 

Erzsébet-apácák
Betegápoló szerzetesi kongregáció. 

Apollonia Radermecher (1571-1626) ala
pította Aachenban 1626-ban ferences har
madrendi társnőivel. Pártfogójukul Ár
pád-házi Szt. Erzsébetet választották, s az 
obszerváns —»ferencesek vezetése alatt 
álltak. Hamarosan Európa több orszá
gában is megtelepedtek, elsősorban né
met nyelvterületen, 1709-től Bécsben is 
működtek. Esterházy Imre hercegprímás 
hívására onnan jöttek Mo.-ra, Pozsonyba 
az első ~ 1738-ban. Pozsonyi templo
mukat Franz Anton —»Pilgram tervezte 
1739-ben, a mennyezetfreskókat és az 
oltárképeket Paul Troger festette. 1785- 
ben II. József és a városi tanács szintén 
Bécsből hívott 1 8 nővért Buda betegel
látásának megoldására. A vízivárosi fe
rences kolostort (I., Fő u.) kapták meg, 
melyet 1785-87 között átalakíttattak, s 
20 ággyal megnyitották benne a város 
első női kórházát. Első főnöknőjük a 
tiroli származású Anger Klára volt.

írod.: P o k o r n y  Emmánuel, A szent Erzsé- 
bet-szerzet tekintettel budapesti kolostorára 
és templomára és női kórházára, Bp., 1935; 
B e k e  Margit, A Szent Erzsébetről név. nővé
rek megtelepedése és tevékenysége Búdéin, 
kézirat; T ó t h  T ,  A Fő utcai Erzsébet-apácák 
temploma, Műemlékvédelem, 1986.

A szerk.

Erzsébet királyné házioltára (New 
York, Metropolitan Museum of Art, The 
Cloisters Collection, ltsz.: 62.96)

Aranyozott ezüst ereklyetartó (—»erek
lyetisztelet). A felül tetőgerinccel koroná-
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Szt. Erzsébet leprást Jíirdet. Beirtja, a Szt. Egyed-plébániatemplom Szt. Erzsébet-oltára, részlet
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Erzsébet királyné házioltára. Metropolitan Museum o f Art, New York

zott hosszúkás téglatest forma a gótikus 
ereklyetartók egyik gyakori, az ókeresz
tény szarkofágokból kialakult típusát kö
veti, de ritka megoldásként hosszanti ol
dala végig kinyitható. A későbbi —»szár
nyasoltárokra emlékeztető módon ez teszi 
láthatóvá az oltárszekrényben trónoló, 
gyermekét szoptató Madonna és két, a 
voltaképpeni ereklyetokot tartó angyal 
plasztikus alakját. A szárnyakon transzlu- 
cid vésett aljú zománcos ábrázolások: a 
belső oldalon Jézus gyermekségét ábrázo
ló jelenetek, kívül a tizenkét apostol és 
négy női szent alakja, az oromzatmezők
ben zenélő angyalok.

A magánáhítatra szolgáló házioltár 
(—»oltár) típusa és az oltárka fő jelenete a 
14. sz. újfajta, humanizált devóciója je

gyében született. A gyermekét szoptató 
Madonna alakja Pseudo-Bonaventura 
Krisztus életéről szóló, Európa-szerte el
terjedt és rendkívül népszerű elmélkedé
seiben jelenik meg a 13. sz.-ban.

A szárnyak vésett rajzai a 14. sz. kö
zépső harmadának francia udvari minia- 
túráival, főként Jean Pucelle munkáival 
rokoníthatók. Párizsi műhelyre utal a vé
sett aljú —»zománc és a plasztikus figu
rák stílusa is. Hasonló kiváló minőségű 
luxustárgyakat gyakran ajándékoztak a 
14-15. sz.-i királyi, fejedelmi udvarok
ban. Többnyire nem konkrét megrende
lésre készültek, hanem egy-egy kereske
dő-bankár készletéből választották az 
ajándékozók. ~ a magyar és a francia ud
var dokumentumokban is követhető aján
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dékváltásai során kerülhetett Mo.-ra. Az 
oltárt tulajdonosa, Nagy Lajos király 
édesanyja, Piast Erzsébet a —»klarisszák 
általa alapított óbudai kolostorának ado
mányozta az 1349-es felszenteléskor.

A török elől Pozsonyba menekült óbu
dai klarisszák 1565-ös leltárában azono
sítható először az oltárka. 1784-ben 
—»Batthyány Ignác erdélyi püspök vette 
meg. A családtól előbb egy párizsi magán
gyűjteménybe, majd New Yorkba került.

írod.: Margaret B. F r e e m a n , A Shrine for a 
Queen, The Metropolitan Museum of Art Bul
letin, 21(1953); Sándor M ih a l ik , Problems 
concerning the Altar of Elisabeth, Queen of 
Hungary, AHA, 10(1964); MMüv 1300-1470, 
1987, I, 320; Danielle G a b o r it - C h o p in , The 
Reliquiary of Elisabeth of Hungary at the 
Cloisters, in The Cloisters Studies in Honour 
of the 50th Anniversary, New York, 1992.

Kiss Erika-Végh János

Erzsébet-legendák
Árpád-házi Szt. Erzsébet 1207-ben 

született 11. András magyar király és Me- 
rániai Gertrud királyné gyermekeként. 
Négyéves korában I. Hermann tarto
mánygróf (Landgraf) elsőszülött fiának 
jegyeseként Türingiába került. Hermann 
jelentős mecénás volt -  wartburgi udvará
ban a középfelnémet líra olyan nagyságai 
fordultak meg, mint Wolfram von Eschen
bach, Heinrich von Veldeke vagy Walter 
von der Vogelweide - , nyolc gyermeké
nek kiházasítása révén dinasztikus kap
csolatokat épített ki Holsteintől Mo.-ig, s 
fontos szerepet játszott a későbbi II. Fri
gyes császár 1212-es német királlyá vá
lasztásában is.

Erzsébet 1221-ben lépett házasságra 
az ifjú IV. Lajossal, akitől három gyer
meke született. 1227-ben megözvegyült; 
életének hátralevő éveit teljes aszkézis- 
ben élte le Marburgban, az általa alapított 
kórház betegeit és a város szegényeit 
ápolva. Amikor 1231-ben meghalt, mar- 
burgi sírja azonnal csodás gyógyulások 
színhelyévé vált. Gyóntatója, Marburgi 
Konrád (f 1233) már a következő évben 
kérvényezte a —»szentté avatási eljárás 
megindítását.

Erzsébet életének legkorábbi forrása a

Marburgi Konrád által írt Summa vitae 
(Narratio brevis de vita), amelyet a Ró
mába küldött kérvényhez csatoltak. A 
Summa vitae nem teljes életrajz, célja a 
szentté avatási kérelem szempontjainak 
igazolása. Ennek megfelelően Erzsébet 
példamutatóan önmegtartóztató és ke
gyes özvegységét helyezi előtérbe, gyer
mekkorával nem foglalkozik, házasságá
nak időszakából pedig a későbbi példás 
életvitelt megelőlegező mozzanatokat 
emeli ki. Különösen nagy hangsúlyt kap 
a Konrádnak mint gyóntatójának tett en- 
gedelmességi fogadalma és Konrád ebből 
következő gyámkodásának igazolása.

A szentté avatási vizsgálat során meg
hallgatott négy szolgálólány - Guda, 
Isentrud, Irmengard és Elisabeth -  vallo
mását tartalmazza Szt. Erzsébet életének 
második fontos forrása, a Dicta quattuor 
ancillarum. Guda Türingiába érkezésétől 
kezdve Erzsébet mellett volt, így gyer
mekkorának eseményeire is emlékezett. 
Életének ebből az időszakából három té
ma vált alapvetővé a későbbi legendairo
dalomban: korán megmutatkozó vallási 
buzgalma, az udvaroncoktól elszenvedett 
sérelmei és szeretete későbbi férje iránt, 
aki az udvarban egyetlen vigasztalója 
volt. Életének Lajos tartomány gróf fele
ségeként eltöltött időszakáról Guda mel
lett Isentrud is beszámolt, aki nem sokkal 
az esküvő után lépett Erzsébet szolgálatá
ba. Visszaemlékezésükben nagy hang
súlyt kap az étkezés területén tanúsított 
aszkézis, amely a későbbi —»hagiográfíá- 
ban, Erzsébetnél csakúgy, mint más női 
szenteknél (pl. Svédo.-i Szt. Brigittánál 
vagy Sienai Szt. Katalinnál) fontos to
posszá válik. Részletesen kitérnek imával 
és önsanyargatással töltött virrasztásaira, 
a hivalkodást megvető öltözködésére, a 
szegényekkel való azonosulására és az ér
dekükben tett erőfeszítéseire. Nem ejte
nek azonban szót arról, hogy sajnálta vol
na szüzessége elvesztését, ahogy Konrád 
állítja a Summa vitae-ben. A későbbi le
gendairodalomban általánosan elterjedt az 
a nézet, hogy Erzsébet nem akart férjhez 
menni, és csak kényszer hatására mondott 
le szüzességéről. A közvetlenül Lajos ha
lálát követő eseményeket a szolgálók két-
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Szt. Erzsébet születése és palástcsodája. Kassa, a Szt. Erzsébet-plébániatemplom főoltára

féleképp mesélték el. Isentrud (ill. Guda) 
szerint Erzsébetet megfosztották özvegyi 
járandóságaitól, és elűzték Wartburgból. 
Az Erzsébetet csak özvegykorától szolgá
ló Irmengard szerint azonban önként 
hagyta el a várat, mert „nem engedték, 
hogy a férjétől rá maradt javakat használ
ja”. A legendái hagyomány általában az 
előbbi változatot követi. Végül Erzsébet 
özvegységét az ekkoriban mellette levő 
Elisabeth és Isentrud a Summa vitae-ve 1 
összhangban mesélik el, rendkívüli önfel
áldozását, aszkézisét és gyóntatójának 
rendkívüli szigorúságát hangsúlyozva.

Noha a Dictât egy ismeretlen szerkesz
tő 1236-41 között prológus és epilógus 
hozzáfuzésével, ill. a szöveg tagolásával 
életrajzzá formálta (Libellus de dictis 
quattuor ancillarum), az első, eredeti in
tencióit tekintve is Erzsébet-vitának szánt 
szöveget a neves ciszterci példabeszédíró, 
Caesarius von Heisterbach (f 1240) készí
tette el 1236-37-ben. Caesarius hagyo

mányos hagiográfiai sémákhoz igazítja a 
Dictában található elbeszéléseket, szá
mos eseménynek bibliai idézetekkel bő
ségesen alátámasztott teológiai értelme
zést ad, részletesen tárgyalja Erzsébet 
származását, kitér nevének etimológiájára 
és férje, Lajos, életére is. Átveszi Marbur- 
gi Konrádtól azt a gondolatot, hogy Erzsé
bet nem akart megházasodni, de nem a 
már házas, hanem az „eladólány-korban” 
levő Erzsébetnek tulajdonítva. A későbbi 
legendairodalom ezt a változatot követi.

1236-39 között keletkezett az autográf 
példányának lelőhelyéről Zwettl-vita né
ven ismert életrajz. Forrása mindenekelőtt 
a Dicta, ill. a Summa vitae. Ismeretlen 
szerzője visz. II. Frigyes császár környe
zetéhez tartozott. Erzsébet tisztelete na
gyon hamar elterjedt Franciao.-ban is, és a 
13. sz. nagy enciklopédistája, IX. Lajos 
pártfogoltja, Vincent de Beauvais (|1264) 
a „világtörténelmet” 1250-ig tárgyaló 
Speculum historialeyàb'àn Erzsébetnek
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szentel egy fejezetet, amelyben a négy 
szolgálólány vallomására támaszkodik. A 
század neves költője, Rutebeuf (+1285 k.) 
készíti el, 1255-71 között (visz. 1264- 
ben) az első francia nyelvű Erzsébet-le- 
gendát (La vie de sainte Elysabel, fille du 
roi de Hongrie). A 13. sz. közepén (visz. 
1249-ben) keletkezett az első itáliai vita 
Vas mirabile, opus excelsi kezdettel, 
amely stílusjegyei alapján esetleg a feren
ces rend legnevesebb legendaírójának, 
Celanói Tamásnak (+1255 k.) tulajdonít
ható. Alapjául a Dicta szolgált. Erzsébet 
életrajza bekerült a középkor leghíresebb 
legendagyűjteményébe, a —>Legenda au- 
reába is. A —»Temesvári Pelbárt, —»Laskai 
Osvát és a Kartauzi Névtelen prédikációi
ban (—>Érdy-kódex) található legendafel
dolgozások mindenekelőtt ebből a vitából 
merítettek.

Szintén itáliai, toszkán eredetű az a 
Beata Elisabeth filia regis Ungarorum in 
purpura et deliciis nobiliter educata kez
detű életrajz, amelyben az Erzsébettel 
kapcsolatos leghíresebb történet, a rózsa
csoda először bukkan fel (13. sz. máso
dik fele). A konyhából a szegények szá
mára „elhozott” étel -  e történet szerint -  
Erzsébet ölében virággá változik. Itt még 
nem világos, hogy miért és milyen körül
mények között történik a csoda. Egyes 
későbbi feldolgozásokban -  legelőször 
egy 1332-ből származó, Monte Cassinó- 
ban őrzött ferences breviáriumban, majd 
a késő középkor német legendairodalmá
ban, mindenekelőtt Johannes Rothénál 
( + 1434) -  férje elől próbálja rejtegetni kö
ténye tartalmát. Másutt -  pl. Temesvári
nál, Laskainál és a Kartauzinál -  apja von
ja kérdőre, és az epizód Erzsébet gyer
mekkorába kerül. (A rózsacsoda mint 
toposz a 13. sz. végétől kezdve más szen
tek legendáiban is megjelenik: pl. Viterbói 
Róza, Beaulieu-i Flóra stb.). Az említett 
toszkán életrajz tartalmazza egy másik hí
res csoda, a köpenycsoda legkorábbi vál
tozatát is: egy a tartománygrófhoz érke
ző vendég látni kívánja Erzsébetet, neki 
azonban nincs alkalomhoz illő ruhája, 
mert mindet a szegényeknek adta. Ami
kor Lajos másodszor is szólítja feleségét, 
és a találkozás elkerülhetetlenné válik, an

gyalok hoznak csodálatos ruhát és koronát 
a kétségbeesett asszonynak. A csodának 
ezt a változatát követi Temesvári Pelbárt 
is, azzal a különbséggel, hogy nála a ven
dég magyar báró.

A köpenycsoda két másik változata (el
térő körülmények között, de mindkettő
ben csak ruhát kap, koronát nem) a közép
kor legnépszerűbb Erzsébet-legendájában 
jelenik meg, amelyet az erfurti domonkos 
szerzetes, Dietrich von Apolda írt az 
1280-as években (1289-ben fejezte be). 
Művének legszembetűnőbb sajátossága a 
szerző által megnevezett forrásokhoz -  a 
Libellushoz (a Dicta kibővített változatá
hoz) és különösképpen a Summa vitae- 
hez -  képest, hogy nála a házasság idősza
ka és a házasság jellemzése jóval nagyobb 
hangsúlyt kap. Az Erzsébet-vitába Diet
rich beleágyaz egyfajta betétlegendát is 
Lajos tartománygróf életéről, aki a 13. sz. 
második felében igen nagy tiszteletnek ör
vendett a halála után hanyatlásnak induló 
Türingiában. Az ~ közül minden bizony
nyal Dietrich műve volt a legelterjedtebb 
a középkorban. Máig 43 fennmaradt kéz
irata ismeretes, és számos korabeli fordí
tás, ill. rövidített, átdolgozott változat is 
készült belőle.

A Dietrich von Apolda Erzsébet-le- 
gendájához 1297-1308 között hozzácsa
tolt kiegészítések, az ún. Reinhardsbrun- 
ni supplementumok tartalmazzák a harma
dik legfontosabb és a szentté avatási 
eljárás anyagából még hiányzó csodát, a 
bélpoklos legendáját. A történet alapja 
Jacques de Vitry ( 1160-70 k .-l 240) egyik 
példázata, amelyben egy könyörületes ne
mesasszony megitat, megetet és ágyába 
fektet egy bélpoklost; amikor azonban 
férje hirtelen hazaérkezik, a leprásnak 
nyoma vész, és helyette csodálatos virág
illat tölti be a szobát, világossá téve szá
mukra, hogy a leprás valójában Krisztus 
volt. Egyes későbbi változatokban a lep
rás helyén a megfeszített Krisztus jelenik 
meg (Etienne de Bourbon), másutt pedig 
a férj rózsákkal feldíszített ágyat talál 
(Jean Gobi), vagy a leprás változik át ró
zsává (Thomas de Cantimpré). A Supple
mentumok ismeretlen szerzője Étienne de 
Bourbon verzióját alkalmazta Erzsébetre
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és férjére (vagy egy ilyen adaptációt vett 
át köztes forrásból). Az Erzsébet-hagiog- 
ráfia általában ezt a feldolgozást követi 
(nálunk, egymástól függetlenül, Temesvá
ri Pelbárt és a —»Tihanyi Kódex).

Kiad.: Dictu, Summit vitae: Quellen
studien zur Geschichte der heiligen Elisa
beth, Hrsg. Albert H u y s k e n s , Marburg, 1908; 
Libellus: Der sogenannte Libellus de dictis 
quatuor ancillarum, Hrsg. Albert H u y s k e n s , 
München-Kempten, 1911; Caesarius Von 
Heisterbach: Die Wundergeschichten des 
Caesarius von Heisterbach, Hrsg. Alfons 
M il k a , Bonn, 1937, III, 344-381; Zvvettl- 
vita: Vita sanctae Elisabeth, Landgraviae 
Thuringiae auctore anonymo nunc primum in 
luce edita, ed. Diodorus H e n n ig e s , Archivum 
Franciscanum Historicum, 2(1909); V in c e n t  
D e B e a u v a is , Speculum maius. Douai, 1624, 
IV, 1279; R u t e b e u f , Œuvres complètes, ed. 
Michael Z in k , Paris, 1990, II , 118-225; 
Celanói Tamás, toszkán vita: Zur Biogra
phie der heiligen Elisabeth, Hrsg. Leonhard 
L e m m e n s , Mittheilungen des historischen 
Vereins der Diözese Fulda, 4(1901 ); D ie t r ic h  
V o n  A p o l d a , Die Vita der heiligen Elisabeth 
des Dietrich von Apolda, Hrsg. Monika 
R e n e r , Marburg, 1993; Reinhardsbrunni 
supplcmentumok, Johannes Rothe: Scrip
tores rerum Germanicarum, ed. Burckhardus 
M e n c k e n iu s , Lipcse, 1728, II, 1987- 2006, 
2033 2102; Temesvári Pelbárt: Sermones 
pomerii de sanctis, Hagenau, 1499, 96-98; 
Laskai Osvát: Sermones de sanctis Biga 
salutis intitulati, Hagenau, 1497, 108-109; 
Kartauzi Névtelen: A néma barát megszólal, 
szerk. M a d a s  Edit, Bp„ 1985, 538-542; Ti
hanyi Kódex: Tihanyi Codex, kiad. V o l f  

György, Bp., 1877, 9 10 (Nyelvemléktár, 6).
Ford.: Magyarország virága, szerk. H o r 

v á t h  Tamás, S z a b ó  Irén, Bp., 2001 (Libellus, 
C a e s a r iu s  v o n  H e is t e r b a c h , Legenda au
rea, D ie t r ic h  v o n  A p o l d a ); Legendák és 
csodák, szerk. M a d a s  Edit, K l a n ic z a y  Gá
bor, Bp., 2001, 13-90 ( D ie t r ic h  v o n  A p o l 

d a ); J a c o b u s  d e  V o r a g in e , Legenda aurea, 
szerk. M a d a s  Edit. Bp., 1990, 276-286.

Irod.: L á b á n  Antal, Az Arpádházi Szent 
Erzsébet legendák irodalmunkban. Bp., 1907; 
T ím á r  Kálmán, Arpádházi Szt. Erzsébet le
gendájához, Ethn, 21(1910); Sankt Elisabeth: 
Fürstin, Dienerin, Heilige, Katalog, Sigma

ringen, 1981; Ortrud R e b e r , Die Heilige 
Elisabeth: Leben und Legende, St. Ottilien, 
1982; Mathias Werner, Die Elisabeth-Vita 
des Dietrich von Apolda als Beispiel spätmit
telalterlicher Hagiographie, in Geschicht
schreibung und Geschichtsbewusstsein im 
späten Mittelalter, Hrsg. Hans Pa t z e , Sigma
ringen, 1987; Sz. JÓNÁS Ilona, Arpádházi 
Szent Erzsébet. Bp., 1989; K l a n ic z a y  Gábor, 
Az uralkodók szentsége a középkorban, Bp., 
2000 .

Gecser Ottó

esküdt
1324-től a nádori, megyei —»congre

gatio generálison választott bírótársakat 
(számuk 12) nevezték -eknek. A 15. sz. 
második feléig a megyei törvényszéken 
(a 16-18. sz.-ban a tisztújító közgyűlé
sen) megjelent nemesek közül a —»szol
gabíró mellé rendelt, egyszeri alkalomra 
választott bírótársakat ugyancsak így 
hívták. Később az -eket előre megvá
lasztották, és kötelezték az ítélőszéken 
való megjelenésre. Számukat a 15-16. 
sz.-ban már törvényben határozták meg 
(1527: 12 fő). Az ~ek hamarosan bekap
csolódtak a helyi kormányzat, a megyei 
—»közigazgatás munkájába. Miután az 
1613-as törvény elfogadta a -Hdáblabírák 
bírótársként való szereplését az ítéletho
zatalban, az ~ek szerepe a középszintű 
közigazgatási teendőkre korlátozódott. A 
—»nemesi megye mellett a városi önkor
mányzatok és a falusi —»úriszékek is al
kalmazhattak -eket.

Lásd még: —»törvénykezés.
Írod.: E m b e r  Győző, Az újkori magyar 

közigazgatás története Mohácstól a török ki
űzéséig, Bp., 1946; C s iz m a d ia  Andor, A ma
gyar közigazgatás fejlődése, Bp., 1976.

A szerk.

esküvői öltözet
Férfi és női ünnepi díszöltözet, szabá

sa, színe és anyaga (—»textil) a 19. sz.-ig 
az egykorú öltözködéshez alkalmazko
dott, s drága textíliáján és díszein kívül 
tkp. csak a menyasszony fejdísze volt 
speciális esküvői kellék. A magyar her
cegnők menyasszonyi fejdíszként koro
nát vagy diadémot viseltek. Ezt a bizánci
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eredetű viseletét Laszkarisz Mária honosí
totta meg Mo.-on. Béla hg. esküvőjének 
leírása szerint a koronát a vőlegény kísé
retének egy tagja „magyar szokás szerint" 
karddal ütötte le a menyasszony fejéről. A
16. sz.-tól kezdve ismerjük az esküvői öl
tözködési szokásokat, melyek szerint az 
esküvő napján vagy a több napig tartó la
kodalom során a menyasszony többször 
átöltözött. Az első ~et a vőlegény ajándé
kait hozó vőfély fogadásakor öltötte ma
gára. A második díszöltözék volt a kikéré
se után viselt menyegzői ruha vagy jegy
szoknya, melyet kifejezetten a templomi 
esküvőre szántak; az elérhető legdrágább 
anyagból, többnyire fehér atlaszból vagy 
vont aranyból készítették, s esküvő után 
gyakran az egyháznak ajándékozták. Har
madszorra is a vőlegénytől kapott öltö
zékben jelent meg az ifjú asszony az eskü
vő másnapján. A vőlegény is többször át
öltözött, a menyaszszonyéval azonos 
színű öltözékbe, s ő is magára vette a 
jegyinget, melyet menyasszonya hímzett 
neki. „Én első nap szederjésben, másnap 
zöldbe és harmadnap veresbe vagy király
színbe leszek, ha azt érem, azt akarom, 
édes szívem, hasonló színben légy velem” 
-  írja Csáky István 1643-ban menyasszo
nyának, Mindszenthy Krisztinának. A 
menyasszony élő virágokból kötött ko
szorút viselt kibontott haján. A koszorú
hoz a középkor vége óta mindig hozzá
tartozott a menyasszony tisztaságát jel
képező rozmaring. A ruha színére nem 
volt előírás a 17. sz.-ban, de gyakran es
küdtek fehérben. A fehér menyasszonyi 
ruha Európa-szerte a 18. sz. közepén jött 
divatba, bár a fehér színt az ezüsttel együtt 
már jóval korábban a szüzesség szimbólu
mának tartották. A fehér menyasszonyi fá
tyol a 17. sz. óta volt szokásban, de még a
18. sz.-ban sem mondható általánosnak. 
Eredetileg főúri szokás volt, később azon
ban a parasztság körében is elterjedt, hogy 
a házas halottat lakodalmi ruhájában rava
talozták fel, ill. temették el.

í r o d . :  A p o r  [1736]; R a d v á n s z k y , I 
[1896], 21986; S z e n d r e i  János, A magyar vi
selet történeti fejlődése, Bp., 1905; L o v a g  
Zsuzsa, A magyar viselet a 11-13. században,

AH, 2(1974); B a l o g h  Jolán, Mátyás király és 
a művészet, Bp., 1985.

Flórián Mária-Tompos Lilla

e s p e r e s

Az egyházmegye egy-egy kerületének 
felügyelője. A nagyobb kerületek élén áll 
a fő~ (archidiaconus), az általában tíz 
—»plébániát összefogó kisebbek élén pe
dig az ~ (decanus, archipresbyter). Kez
detben a -^székesegyház mellett az egyik 
szerpap (diaconus) végezte a szegények 
gondozását. A 4. sz.-tól kezdve archidia
conus (’főszerpap’), ill. fő~ lett a neve. 
Utóbb ezt a tisztséget már felszentelt pap
pal (presbyter) töltötték be. Feladata a 
szegényeken kívül kiterjedt fegyelmi és 
tanulmányi ügyekre, részt vett a —»püs
pök mellett az egyházkormányzati mun
kában, sőt a 6. sz.-tól kezdve az egyház- 
megyei papság irányítása is a feladata 
lett. A 8. sz.-tól egy-egy egyházmegyé
ben több fő~ is működött, s kialakított ~i 
kerületeiken belül a 13. sz.-ra már önál
lóan gyakoroltak felügyeletet a papság 
felett. A székesegyházban működő fő- 
(archidiaconus maior) mindig nagyobb 
rangban volt, mint az egyes kerületek 
élén álló -ek  (archidiaconi minores). A 
felügyeletük alá tartozó kerületet évente 
meglátogatták, ilyenkor ellátást (procu
ratio) kaptak, sőt papi gyűléseket (capi
tulum) tarthattak. A fegyelmi ügyeken 
kívül maguk rendelkeztek a kerületük
ben lévő javadalmakkal. Megnövekedett 
hatalmukat a 13-14. sz.-i —»zsinatokon 
próbálták csökkenteni azáltal is, hogy a 
püspökök helynököt (vicarius) neveztek 
ki föléjük. Mo.-on a Kálmán király korá
ban tartott első esztergomi zsinat határo
zatai között emlitik először az -eket, mint 
akiknek kötelességük az egyházi előíráso
kat (canones) tartalmazó könyvvel ren
delkezni. A fő~ek hatáskörébe tartozott 
ugyanis az alapfokú bíráskodás: az egy 
márka értéket meg nem haladó ügyekben 
ítélkeztek. Feladatuk volt a tartományi 
zsinati határozatok egy-egy példányát a 
székesegyházban és a társas egyházak
ban nyilvános helyen tartatni, a tartomá
nyi zsinati határozatokról a papságot tá
jékoztatni.
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A 14. sz. első évtizedeiben készült pá
pai tizedjegyzékek hű képet adnak az 
egyes egyházmegyék fő—i kerületeiről.

írod.: S z e r e d y  József, Egyházjog különös 
tekintettel a magyar Szent Korona területének 
egyházi viszonyaira, valamint a keleti és pro
testáns egyházakra, I—II, Pécs, 21879; B ó n is  
György, Az egyházi bíráskodás a Mohács előt
ti Magyarországon, in UŐ, Szentszéki regesz- 
ták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez 
a középkori Magyarországon, kiad. B a l o g h  

Elemér, Bp., 1997 (Jogtörténeti Tár, 1/1).
Érszegi Géza

Este, Ippolito d’ (Estei Hippolit; 
Ferrara, 1479. nov. 20.-Ferrara, 1520. 
szept. 3.)

Humanista főpap, mecénás. Beatrix 
királyné unokaöccse, a ferrarai herceg 
fia. Mátyás, a pápa akarata ellenére, 
1487-ben gyermekként esztergomi ér
sekké tette. 1493-tól bíboros. 1497-ben 
érsekségét —»Bakócz Tamással az ugyan
csak jól jövedelmező egri püspökségre 
cserélte. 1517 végétől 1520 elejéig élt 
Mo.-on élt. Egri udvara a magyar és az 
olasz humanisták találkozóhelye, kultu
rális és politikai központ volt, ahol olyan 
neves itáliai humanisták időztek és dol
goztak, mint pl. Giovanni Manardo orvos
tudós vagy Celio —»Calcagnini. Itáliában 
is jelentős főpapi javadalmai voltak, töb
bek között a modenai püspökség és szá
mos olasz apátság jövedelmét élvezte. 
1498-tól milánói, 1502-től capuai érsek, 
1503-tól ferrarai püspök is volt. Egyházi 
tisztségei kevéssé akadályozták gyerme
kek nemzésében (Hippolit és Erzsébet). 
Az olasz belpolitikai élet jelentős szerep
lőjeként együttműködött Ludovico il 
Moróval, és Velence-ellenes politikát 
folytatva szembeszállt II. Gyulával. Me
cénásként támogatta Ariostót, aki 1517- 
ig ferrarai udvarában élt, s Orlando 
Furioso c. művét ~nek ajánlotta. Kedvel
te a humanista gyűjteményeket, többek 
közt remek kocsi-hintó-gyűjteményt ho
zott létre. Mikszáth Kálmán róla írta Kis 
prímás c. művét.

írod.: Tibor G e r e v ic h , Ippolito d ’ Este, 
arcivescovo di Strigonio, Corvina, 1921; Flo
rio B a n f i , II cardinale Ippolito I. d Este nella

vita politica dell’Ungheria, L’Europa Orienta
le, 1938; Mikó Árpád, Ippolito d 'Este eszter
gomi érsek udvara és a reneszánsz kőfaragás 
Magyarországon (1487-1497), AH, 1988; E. 
K o v á c s  Péter, Estei Hippolit püspök egri 
számadáskönyvei, 1500-1508, Eger, 1992.

Pajorin Klára

Esterházy Miklós (ejtsd: eszterházi; 
Galánta, 1582. ápr. 8.-Nagyhőflány, 
1645. szept. 11.)

Egyházi író, politikus, nádor. —»Ester
házy (I.) Pál apja. Az 1590-es években 
katalizált. Fiatalemberként a kassai főka
pitánynak, Mágochy Ferencnek az udva
rában szolgált. 1612-ben feleségül vette 
Mágochy özvegyét, a nála jóval idősebb, 
ám gyönyörű Dersffy Orsolyát. Kortársai 
közül a leggyorsabb és a legmagasabbra 
ívelő karriert futotta be. Roppant tudato
san, az eszközöket megválogatva alakí
totta pályáját. Kétségtelenül szerencsés 
házasságainak köszönhetően gazdago
dott meg, de nem ezek révén vált az or
szág első emberévé. Miképpen példaképe, 
anyai ágon rokona, —Hllésházy István, ő 
is az udvar és a rendek közötti egyensúly 
megteremtésére törekedett, a Habsburg
ja im a t elkerülhetetlen -  de befolyásol
ható, alakítható -  szükségszerűségnek 
tartotta.

1624-ben feleségül vette Nyáry Krisz
tinát, —»Thurzó Imre özvegyét. ~ mind
két feleségével legendásan jó házaséletet 
élt. Dersffy Orsolya meddő volt, amikor 
ez bizonyossággá vált, az asszony maga 
szerzett megbízható ágyast férjének, aki
től a legidősebb fiú. István született. A 
többi kilenc gyereknek Nyáry Krisztina 
volt az édesanyja. ~ példás apaként féltő 
szeretettel gondoskodott családjáról.

1622-től országbíró, 1625. okt. 25-én 
az országgyűlés nagy többséggel nádorrá 
választotta. 1626-ban megkapta a kora
beli Európa legmagasabb kitüntetését, az 
—> Arany gyapjas-rendet. ~ kiváló diplo
máciai érzéke, kitartása és szorgalma 
mellett elsősorban azáltal válhatott egy 
alispán tizedik gyermekéből kora meg
határozó személyiségévé, hogy politikája 
hosszú távon és alapvető kérdésekben hí
vei és ellenfelei számára egyaránt kiszá-
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Esterházy Miklós nádor. Elias Widematm rézmetszete, 1645

mítható és igen aktív volt. Rendíthetetlen 
császárhűsége, mélyen megélt katoliciz
musa, továbbá a soha szem elől nem té
vesztett cél, Mo.-nak a török uralom aló
li felszabadítása jelölték ki biztos pon
tokként azt a mozgásteret, amelyen belül 
aztán mindent megpróbált. Híres mondá
sa szerint élt: „Őrültség semmit nem ten
nünk, ha mindent nem tehetünk is”; ő tet
te, amit tehetett, s őszinte Habsburg-pár- 
ti létére soha nem vált a Habsburgok 
bábjává. A húszas évektől valóságos po
litikai pártot épített ki maga körül.

Legidősebb lányának kezét -^Nádas- 
dy (II.) Ferencnek adta, ám a vőlegényt

előzőleg okos szeretettel a kát. hitre térí
tette. Ennek során írta Értekező levél gróf 
Nádasdi Ferenchez c. hitvitairatát (1642, 
ms., EK), amelyben teológust megszégye
nítő biblikus és patrisztikai jártassággal 
bizonyítja a Biblia elsőbbségét minden 
más irattal, emberi tanulmánnyal szem
ben. Az ilyen érvrendszer többnyire prot. 
eszköz volt a kát. iratok ellen, ~ megfor
dítja a fegyvert. Maga is vezetett időnként 
hitvitákat, —»Batthyány (I.) Ádám katoli- 
zálásában sem kis része volt. —»Lackner 
Kristóffal Mértékletességi Egyesületet 
szervezett.

I. Rákóczi Györgyöt intő leveleit (A
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magyarországi palatínusnak, gróf Esz- 
terházi Miklósnak, 1. Rákóczi György er
délyi fejedelemnek írt egynéhány intő le
veleinek igaz páriája) latinul (Pozsony,
1644) , majd magyarul is kiadta (Bécs,
1645) . Mindeközben nemegyszer szem
bekerült —»Pázmány Péter esztergomi ér
sekkel, számos kérdésben szövetségesé
vel. ~ a nagy ellenreformátornál sokkal 
összetettebben látta a prot.-ok helyzetét.

Kismartoni és fraknói udvarában igen 
élénk szellemi élet folyt. Az élete végéig 
magát képző ~t (naponta több órát töltött 
olvasással vagy felolvasás hallgatásával) 
olyan okos és művelt férfiúk, többnyire 
jezsuiták vették körül, mint —»Hajnal Má
tyás, a Szíves könyvecske szerzője, —»Kál- 
di György, a tudós bibliafordító, prédi
kátor és matematikatanár, —»Dobronoki 
György, aki ~t a nagyszombati templom 
építésében is sokat segítette, azután 
—»Kopcsányi Márton ferences hitszónok, 
elmélkedő művek, Mária-prédikációk 
írója. És ott voltak a világi ifjak, a tehet
séges és ambiciózus politikus-palánták 
is. —»Wesselényi Ferenc, Nádasdy (II.) 
Ferenc, Forgách Ádám, —»Batthyány 
Ádám, Csáky István, Csáky László, akik 
több-keveset időt töltöttek az udvarában, 
és akik idővel egyre jelentősebb hivata
lokat, méltóságokat viseltek, ők mind ~ 
politikai neveltjei. A század egyik legje
lentősebb politikusa és hadvezére, —»Zrí
nyi Miklós apjaként tisztelte.

Fraknó várát, ahol családi értékeit 
őrizte, ő szerezte vissza Ausztriától és 
csatolta újra a magyar koronához. Legje
lentősebb alapítása az 1629-37 között 
felépített nagyszombati jezsuita (egyete
mi, majd invalidus) templom volt, a mo.-i 
barokk egyházi építészet első jelentős 
emléke (^barokk építészet; —»a katoli
kus megújulás művészete).

Kiad.: Galántai gróf Esterházy Miklós 
munkái, kiad. T o l d y  Ferenc, Pest, 1852; 
Galántai gróf Esterházy Miklós munkái. I II, 
Pest, 1853; Eszterházy Miklós nádor iratai, I, 
Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meg
hiúsult országgyűlés időszaka, kiad. H a jn a l  

István, Bp„ 1930.
írod.: S z a l a y  László, S a l a m o n  Ferenc, 

Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyaror

szág nádora, I—III, Pest, 1863-70; H a jn a l  Ist
ván, Esterházy Miklós nádor lemondása, Bp., 
1929; C s a p o d i Csaba, Esterházy Miklós, Bp.. 
1942; P é t e r  Katalin, Esterházy Miklós, Bp., 
1985; KOVÁCS József László, Esterházy Mik
lós udvara és a nyugat-magyarországi rene
szánsz, in Magyar reneszánsz udvari kultúra, 
szerk. R. V á r k o n y i Ágnes, Bp., 1987; István 
H il l e r , Palatin Nikolaus Esterházy. Die 
ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 
1625 bis 1645, Wien-Köln-Weimar, 1992; 
K o v á c s  József László, Esterházy Miklós és 
Nádasdy Pál, az író, in Tanulmányok Csatkai 
Endre emlékére, szerk. K ö r n y e i Attila, G. 
S z e n d e  Katalin, Sopron, 1996.

Apró Piroska

Esterházy (I.) Miklós, galántai, hg. 
(„Fényes” vagy „Pompakedvelő”; Bécs, 
1714. dec. 18.-Bécs, 1790. szept. 28.)

Belső titkos tanácsos, kamarás, tábor
nagy, a —»bécsi magyar testőrség kapitá
nya, aranygyapjas lovag, mecénás. —»Es
terházy (I.) Pál nádor unokája; E. József
hg. és Gilleis Mária Oktávia br.-nő má
sodszülött fia; —»Esterházy (II.) Pál Antal 
öccse. Az atyja halálakor még csak hét
éves ~ gondos neveltetésben részesült, 
anyja különösen a német, francia nyelv 
és kultúra elsajátítására helyezett hang
súlyt. Bátyjához, Pálhoz hasonlóan a 
leideni egyetem hallgatója volt az 1730- 
as években. Ekkor nyílt lehetősége nagy
szabású európai körutazásra. 1737-ben 
házasságot kötött Weissenwolff Erzsébet
gr. -nővel. Nagykorúságát elérve, 1738- 
ban vette át az őt végrendeletileg is meg
illető süttöri uradalmat, igazgatását azon
ban az 1740-es években meredeken fel
ívelő katonai pályája miatt személyesen 
nem intézhette. Az osztrák örökösödési 
háborúban a Gyulai-huszárok ezredese
ként különösen a strigaui és trautenaui 
ütközetekben jeleskedett. 1747-ben már 
tábornokként vett részt a huszárok had
gyakorlati szabályzatát kidolgozó bizott
ság munkájában. 1753-ban a 33. gyalog
ezred tulajdonosa. A hétéves háborúban 
(1756-63) a poroszok ellen 1757. jún. 
18-án Kolinnál vívott csatában szerzett 
érdemeiért megkapta a Katonai Mária 
Terézia-rend lovagkeresztjét. Jelentős
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Esterházy (I.) Miklós hg. Kari Pechwell rézmetszete, 1770. MNM TKcs

szerepet töltött be a bécsi udvarnál is: 
belső titkos tanácsos, aranygyapjas lo
vag, testőrkapitány. Mária Terézia köve
teként gyakran megfordult külföldön. A 
Mária Terézia mint cseh választófejede
lem képviseletében kiküldött követség 
vezetőjeként 1764-ben jelen volt József 
főhg. római királlyá koronázásán a Majna 
menti Frankfurtban (—»ünnepség), ahol 
olyan nagy hatást tett a szintén ott lévő, 
15 éves Goethére, hogy az utóbb Költé
szet és valóság c. művében is megemlé
kezett a magyar arisztokratáról. ~ több

szörjárt Párizsban is, s ott valósággal le
nyűgözte a versailles-i udvar pompája. 
Párizsi élményei hatására döntött úgy, 
hogy Bécstől mintegy 60 km-re fekvő 
birtokán, Süttörön megépítteti a ver
sailles-i kastély mo.-i mását. Erre bátyja 
halálát követően, 1762-ben adódott lehe
tősége, amikor a hercegi címmel meg
örökölte a családi hitbizományt, a legna
gyobb magyar feudális vagyont. 1764- 
ben kezdődött és véglegesen 1784-ben 
fejeződött be a —»fertődi Esterházy-kas- 
tély 13 millió aranyforintot felemésztő
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nagyszabású építkezése. A herceg által 
Eszterháza névre keresztelt új rezidenciá
hoz a kastélyépület mellett operaház, mu
zsikaház, bábszínház, kínai mulatóház, lo
varda is tartozott, s mindezeket a herceg 
saját elképzelése szerint kivitelezett fran
cia kert és park övezte (—»kertművészet). 
A kortársak által „magyar Verszáliá”-nak 
nevezett épületegyüttes opera-, balett- és 
színházi előadásoknak, hangversenyek
nek, álarcosbáloknak, kerti mulatságok
nak adott otthont (—»főúri zenés színját
szás; —»zeneélet a nemesi és főnemesi ud
varokban). Ezeken fontos szerep jutott a 
Joseph —»Haydn által igazgatott zenekar
nak. Külföldi előkelőségek, diplomaták és 
a császári család tagjai gyakori vendégek 
voltak a pazarul megrendezett előadáso
kon és mulatságokon. 1773 szeptemberé
ben a francia követ tiszteletére adott ün
nepségsorozat alkalmával -  melyet a szin
tén jelen lévő -»Bessenyei György az 
Eszterházi vigasságok c. költeményében 
örökített meg -  Mária Terézia királynő 
két napot töltött el Eszterházán. A sokol
dalúan képzett ~ kiváló zenész is volt, 
barytonon játszott, Haydn komponált szá
mára triókat (—»műkedvelő zenejáték). 
Tovább gyarapította a családi könyvtárat 
(—»Esterházy-könyvtárak) és a kincstárat 
(—»Esterházy-kincstár). Az eszterházi 
udvart a 18. sz. kulturális életének jelen
tős színhelyévé, a nyugat-mo.-i művelő
dés valóságos fellegvárává tette. Tevé
kenysége elismeréseként II. József 1783- 
ban adományozott oklevelében a hercegi 
címet a család minden tagjára kiterjesz
tette. ~ 76 évesen halt meg, s halálával 
Eszterháza is hanyatlásnak indult.

írod.: E s z t e r h á z y  János, Az Eszterházy 
család és oldalágainak leírása, Bp., 1901; 
M e l l e r  Simon, Az Esterházy képtár története, 
Bp., 1915; H e l l e b r o n t h  Kálmán, A magyar 
testőrségek névkönyve 1760-1918, Bp., 1939; 
H o r á NYI Mátyás, Eszterházy vigasságok, Bp., 
1959; Rebecca Anne G a t e s , The Esterházy 
princes, 1760-1790. A study in Hungarian 
aristocratic life during the Theresian and Jose- 
phinian reform period, Urbana, University of 
Illionis at Urbana Champaign, 1979; H o k k y n É 

S a l l a y  Marianne, A fertődi Esterházy kas
tély, Bp., 1979; Éva V ir á g , Ungarn und

Habsburg. Die Gesichte der Familie Ester
házy, in Von Raffael bis Tiepolo. Italienische 
Kunst aus der Sammlung des Fürstenhauses 
Esterházy, Hrsg. István B a r k ó c z i , Bp., 1999; 
Robert von Z a h n , Joseph Haydn: Komponist 
am Hof Nikolaus /., in Von Raffael bis Tiepo
lo, i. m.

Künstlerné Virág Eva

Esterházy (II.) Miklós, galántai, hg. 
(Bécs, 1765. dec. 12.-Como, 1833. nov. 
25.)

Belső titkos tanácsos, kamarás, tábor
szernagy, a —»bécsi magyar testőrség ka
pitánya, arany gyapjas lovag, mecénás. 
—»Esterházy (I.) Miklós unokája; E. Antal 
hg. és Erdődy Mária gr.-nő idősebbik fia. 
Felsőbb iskoláit a bécsi Theresianumban 
végezte 1777-80 között. Ifjúkorában so
kat utazott, bejárta Angliát, Franciao.-ot 
és Itáliát. Hivatásául a katonai pályát vá
lasztotta. Tényleges katonai szolgálatát az 
50. gyalogezredben kezdte főhadnagy
ként, majd századossá léptették elő. 1783- 
ban kötött házasságot Liechtenstein Mária 
Hermenegilda osztrák hg.-nővel, akitől 
két fia és egy leánya született. Diplomá
ciai küldöttség tagjaként 1792-ben jelen 
volt Frankfurtban Ferenc császár koroná
zási ünnepségén. Atyja halálát követően, 
1794-ben került a hatalmas kiterjedésű 
Esterházy-hitbizomány élére, valamint 
Sopron m. főispáni székébe. 1797-ben, 
amikor a francia hadak az osztrák örökös 
tartományokat fenyegették, ezer önkén
test szerelt fel saját költségén -  ezt még 
ugyanabban az évben a Szent István-rend 
nagykeresztjével jutalmazta az uralkodó.
1802-ben tábornagy és a 32. gyalogezred 
tulajdonosa lett, a következő évtől halá
láig pedig a magyar nemesi testőrség ka
pitánya. Nemzetközileg elismert és sike
res politikusnak számított, Napóleon csá
szár 1809-es proklamációjában a magyar 
trón egyik lehetséges várományosaként 
szerepelt. Tevékenyen részt vett a napó
leoni háborúkat lezáró 1814-15-ös bécsi 
kongresszuson. Megkapta a bajor Szt. Hu
bert és a hannoveri Gvelff rendjelek nagy
keresztjét. Utolsó nyilvános közszereplé
sén, 1825-ben, I. Ferenc császárt képvi
selte X. Károly francia király koronázási
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Esterházy (ll.) Miklós hg. Joseph Dorffmaisterf?) müve, 1795-1800 k. SzM

szertartásán. Családi birtokait a de Ligne 
hercegtől 1804-ben megvásárolt bajoro.-i 
edelstetteni apátsággal gyarapította; Fe
renc császár ekkor adományozta számára 
és elsőszülött fiú utódai részére a biro
dalmi hercegi címet. Számos alapítványt 
létesített, ill. támogatott, így pl. a Ludo- 
vika Akadémiát. Udvartartását a számára 
már korszerűtlen és idejétmúlt Eszterhá- 
záról (—>fertődi Esterházy-kastély) átköl
töztette a család ősi kismartoni kastélyába 
(—»kismartoni Esterházy-kastély), ame
lyet az ízlésének jobban megfelelő klasz- 
szicista stílusban átépíttetett. Nagyatyja, 
„Fényes” Miklós nyomdokain haladva a 
művészetek igazi pártfogójává és mecé

násává vált. Az udvari zenekart az örege
dő Joseph —>Haydn irányításával újjá
szervezte, a tényleges karmesteri felada
tokat azonban már Johann Nepomuk 
Hummel látta el (—»zeneélet a nemesi és 
főnemesi udvarokban). Kismartonban az 
eszterházaihoz hasonló színvonalú ope
ra- és színházi életről gondoskodott 
(—»főúri zenés színjátszás). A hangverse
nyek és operaelőadások közönségét jó
részt a bécsi főnemesség, valamint a kül
földi diplomaták alkották. ~t szívélyes, 
jó kapcsolat fűzte a kor híres zeneszerző
jéhez, Cherubinihez, aki több művét is 
neki ajánlotta, tervezett szerződtetése a 
hercegi zenekarhoz azonban nem valósult
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Esterházy (II.) Miklós hg. Czetter Sámuel rézmetszete Blanchard után, 1804. MNM TKcs

meg. Beethoven az ő megrendelésére 
komponálta a C-dúr („Eszterházi") mi
sét. ~ elődeihez hasonlóan maga is mu
zsikált: klarinétozott (—»műkedvelő zene
játék). Nagy érdemeket szerzett a családi 
műgyűjtemény gyarapításában. Páratlan 
Ízléssel és szakértelemmel vásárolt met
szeteket, rajzokat és festményeket, ame
lyek az elődeitől reámaradt képtárral 
együtt később a bp.-i Szépművészeti Mú
zeum alapjául szolgáltak. A kismartoni és 
az eszterházai könyvtár állományát egye
sítette és tovább gyarapította; érem- és 
csigagyűjteményt is létrehozott. A fény
űző életmód, a műkincsvásárlások a még
oly hatalmas vagyonnal rendelkező her

ceget is gyakran pénzzavarba hozták, 
többször kényszerült hitelek felvételére a 
Rotschild és Sina bankházaktól. Halála
kor kölcsönökkel megterhelt birtokokat 
hagyott örököseire. Nagy elődei mellett, a 
kismartoni családi kriptában temették el.

írod.: E s z t e r h á z y  János, Az Eszterházy 
család és oldalágainak leírása, Bp., 1901; 
H á r ic h  János, Liszt Ferenc családja és az Es
terházy hercegek, Bp., 1934; H e l l e b r o n t h  

Kálmán, A magyar testőrségek névkönyve 
1760-1918, Bp., 1939; Hedvig B e l it s k a - 

S c h o l t z , Der Hof Nikolaus IL: Theater- und 
Musikleben, in Von Raffael bis Tiepolo. Italie
nische Kunst aus der Sammlung des Fürsten
hauses Esterházy, Hrsg. István B a r k ó c z i ,
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Bp., 1999; Uő, Der Hof Nikolaus IL: Zentrum 
klassizistischer Landschaftsmalerei, in Von 
Raffael bis Tiepolo, i. m.

Künstlemé Virág Eva

Esterházy (I.) Pál, galántai, hg. (ejtsd: 
eszterházi; Kismarton, 1635. szept. 7. 
vagy 8.-Kismarton, 1713. márc. 26.)

író, költő, államférfi, hadvezér, mecé
nás, műkedvelő zenész és festő. —»Es
terházy Miklós és bedeghy Nyáry Krisz
tina hetedik gyermeke. Kismartonban, 
Lakompakon, Fraknóban és Semptén ne
velődött, apja szűkebb környezetéhez 
tartozó jezsuiták irányításával. Tízesz
tendős volt, amikor apja meghalt. 1646- 
tól a grazi jezsuita iskolában tanult, majd 
a nagyszombati Jézus-atyáknál folytatta 
tanulmányait, ahol két évet az egyetemen 
is elvégzett. A jezsuiták olyan nagy ha
tással voltak rá, hogy sokáig a rendbe va
ló belépés gondolatával is foglalkozott. 
1646-53 között csak a vakációkat tölti 
nem jezsuita környezetben. Többször sze
repelt a kiváló memóriát és latintudást 
igénylő iskolai színjátékokban. Tizenöt 
évesen pl. a bibliai Judit szerepét játszot
ta el, ezt egy festmény is megörökítette 
(^díszlet- és jelmezhasználat). Jól meg
tanult vívni, lovagolni, vadászni. Vissza
emlékezéseiben jegyzi fel, hogy 1647- 
ben a pozsonyi országgyűlésen IV. Ferdi- 
nánd koronázását követően „Leopoldina 
császárné magyar táncot kévánt látni”, 
ezért a várban az igen jó táncos E. Rebe
kával oláh táncot, két meztelen karddal 
pedig hajdútáncot járt a császár és a csá
szárné előtt. Miután László bátyja (és há
rom unokatestvére) a vezekényi csatában 
(1652) elesett, ~t 17 évesen nagykorúsí- 
tották, családfő lett, bár még idősebb ro
konai gyámsága alatt. Örökölte a hatal
mas vagyont és bátyja tisztségeit: Pápa 
várának kapitánya, Sopron m. főispánja 
lett.

1652 októberében házasságot kötött 
unokahúgával, a kiskorú E. Orsolyával, 
miáltal az E. család két ága egyesült, s az 
Orsolya kezével járó hatalmas Thurzó- 
vagyon ~ birtokába került. Bár e lépést a 
családtagok már rég elhatározták, a nyil
vánvaló anyagi szándékot családi legen

dák próbálták lepelbe burkolni (visszaem
lékezéseiben írja ~, hogy megjelent neki 
Orsika halott anyja, és kezébe rakta leá
nya kezét, továbbá hogy egy olasz feren
ces barát megjósolta a fiatalok házasságát 
stb.). Nem csupán misztifikációra, pápai 
engedélyre is szükség volt a házassághoz, 
hiszen a felek közeli és többszörös roko
nai voltak egymásnak; a diszpenzáció ki
járásával még E. László bízza meg a kar
melitákat. (~ apjának, E. Miklósnak 
Dersffy Orsolyával való, első házassága 
idején született legidősebb fia, E. István, 
—>Thurzó Imre és Nyáry Krisztina lányát, 
Thurzó Erzsébetet vette feleségül, s há
zasságukból született E. Orsolya. Thurzó 
Imre halála után Nyáry Krisztina azonban 
E. Miklósnak lett a felesége, s az ő fiuk 
volt ~.) 1650-ben készül az az eljegyzési 
kép (Fraknó, Burg Forchtenstein), mely a 
párt akkor már halott szüleik öltözékében 
ábrázolja. E. Orsolya fiatal kora miatt (11 
éves) az esküvőt titokban tartották. A 17 
éves nagykamasz már ekkor meglévő 
tekintélyét-rangját mutatja, hogy Elias 
-^Widemann (aki már az atyáról is ké
szített portrét) felveszi ~t a magyar hősö
ket, az ország legjelesebbjeit ábrázoló 
metszetsorozatába (Illustrissimum Hun
gáriáé heroum icones, Bées, 1652). 1653
k. ~ rejtett portrét készíttet magáról, 
mely felirata szerint Szt. Imre herceget 
ábrázolja, valójában azonban ~ vonásait 
viseli. Az esküvő után ~ visszatért a je
zsuitákhoz, hogy befejezze tanulmányait, 
majd 1653-ban IV. Ferdinándot, egykori 
grazi iskolatársát kísérte római királlyá 
koronázására Regensburgba; ez volt élete 
egyetlen nagyobb utazása. Vele tartott só
gora, —>Nádasdy (II.) Ferenc is, a koro
názás után IV. Ferdinánd mindkettőjüket 
birodalmi lovaggá üti. Bejárják a bajor vá
rosokat, az ott látottak, a mo.-inál jóval 
korszerűbb barokk művészet mindkettő
jük figyelmét felkelti. Ekkor van alkal
muk arra is, hogy a kor híres mű- és ritka
sággyűjteményeivel megismerkedjenek. 
1655 farsangján, immár a királyi enge
délynek is birtokában, megtartották a nyil
vános lakodalmat, ~ ekkortól (E. Orsolya 
14 éves korától) élt együtt feleségével, 
aki idővel 18 gyermeket szült, s akit a je-
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lek szerint, a nyilvánvaló érdekházasság 
ellenére, őszintén szeretett. ~ két lány
testvére s férjeik, Anna Júlia és Nádasdy 
Ferenc, ill. Mária és Homonnai Drugeth 
György erélyesen, ám eredménytelenül 
tiltakoztak az anyagi érdekeiket sértő há
zasságkötés ellen.

Vezekénynél elesett bátyja emlékére 
1654-ben ~ csaknem 1 m átmérőjű ara
nyozott ezüsttálat (IM) és hozzá tartozó 
lovasszobor kannát (már nincs meg) csi
náltat Philipp Jakob és Abraham Drent- 
wett augsburgi ötvösökkel. 1655-ben el
készítteti mind saját maga (Kismarton, 
Esterházy-kastély), mind Orsolya egész
alakos portréját, azzal a Benjamin Block- 
kal (1631-1690), aki Nádasdy Ferencet és 
feleségét is lefestette.

IV. Ferdinánd 1654. évi váratlan halá
lát követően III. Ferdinánd az országgyű-

Esterházy Pál. Benjamin Block műve, 1655. MNM 
TKcs

lésen kívül kísérletet tett az örökös ki
rályság bevezetésére, ám ezt ekkor még 
egyetlen magyar főúr, így ~ sem támo
gatta, s az 1655. évi országgyűlésen I. 
Lipót (szintén ~ tanulótársa Grazban) vá
lasztás útján lett magyar király. Ugyan
ebben az évben ~t királyi tanácsossá s az 
országhatárt felülvizsgáló bizottság tag
jává, 1661-ben főudvarmesterré nevez
ték ki. Rangjai és hivatalai miatt egyre 
többet kellett Bécsben tartózkodnia. Az 
1662. évi országgyűlésen a prot. rendek 
szemére hányják, hogy kíméletlenül ül
dözi a Pápa környéki prot.-okat. 1663- 
64-ben -^Zrínyi Miklós alatt szolgált, 
részt vett a téli hadjáratban, a szentgott
hárdi csatában. Hadi élményeit, a vasvári 
békével záruló török harcok történetét, 
Zrínyi (és önnönmaga) dicsőítését Mars 
Hungaricus (=Zrínyi Miklós) c. latin 
nyelvű munkájában írta meg, személyes 
élményei mellett forrásként jórészt magát 
Zrínyit használva fel. A kéziratot saját 
tollrajzaival illusztrálta. Zrínyi gyermek
korától élete végéig példaképe maradt; 
1665-ben készíttetett lovas képmásán is 
Zrínyihez hasonlóan örökíttette meg ma
gát. Oka lehetett azonban annak, hogy ~ 
a Mars Hungaricust nem jelentette meg 
nyomtatásban, holott az olvasónak szóló 
ajánlás azt valószínűsíti, hogy írását a 
nagy nyilvánosságnak szánta, „...többre 
becsülöm a nyugalmas életet a viszályko
dásnál” -  írta, vélhető, hogy bármennyire 
óvatosan fogalmazott munka is a Mars 
Hungaricus, tartalmazott olyan részeket, 
amelyeknek publikálása a Wesselényi- 
összeesküvés időszakában bizony felka
varta volna ~ nyugalmas életét.

1668 decemberében dunáninneni (bá
nyavidéki) főkapitány, 1669-ben Csobánc 
kapitánya. Főkapitányi tisztébe csak 1670 
áprilisában iktatják be, amikor már folyik 
a főúri szervezkedők (Nádasdy Ferenc, 
Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc) letartóz
tatása. Közvetlenül a vasvári béke meg
kötése után ~ is a békétlenek közé tartoz
hatott, talán ez a magyarázata annak, 
miért telt el főkapitányi kinevezése és be
iktatása között másfél év. A pápai nunci- 
us tudni vélte, hogy ~nak 300000 forin
tot kellett fizetnie büntetlensége fejében.
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Esterházy Pál és felesége, Esterházy Orsolya az Esterházyak családfáján. Tobias Sadler. 1670

Az azonban bizonyos, hogy 1670-ben 
~val és német főtisztekkel foglaltatják le 
a Wesselényi-mozgalomban részt vett 
dunáninneni prot. főurak birtokait. Hűsé
géért jutalmul 1671-ben kivégzett sógo
rának, Nádasdy Ferencnek birtokait és 
javait kapja meg. Számos panaszfeliratot 
intéz az udvarhoz, egyrészt a fizetetlen 
végváriak zsoldját követelve, másrészt til
takozva hatáskörének sorozatos csorbítá
sa miatt. Elképzelése szerint rendszeresen 
fizetett, az osztrák katonasághoz hasonló
an jól felszerelt, ezredekbe szervezett ka
tonaságot kellene felállítani. Ugyanezt 
követeli majd nádorként is.

Gualdo Priorato császári történetíró 
reprezentációs és protokollcélokat szol
gáló Vite et azioni di personaggi militari e 
politici (Bées, 1674) c. olasz nyelvű gyűj
teményében ~ életrajzát is közzéteszi. 
1679-től valóságos belső titkos tanácsos. 
1681 júniusában, Szt. Antal napján, a 
soproni országgyűlésen nádorrá válasz
tották, decemberben, Szt. Mátyás napján

pedig felvették az Arany gyapjas rend 
tagjai közé. A két esemény emlékére a 
fraknói vár előtt Szt. Antalnak és Szt. Má
tyásnak is szobrot emeltetett. Az új nádort 
—>Gyöngyösi István a Kesergő Nymphá- 
val köszöntötte. -^Wesselényi Ferenc ha
lála (1667) után a nádori tiszt egészen ~ 
megválasztásáig nem volt betöltve. Thö
köly Imre felvidéki betörése (1678) és a 
fenyegető törökveszély kényszerítette az 
udvart az országgyűlés összehívására és 
nádorválasztásra. Ebben a helyzetben 
mindkét oldal -  a Habsburg-udvar és a 
magyar rendek -  irreálisan sokat várt az új 
nádortól: kiegyezést azzal a Thökölyvel, 
aki híveivel együtt sem az országgyűlést, 
sem a nádorválasztást nem ismerte el tör
vényesnek, békét a törökkel vagy haté
kony törökellenes nemesi felkelés meg
szervezését. Az eredmény elmaradásáért 
szinte mindenki az új nádort hibáztatta. 
1682-ben -  rézmetszetben örökíttette 
meg haditetteit, mind a törökellenes csa
tákat, mind azokat a várostromokat, me-
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lyekben a Wesselényi-összeesküvés fel
számolása során harcolt (Veit Kassler raj
zai után Johann Jakob Hoffmann, Bées, 
Graphische Versuchtanstalt). 1683-ban, 
amikor a török utolsó nagy támadását in
dította, ~ a magyar sereget vezette a Bé
cset felmentő csatában, együtt Lotharin- 
giai Károly és Sobieski János seregeivel. 
Megsebesült. 1684-ben harcolt Buda ost
románál, ám 1686-ban a visszafoglaló 
hadaknak már nem ő volt a parancsnoka, 
a felszabadító ostromban nem is vett 
részt. Nádorként és hadvezérként is 
mindinkább háttérbe szorult, az ország 
irányításába, rangjai ellenére, ekkor már 
alig-alig volt beleszólása, ezért lemondá
sát is felajánlja; császárhűsége azonban 
megingathatatlan.

1682-ben meghalt felesége. Még eb
ben az évben megnősült: Thököly Évát 
vette el, akivel visz. már korábban viszo
nya volt. Ez bizonyosan nem érdekházas
ság: Thököly Éva Thököly Imrének, ~ 
legnagyobb ellenfelének volt a testvérhú
ga. Az E.-udvarban nevelkedett, ~ gyer
mekkorától ismerte. Vagyontalan, hiszen 
apjuk vétkeire hivatkozva az 1671 no
vemberében kiadott uralkodói rendelke
zés a Thököly-testvéreket (az anyai rész 
kivételével) minden mo.-i birtokuktól 
megfosztotta. Az új házasságból 7 gyer
mek született.

1687-88-ban a pozsonyi országgyűlé
sen, ahol ~ elnökölt, sikerrel képviselte 
Lipót abszolutista törekvéseit. Nagy ré
sze volt abban, hogy a rendek lemondtak 
az —»Aranybulla szerinti —»ellenállási jo
gukról, és elfogadták a Habsburgok fi- 
ágon öröklődő magyar királyságát. Szol
gálataiért 1687. dec. 8-án birodalmi her
cegi címet kapott (Mo.-on nem létezett a 
hercegi rang), először személyére, majd
III. Károly 1712-ben a címet az elsőszü
lött fiúutódok számára örökletessé tette. 
Minthogy a rég várt esemény a Szeplőte
len fogantatás ünnepén történt, ~ hálából 
Mária-oszlopot emeltetett Fraknón. A 
hercegi cím elnyerése különleges mű 
megrendelésére adott alkalmat: Bemhard 
Schauss augsburgi ötvössel és elefánt
csont-faragóval egy 1,5 m-nél nagyobb 
elefántagyarat díszíttetett diadaloszlopra

emlékeztető módon. Ovidius Metamor- 
phosesébői vett, a család rangemelkedé
sével párhuzamba állítható jelenetek kö
vetik egymást rajta, az agyar végén, egy 
~ címeit fölsoroló felirat után pedig a 
hercegi kalappal kiegészített Esterházy- 
címer van kifaragva. Dec. 9-én ~ koro
názta meg Mo. első örökös királyát, I. 
Józsefet. Ez alkalomból ismét rézmetsze
tet készíttetett, mely azt a jelenetet is áb
rázolja, amint az esztergomi érsekkel a 
király fejére teszi a koronát (Johann Ja
kob Hoffmann, Justus van der Nypoort, 
Bées, Graphische Versuchsanstalt). Az 
országgyűlés a világi főurak családi va
gyonának megmentése érdekében 1687- 
ben törvénybe iktatta (9. te.) a hitbizo- 
mány intézményét (^öröklés). Már E. 
Miklós, majd ~ is e szellemben végrendel
kezett, s most, hogy a lehetőséget törvény 
biztosította, hatalmas birtokait 1695-ben 
az elsők közt alakította át hitbizománnyá.

A török kiűzése után az ország beren
dezkedéséről alapvetően két tervezet 
született: az egyik -  melyet ~ is vallott -  
a Magyar Királyság önálló jogrendjének 
megőrzésére törekedett, a másik a biro
dalomba olvasztást látta helyesnek. ~ ab
ban bízott, hogy cserébe az örökös ki
rályságért újra létrejöhet az egységes, Er
délyt, a bánságokat, a Hódoltságot és a 
nyugati-felföldi országrészt egyesítő Mo., 
s végre csökkenhetnek az adók. Nem így 
történt. Különböztek a vélemények a val
lási viszonyokat illetően is. ~ és —»Szé
chényi György esztergomi érsek 1688 
őszén olyan koncepcióval állt elő, amely 
a magyar kát. egyház nagymérvű önálló
ságát, a Rómával való kapcsolat közvet
lenségét, a régi egyházszervezeti rend (a 
—»váradi püspökség és az —»erdélyi püs
pökség) helyreállítását, a prot.-okkal az 
1681-es és 1687-es országgyűlési végzé
sek szerinti együttélést tartotta helyes
nek. Ezzel szemben a kalocsai érsek, 
—»Kollonich Lipót bíboros osztrák politi
kusokkal kidolgozott terve minden refor
mot az egyvallású birodalom koncepció
jának rendelt alá, lényegében a magyar 
rendi-nemesi szervezetek teljes felszá
molását tűzve ki célul, korlátozva a prof
ok jogait, s a királyság egész területéről
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kitiltva („abzuschaffen”) a zsidókat. Jel
lemző, ahogy az utóbbi intézkedéseket, 
már csak várható gazdasági következmé
nyeik miatt is, a magyar főnemesség (~ 
nádor ugyanúgy, mint II. Rákóczi Fe
renc), ahol lehetett, szabotálta.

~ az új végvárvonalat a Balkánra akar
ta helyezni, négy főkapitánysággal, ma- 
gyar-horvát-német katonasággal, amelyet 
Mo. tartott volna el, viszont semmilyen 
más adót nem fizetett volna. Elképzelései 
szerint újraszervezték volna a magyar 
kancelláriát, és elnökletével egy ún. gu
bernium (kormányzóság) is létrejött vol
na Pozsonyban. Máshogyan képzelte az 
új berendezkedést Kollonich Lipót Ein- 
richtungswerk (1689) c. munkájában. 
Mo.-ot nyíltan germanizálni akarta, mind
amellett azt is nyomatékosan hangsúlyoz
ta, hogy az adókat le kell szállítani, továb
bá számos korszerű reformot is javasolt. 
Bécs azonban nem engedett adóigényé
ből, sőt Kinsky cseh kancellárral az élen 
egyes bécsi kormánykörök felújították 
a Verwirklichungstheorie-t (jogeljátszás 
elmélete), amely szerint a magyar nemes
ség egymást követő lázadásaival eljátszot
ta jogát az ország vezetésére. ~ világosan 
látta, hogy az udvari kamara mind irreáli- 
sabb adókövetelései fegyveres lázadást 
fognak kiváltani; mintegy megjósolta a 
Habsburgoknak a Rákóczi-felkelést.

1702-ben ~ Moson m. főispánja lett. A 
Rákóczi-szabadságharc idején ismét 
közvetíteni igyekszik a felek között (Ber
csényi Miklósnak, aki udvarában nevel
kedett, ~ atyai pártfogója volt), ám a jó 
személyes kapcsolatok ellenére most is 
kudarcot vallott. Pestisben halt meg. A 
kismartoni ferenceseknél állították föl 
—»castrum dolorisát, melyet rézmetszet 
is megörökített.

~ egész életében gyarapította vagyonát, 
állandó vásárlója volt a kamara kínálta, a 
császári adminisztráció elkobozta ingatla
noknak, s mivel az udvar többnyire nagy 
összegekkel tartozott neki, folyamatosan 
falvak, mezővárosok (pl. Kismarja, Ka
posvár, Fertőd, Szarvkő stb.) kerültek bir
tokába. Többek közt megvásárolta a 
lendvai várat és uradalmat, Nádasdy Fe
renc halála után birtokába került az

1655-69 között Nádasdy épitette lékai 
klastrom. Az itteni sírboltban pihennek a 
Nádasdy és Draskovich családok ősei, 
köztük maga Nádasdy Ferenc. Megvette a 
híres hadvezér, Montecuccoli mo.-i jószá
gait is. „Láthatják utódaim, hogy nem vol
tam pazarló, hanem jó gazda” -  írta, jog
gal, 1695-ös végrendeletében.

A teológia és a művészetek minden 
ága iránt érdeklődött. 1695-ös végrende
letéhez a következő évben egy saját ke
zűleg írt, 26 oldalas, felbecsülhetetlen 
művelődéstörténeti értékű inventáriumot 
csatolt: egy „Kunst- und Wunderkam
mer” leírását. Mindazokat a műtárgyakat 
felsorolja benne, amelyek a fraknói vár 
kincseskamrájában, Európa egyik leggaz
dagabb főúri kincstárában rejtőztek. 
1918-ban az —>Esterházy-kincstár java ré
szét (407 tételt) Bp.-re szállították, ám a 
műkincsek jelentős része a II. világhábo
rúban elpusztult. A megmaradt ötvöstár
gyakat, öltözékeket, textíliákat, díszfegy
vereket stb. az IM őrzi, a numizmatikai 
gyűjtemény 1962-ben az MNM Éremtárá
ba került. Kastélyainak berendezéséről 
némi képet ad ezüstözött réz borítású, az 
1680-as évek végén készült karosszéke.

Számos egyházi és világi építtetése 
közül a kismartoniak a legjelentősebbek. 
Fogadalma szerint újjáépitteti a mariánus 
ferencesek kolostorát. A középkori várat, 
visz. Filiberto —»Lucchese vagy Carlo 
Martino Carlone tervei szerint átépítteti, 
ablakokkal sűrűn áttört, gazdagon tagolt 
homlokzatot alakíttat ki, ami barokk kül
sőt kölcsönöz az épületnek (—kism arto
ni Esterházy-kastély). Olyan neves festő
ket és szobrászokat foglalkoztatott, mint 
Hans Matthias Mayer, aki a kastély hom
lokzatának mellszobrait -  köztük a hon
foglaló magyar vezérek büsztjeit -  készí
tette, vagy mint a díszterem mennyezetét 
1674-ben kifestő Carpoforo Tencala. O, 
nyilván ~ intenciója alapján, a mitológiai 
jelenetek mellett megfestette a középko
ri Mo. török kézre került tartományainak 
allegóriáit is. Az oldalfalakat (1690 k.) a 
magyar uralkodók képmásai díszítették. 
Visz. a kismartoni díszterem oldalfalait 
boríthatta az a ma Fraknón őrzött, hét 
táblából álló csataképsorozat, amely a
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17. sz.-ban a török ellen, ill. a független
ségi harcokban a Habsburgok oldalán 
küzdő E. családtagok emlékét örökítette 
meg. Kismarton fejedelmi rezidencia 
lett, az irigykedő I. Lipót minden módon 
rá akarta venni ~t, cserélje el vele más 
birtokért, a nádor azonban ragaszkodott a 
pompás székhelyhez.

Építtetéseinek koncepciózus voltát 
példázza a kismartoni ferences templom 
kerengőjéből nyíló E.-mauzóleum. A

családnak volt már ugyan temetkezőhe
lye, az E. Miklós nádor által építtetett 
nagyszombati jezsuita templomban, de 
mivel a kripta vizesnek bizonyult, ~ 
ugyanott új temetkezőhelyet akart épít
tetni, mint erről 1678-as végrendelete ta
núskodik. Kétszintes halotti kápolnát ter
vezett, melynek alsó kápolnája a tkp.-i 
temetkezőhely, s mindkét szinten oltár 
áll. A felső szintről rácsos nyílás biztosít 
rálátást a lent nyugvókra, miképpen azt ~
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Grazban, a főhercegi mauzóleumban lát
hatta. A mauzóleumot végül mégsem 
Nagyszombatban, hanem székhelyén, 
Kismartonban építtette meg. O maga is 
oda temetkezett. Noha az E.-kriptát 
1856-57-ben teljesen átépítették, az ere
deti —féle terv jól rekonstruálható, mivel 
fennmaradt egy 1835 36-ból származó 
részletes leírás a kripta belsejéről, továb
bá az átépítés előtti felmérési rajz is. A 
mauzóleumhoz síremlékfigurának készül
hetett ~ és felesége, E. Orsolya térdeplő 
hársfa szobra (MNG; további három szo
borral együtt a pozsonyi ferencesek temp
lomából kerültek múzeumba). ~ képgyűj
teménye vetette meg az alapját a később 
különösen —»Esterházy (II.) Miklós által 
gyarapítón E.-képtárnak, amelyet 1870- 
ben az állam megvásárolt, s amelyből a 
Szépművészeti Múzeum gyűjteménye 
kinőtt. 1679-ben ~ császári ajándékként 
megkapta Nádasdy Ferenc gyűjteményé
nek 38 magyar arcképét. Maga is rajzolt 
és festett.

Fraknón, az épületekkel teljesen kö
rülzárt belső udvaron állíttatta fel saját, 
1691-ben Martin Fiiser kismartoni kőfa
ragóval készíttetett lovasszobrát, amely 
domborművekkel borított talapzaton áll. 
1670-ben nagyméretű családfát festet a 
fraknói kastély számára, s Tobias Sadler- 
rel elkészítteti rézmetszetű változatát is. 
Az ősöket Adámig visszavezető kompo
zíción az Esterházyak által birtokolt vá
rak és kastélyok látképei érzékeltetik a 
család gazdagságát, s a metszet felső 
sávjában helyezték el ~nak, apjának, test
véreinek, valamint feleségüknek arcképét 
is. Tervbe vette egy mo.-i látképes topog
ráfia kiadását, amely ugyan nem valósult 
meg, de az 1680-as években Matthias 
—»Greischer számos lapot elkészített hoz
zá. ~ szerkesztette a —>Trophaeum c. ké
pes családtörténetet, amelyhez Esterházy- 
ősökké rajzolják át a -AMausoleum vezér- 
és királyportréit. Saját képmása a húsz
éves korában készült Block-festményt 
idézi: ugyanolyan tartásban, kutyával áb
rázolja az idősödő férfit. A 171 egész ala
kos portrémetszetet Jakob Hoffmann és 
Jakob Hermundt bécsi rézmetszők készí
tették, a latin nyelvű elégiumokat a nagy

ősteremtő misztifikátor, Paulus Ritter 
(Pavao Vitezovié-Ritter, 1652-1713) ír
ta; a történet a szittyákon át Ádámig ve
zeti vissza a családfát, az Esterházyak 
közvetlen ősének Örs vezért tartva.

~ számos templomot, kolostort, búcsú
járó helyet alapított. Nevéhez több, általá
ban 1680-1700 között telepített kolostor- 
és zárdakert létesítése is fűződik. A temp
lomot és a kolostort formára nyírt alakfák, 
nyílegyenes zöldségágyások, szőlőültet
vények, geometrikusán telepített gyü
mölcsfák és díszbokrok vették körül; 
ilyen volt a kismartoni zárdakert vagy a 
Zobor hegyi kolostorkert. 1690-ben a ma- 
riazelli kegyszobornak új oltárt állíttatott, 
és elkészíttette a kegykápolna rézmetsze
tét; 1691-ben új kéttornyú templomot 
emeltetett a boldogasszonyi ferencesek
nek; 1699-től az apja által építtetett nagy- 
szombati jezsuita templom mennyezetét 
díszíttette; 1701-től az ő jóvoltából épült 
a kismartoni kálvária. Az általa állíttatott 
118 oltárt és szobrot 1700 k. jegyzékben 
foglalta össze (MÓL, Esterházy cs. lt., 
Pál nádor iratai, P 125, 52. cs. Nr. 
11075). Mély katolicizmusára jellemző, 
hogy több mint félszázszor kereste fel a 
zelli kegyhelyet, 1689-ben pedig a zelli 
templomban elhelyezte nagyméretű fo
gadalmi képét, melyen ~ és Thököly Éva 
térdepelve ad hálát Máriának, hogy a 
háttérben ábrázolt Kismartont és Fraknót 
a töröktől megoltalmazta. Gyakran gyónt 
és áldozott, végrendeletei részletesen ki
térnek hitéleti kérdésekre. Szűz Máriá
nak rajongó tisztelője volt, 11 művet írt 
róla-neki, ebből 4 a szeplőtelen foganta
tással foglalkozik. Mária szobrát minden 
jelentősebb világi épületén elhelyeztette. 
Nyomtatásban megjelent munkái mind 
vallásos tárgyúak, és egy terjedelmes la
tin imakönyv, valamint két litániáskönyv 
kivételével mind Szűz Mária kultuszával 
kapcsolatosak. Sikeres volt képesköny
ve, az atlas Marianum főleg jezsuiták ál
tal kedvelt műfajába sorolható Az egész 
világon levő csudálatos Boldogságos 
Szűz képeinek rövideden föltett eredeti 
(Nagyszombat, 1690; második, bővített 
kiadása: Mennyei korona. Nagyszombat, 
1696), amely 117, a világ különböző he-
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Fdrfoi Cftiíialal 
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A „Jörtői csudálatos boldogságos szűz" képe Esterházy Pál Az egész világon levő csudálatos 
boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett eredeti (Nagyszombat, 1690) c. könyvében

lyén lévő Mária-kegyképet értelmezett 
(—>kegykép), s még sikeresebb Az bol
dogságos Szűz Mária szombatja (Nagy
szombat, 1691) c. munkája, amely vallás
oktató, litániás és imádságos könyv, a kát. 
lelkiségi irodalom színvonalas, költői he- 
vületű alkotása. Lefordították németre, 
horvátra, oroszra, 1935-ig 17 kiadása volt. 
Egyházi beszédek kinyomtatására több 
alapítványt tett. Végrendelete szerint 
könyvtárát (^Esterházy-könyvtárak) a 
kismartoni ferenceseknél helyezték el. ~

egy olyan alapítványt is létesített, amely
nek célja a könyvtár gyarapítása volt. A 
hitbizomány mindenkori birtokosa mint 
annak elidegeníthetetlen részéről volt kö
teles a könyvtárról gondoskodni. ~ 595 té
telt számláló könyvtárjegyzéke szerint 
könyveinek döntő többsége latin nyelvű, 
történeti-politikai és orvosi tárgyú volt. 
Magyar nyelvű mű nincs a jegyzékben, 
csak mo.-i kiadású.

Magyar nyelvű emlékiratában születé
sétől 1653-ig mondja el a vele történteket.
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Esterházy Pál hercegi 
címere Nagyszombatban 
nyomtatott könyveiben. 
Matthias Greischer réz
metszete, 1690

Szemben a 17. sz.-ból ismert, többnyire 
komor hangvételű visszaemlékezésekkel, 
~ (feltehetőleg nem kiadásra szánt, csak 
magamagának félj egyezgetett) írása jó
kedvű beszámoló egy érdekes, fordula
tos, alapvetően boldog gyermekkorról. 
Ennek mintegy folytatása a regensburgi 
útjáról vezetett, ugyancsak nem kiadásra 
szánt napló. Verseket gyerekkorától szer
zett. Első versgyűjteményét 1656-ban 
szerkesztette össze, némely versén jól 
érezhető Zrínyi Syrewa-kötetének és 
—»Listius László Magyar Marsának hatá
sa. 1670-ben újra összeírta énekeit, négy 
részre osztván azokat, ám a 3-4. rész vagy 
nem készült el, vagy nem maradt ránk. Az

első részbe 13 verset sorolt, főleg istenes 
és katalógusverseket, a másodikba év
szakverseket, idilleket és táncdalokat. Az 
első és második részen belül a versek 
összetartozását az is jelzi, hogy a strófák 
számozása a vershatártól függetlenül fo
lyamatos. Gyűjteményéből négy verset 
hagyott ki, köztük az Egy csudálatos éne
ke t, e sajátos, az 1656-os gyűjteményben 
még szereplő 112 strófás ország- és hős- 
katalógus-verset, csodás seregszemlét, a 
Zrínyi- és Esterházy-mitológia fantázia- 
játékszerű, varázsos egymásra játszatá- 
sát. Versei derűsek, játékosak, a verszene
lebegteti a strófákat.---- >Faludi Ferencet
és —»Amadé Lászlót, —»Csokonait és a
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rokokó képektől sem idegenkedő József 
Attilát előlegezi. Költészete életöröm. A 
Palas s Ester kedves tánca c. verse, mely 
címében az Esteras (Esterházy) Pál anag
rammát rejti, tehát egyfajta ars poetica, 
vigacskán-cifrácskán (a vers rímszavai) 
jut el a fölemelt öröm befejezésig; a roko
kó boldogság maga, mit ~ megénekel. 
Úgy imitálja nagy mesterét, Zrínyit, hogy 
a súlyos könnyeddé, a fennkölt földi rész
letté válik. A kisded dolgok szépségének 
míves költője, zengő virginálhangra írja 
verseit, magyar költő-Mozart, aki min
denféle bűvös-bájos katalógusokba fog
lalja a másképp leírhatatlan világot. Min
den, csak nem heroikus.

~ már gyermekkorában tanult zenét, 
több hangszeren játszott, kedvence a vir- 
ginál volt. Fentmaradt —»Esterházy (I.) 
Pál nótajegyzéke, eszerint mintegy 80 
darabot tudott eljátszani. Fölöttébb sze
rette a zenei előadásokat, operákat. Ezek 
megtekintésére leginkább Becsben volt 
lehetősége, ahol a korban divatos olasz 
operák, balettok és egyéb zeneművek 
voltak láthatók-hallhatók. Rendszeresen 
vásárolt és küldött haza feleségének lib
rettókat. Nevéhez fűződik a kismartoni -  
ekkor még főleg templomi zenét játszó -  
együttes megalapítása. Tagjai többségük
ben német zenészek voltak, akik mind az 
udvari, mind az egyházi zenében jeles
kedtek (—»főúri kottainventáriumok; 
—»zeneélet a nemesi és főnemesi udva
rokban). A mo.-i barokk zene egyedülál
lóan fontos emléke a —»Harmonia cae
lestis c., 55 kantátából álló, 1711-ben 
Bécsben, ~ előszavával megjelent gyűj
temény. A zenetörténeti szakirodalom 
ugyan nem tartja valószínűnek, hogy ~ 
rendelkezett olyan magas zenei képzett
séggel, amely e zenemű írásához szüksé
geltetett, de visz. ő kompilálta-írta a latin 
versszövegeket, s bizonyos, hogy ez a 
zene az ő ízlését tükrözi. Gyermekei ze
nei nevelésére is nagy gondot fordít, fia
it 1687-ben Wohlmuth soproni karnagy és 
zeneszerző oktatja „auf dem Clavir”. Szá
mos templomi orgonát építtet, többek közt 
a —»budai Nagyboldogasszony-templom 
orgonáját (1695 k.) is ő állíttatja fel újra.

Páratlanul hosszú ideig, 32 évig volt

Mo. nádora. Mesés gazdagságát sokan 
csodálták, sokan irigyelték. Rangban, di
csőségben mindent elért, amit a korban 
magyar ember csak elérhetett. Családját 
ő tette az ország első mágnáscsaládjává, 
s a kora újkori magyar történelemben ta
lán ő tette a legtöbbet a mo.-i kultúráért. 
Ugyanakkor a politikai-katonai közélet
ben kevéssé boldogult, ezirányú terveit 
maradéktalanul soha nem tudta megvaló
sítani.

Kiad.: Adelheid S c h m e l l e r - K it t , Archi- 
valische Vorarbeiten zur Österreichischen 
Kunsttopographie. Gerichtsbezirk Matters- 
burg, Burgenland, Wien, 1982 (az 1700. évi 
jegyzék közlése); RMKT XVII/12, 1987; 
J o r d á NSZKY Elek, Magyarországban s az ah
hoz tartozó Részekben lévő Boldogságos Szűz 
Mária kegyelemképeinek rövid leírása [1836], 
hasonmás, utószó T ü s k é s  Gábor, K n a p p  Éva, 
Bp., 1988; Pál E s t e r h á z y , Harmonia caeles
tis (1711), ed. Ágnes S a s , 1989, 21993 (Mu- 
sicalia Danubiana, 10); E s t e r h á z y  Pál, Mars 
Hungaricus, kiad. Iv á n y i  Emma, bev. 
H a u s n e r  Gábor, Bp., 1989 (Zrínyi-könyvtár, 
3); E s t e r h á z y  Pál Emlékezései és levelei fe
leségéhez, kiad. H a u s n e r  Gábor, Bp., 1989; 
BHA30, 1994; BHA 31, 1995.

írod.: B a l l a g i Aladár, Esterházy Pál ná
dor litániái, ItK, 1892; K a n y a r ó  Ferenc, Zrí
nyi legújabb epigonja, EPhK, 1893; B u b ic s  

Zsigmond, M e r é n y i Lajos, Herceg Esterházy 
Pál nádor. 1635-1713, Bp., 1895; A g g h á z y  

Mária, Az Esterházy család síremlékszobrai
nak modelljei. Bulletin du Musée Hongrois 
des Beaux-Arts / A Szépművészeti Múzeum 
Közleményei, 12(1958); Karl S e m m e l w e is , 

Die gedrückten Werke des Palatinus Paul Es
terházy (1635-1713), Burgenländische Hei
matblätter, 1961; Iv á n y i  Emma, Esterházy 
Pál nádor és a magyar rendek tervezete az or
szág új berendezésével kapcsolatban, LK, 
42(1971); H é jjn é  D é t á r i  Angéla, A fraknói 
Esterházy-kincstár a történeti források tükré
ben, in Magyarországi reneszánsz és barokk, 
szerk. G a l a v ic s  Géza, Bp., 1975; K a t o n a  
Imre, A fraknói kincstár 1685. évi leltára, Sa- 
varia, 1983; B uzÁ S l Enikő, Két kép a fraknói 
Esterházy-gyűjteményből: Esterházy Orsolya 
portréja Benjamin Blocktól és Esterházy Pál 
mint Szent Imre, MÉ, 1985; G a l a v ic s  Géza, 
Kössünk kardot az pogány ellen. Török hábo
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rúk és képzőművészet, Bp., 1986; UŐ, A me
cénás Esterházy Pál. Vázlat egy pályaképhez, 
MÉ, 37(1988); UŐ, Barokk családfák és ge
nealógiák, in Főúri ösgalériák, családi arcké
pek, kiáll, kát., MNG-MNM-IM, szerk. 
BuzÁsi Enikő, Bp., 1988; K o v á c s  Sándor 
Iván, Koboz és virginál, Békéscsaba, 1990; 
Iv á n y i  Emma, Esterházy Pál nádor közigaz
gatási tevékenysége (1681-1713), Bp., 1991; 
Géza G a l a v ic s , Fürst Paul Esterházy (1635- 
1713) als Mäzen. Skizzen zu einer Laufbahn, 
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 1992; 
Bollwerk Forchtenstein, Kat., Burgenländi
sche Landesausstellung, Hrsg. Jakob Michael 
D e r s c h y , Eisenstadt, 1993; S z il á g y i  András, 
Az Esterházy-kincstár, Bp., 1994; Die Fürsten 
Esterházy. Magnaten, Diplomaten, Mäzene, 
Red. Jakob P e r s c h y , Harald P r i c k l e r , Ei
senstadt, 1995 (Burgenländische Forschun
gen. Sonderband XVI); Von Raffael bis Tie
polo. Italienische Kunst aus der Sammlung 
des Fürstenhauses Esterházy, Hrsg. István 
B a r k ó c ZI, Bp., 1999; Von Bildern und ande
ren Schätzen. Die Sammlungen der Fürsten 
Esterházy, Hrsg. Gerda M r a z , Géza G a l a 
v ic s , Wien, 1999; BuzÁsi Enikő, Fikció és 
történetiség az Esterházy család ősgalériájá
ban és a Trophaeum metszeteiben, in Történe
lem-kép, 2000; G a l a v ic s  Géza, Esterházy 
László tézislapja (1680) -  egy főúri család 
múlt és jövőképe, in Détshy Mihály nyolcva
nadik születésnapjára, szerk. B a r d o l y  Ist
ván, H a r is  Andrea, Bp., 2002 (Művészettör
ténet-Műemlékvédelem, 11).

Kőszeghy Péter

Esterházy (II.) Pál Antal, galántai, hg. 
(Kismarton, 1711. ápr. 22.-Bécs, 1762. 
márc. 18.)

Belső titkos tanácsos, főkamarás, tá
bornagy, diplomata, aranygyapjas lovag. 
E. József hg. és Gilleis Mária Oktávia 
br.-nő idősebbik fia; —»Esterházy (1.) 
Miklós bátyja. Atyja váratlan halála után 
1721-ben, tízévesen lett a családi hitbi- 
zomány birtokosa, melyet nagykorúságá
ig édesanyja, valamint Erdődy György és 
Gundacker Tamás gyámok igazgattak. 
Iskoláit Bécsben és Leidenben végezte. 
Tanulmányai befejezése után, 1734-ben 
visszatért Kismartonba, átvette birtokai
nak intézését, kamarási kinevezést kapott,

és Sopron m. főispáni tisztébe is beiktat
ták. Még az évben Luneville-ben felesé
gül vette Lunati-Visconti Mária Anna 
Lujzát, Lotharingiai Lipót özvegyének, 
Orléans-i Erzsébet Saroltának olasz ud
varhölgyét. Katonai pályafutásának első 
jelentősebb állomásaként harcolt az 
osztrák-török ún. hároméves háborúban 
(1736-39), majd -  immár saját költségén 
kiállított huszárezredével -  részt vett az 
1740-48 közötti osztrák örökösödési há
ború több fontos ütközetében Bajoro.- 
ban és Cseho.-ban. Katonai érdemei elis
meréseként 1747-ben felvették az Arany
gyapjas rend tagjai közé, egy évvel 
később pedig Mária Terézia belső titkos 
tanácsossá nevezte ki. 1750 októberétől 
két évig Mária Terézia császári és királyi 
követe volt a szicíliai királyi udvarnál 
Nápolyban. Ezután ismét katonaként 
szolgált, 1756-tól harcolt a hétéves hábo
rúban, 1758-ban azonban tábornagyként 
leszerelt, s visszavonult a magánéletbe. 
Vonzódott a művészetekhez, különösen 
az irodalomhoz és a zenéhez. Könyvtárá
ban főként a francia szépirodalmat gyűj
tötte (—»Esterházy-könyvtárak). 1761-ben 
kamarazenekart alapított, élére Joseph 
—»Haydnt szerződtette. Zenekedvelő és 
-pártoló tevékenysége keretében megala
pította híres kottagyűjteményét, s óriási 
öszszegeket szánt arra, hogy külföldről is 
összegyűjtse az egyházi és világi zene re
mekeit (—»főúri kottainventáriumok; 
-»zeneélet a nemesi és főnemesi udva
rokban). Maga is muzsikált (—»műkedve
lő zenejáték). Az olaszo.-i élmények, a 
Nápolyban és Rómában látott operaelő
adások hatására udvarában is meghonosí
totta a színpadi zenét (—»főúri zenés szín
játszás). Kismartoni kastélyában európai 
színvonalú életvitelt honosított meg, ám 
hercegsége idején az udvartartás korábbi 
magyar jellege teljesen megszűnt. Örö
kös nélkül halt meg, a kismartoni családi 
kriptában helyezték örök nyugalomra.

írod.: E s z t e r h á z y  János, Az Eszterházy 
család és oldalágainak leírása, Bp., 1901; 
Heinrich B e n e d ik t , Die Botschaft des Fürs
ten Anton Esterházy in Neapel (Jänner 1751 
bis November 1752), Mitteilungen des Insti
tuts für die österreichische Geschichtsfor-
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Esterházy (II.) Pál Antal hg. Francia mester rézmetszete és rézkarca. IS. sz. második fele. MNM TKcs

s c h u n g ,  64(1956), 35; János K a l m á r , Die 
Diplomatische Mission des Fürsten Paul II. 
Anton Esterházy, in  Die Fürsten Esterházy. 
Magnaten, Diplomaten, Mäzene, Red. Jakob 
P e r s c h y ,  Harald P r i c k l e r ,  Eisenstadt, 1995 
(Burgenländische Forschungen. Sonderband 
XVI).

Künstlemé Virág Éva

Esterházy-kincstár
Az ~ a 17-18. sz.-i magyar főúri gyűj

temények legjelentősebbike. -»Esterhá
zy (I.) Pál gyűjtése, műpártolása révén

jött létre, alapja elődeinek, elsősorban 
—»Esterházy Miklós nádornak a hagyaté
ka volt. Az ő kollekciójából került az ~ba 
a címerét hordozó hatalmas, aranyozott 
ezüst díszedény, az ún. Mátyás-kulacs, 
nürnbergi munka a 15. sz. hetvenes
nyolcvanas éveiből (IM). A szisztemati
kus, határozott ízlésről tanúskodó gyűj
tést E. Pál kezdte meg. Korának főúri 
Kunstkammerjeihez hasonlóan gyűjtemé
nyében nem csupán érmék, szakrális és 
profán rendeltetésű ezüst- és aranyművek, 
—»ékszerek kaptak helyet, hanem egzoti
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kus, különleges természeti képződmények 
(^drágakő) is, amelyeket -  strucctojást, 
nautiluszkagylót, faragott elefántagyarat, 
ásványokat -  gyakran ötvösművű fogla
lattal láttak el, ugyancsak a kor szokásá
hoz híven.

E. Pál számára minden bizonnyal pél
dául szolgáltak az általa is megcsodált 
müncheni Wittelsbach-gyűjtemény, ill. a 
bécsi császári kincstár drágaságai. Kollek
cióját utódai, főleg —»Esterházy (1.) Mik
lós és —»Esterházy (II.) Pál Antal gyarapí
tották.

Az ~ darabjai közül megemlítjük az E. 
Pál által testvére, az 1652 augusztusában, 
a vezekényi csatában elesett E. László 
emlékére készíttetett hatalmas ezüst 
dísztálat (IM) és E. László lovasszobrát 
(jelenleg lappang). Mindkettőt augsburgi 
mesterek, a Drentwett ötvösfamília tagjai 
készítették. Az —ból nemcsak ékszerek és

Strucctojás serleg az Esterházy-kincstárból. Marx 
Merzen bach, Augsburg, 1665. IM

Fedeles pohár az Esterházy-kincstárból. Ferdi
nand Kunath, Becs, 1655. IM

ötvösművek, hanem fegyverek, bútorok 
és viseleti darabok is ránk maradtak.

A kivételes gyűjtemény szétszóródását 
megakadályozta, hogy 1695-től a hitbi- 
zomány részeként kezelték. Hagyomá
nyosan a család fraknói várában őrizték, 
majd 1918-ban túlnyomó többségét Bp.- 
re szállították. 1919-ben az IM-ben he
lyezték el, s onnan csak Bp. ostromakor 
vitték a Tárnok utcai E.-palotába. 1945 
januárjában azonban bombatalálat érte 
az épületet, s az ráomlott a kincseket rej
tő pincére. Az ~ nagy része súlyos sérü
léseket szenvedett, a textíliák közül sok 
elpusztult. A megmentett ötvösművek, 
öltözékek, fegyverek, bútorok nagy ré
szét ma az IM őrzi.

írod.: H É jjn é  D É t á r i  Angéla, Augsburgi 
dísztál a vezekényi csata emlékére, ÍME, 
1966; Uö, A fraknói Esterházy-kincstár a tör
téneti források tükrében, in Magyarországi 
reneszánsz és barokk, szerk. G a l a v ic s  Géza, 
Bp., 1975; S z il á g y i  András, Az Esterházy- 
kincstár, Bp., 1994; Von Bildern und anderen 
Schätzen. Die Sammlungen der Fürsten Es
terházy, Hrsg. Gerda M r a z , Géza G a l a v ic s , 
Wien. 1999.

Kiss Erika
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Esterházy-könyvűár(ak)
A 17. sz. első felétől a magyar arisz

tokrácia soraiba homo novusként lépő 
—»Esterházy Miklós életműve ismereté
ben olvasott szerzőnek mondható, jólle
het lakompaki könyvtáráról nincsen kö
zelebbi információnk. Hg. —»Esterházy 
(I.) Pál könyvtárairól már több dokumen
tum maradt ránk. Kismartoni könyvtárát, 
amely inkorporálta apjának lakompaki 
gyűjteményét és Francesco Orsolini vár
plébános könyveit is, a kismartoni feren
cesekre hagyta. Fraknói könyvtárának
18. sz. eleji katalógusa bizonyítja, hogy 
korának európai műveltségű főura volt. 
Feltehető, hogy ezt a könyvtárat is egye
sítette a kismartonival, mielőtt az a fe
renceseké lett. —»Esterházy (II.) Pál An
tal európai utazásai és leideni tanulmá
nyai alatt külön könyvtárat alapított, és 
azt a család kismartoni kastélyában he
lyezte el. Eszterháza (Fertőd) megalapí-
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tója —»Esterházy (I.) Miklós, aki itt egy 
könyvtárat is elhelyezett. A két utóbbi 
gyűjteményt unokája, —»Esterházy (II.) 
Miklós egyesítette Kismartonban, ahova 
a 20. sz.-ban a bécsi ház (Wallnergasse) 
könyvtára és 1935-ben a helyi ferences 
(egykor ugyancsak E.-) bibliotéka is be
került. így alakult ki itt a több mint 
72 000 kötetes nagy ~. Ezt a II. világhá
borúban előbb a németek, majd az oro
szok rabolták ki. Egy része ma is Eisen- 
stadtban (Kismarton), más része Oroszo.- 
ban van.

Grófi ágon a legismertebb könyvgyűj
tő —»Eszterházy Károly, aki az —»egri 
Főegyházmegyei Könyvtárat alapította.

írod.: Mátyás H o r á n y i ,  The Magnificence 
of Eszterháza, Bp., 1962; Die Fürsten Ester
házy. Magnaten, Diplomaten, Mäzene, Red. 
Jakob P e r s c h y ,  Harald P r i c k l e r ,  Eisenstadt, 
1995 (Burgenländische Forschungen. Sonder
band XVI); Adattár XV1-XVIII/18,11, 1996.

Monok István

Esterházy (I.) Pál nótajegyzéke
Autográf feljegyzés „Énekek, táncok, 

nóták száma, az virginán kit tudok verni” 
címmel, műfajok szerint csoportosítva. A 
jegyzékben latin és magyar nyelvű egyhá
zi énekek kezdősorai (köztük —»Balassi 
Bálint három verséé), az egykorú táncre
pertoár nyugat-európai („galiarda”, „sara- 
banda”, „bargamasco”, „mascara”) és ha
zai táncnevei (lengyel, magyar, oláh, tót), 
valamint —»Esterházy (I.) Pál saját versei
nek címei szerepelnek.

írod.: RMKT XVII/12, 1987, 797-798; 
Pál E s t e r h á z y ,  Harmonia caelestis (1711), 
ed. Ágnes S a s ,  Bp„ 1989, 21993, 16-17 
(Musicalia Danubiana, 10).

Domokos Mária

Északkeleti-Felvidék
Az ~ a -»Kárpát-medence területileg 

legkisebb hegyvidéki nagytája, amelyet 
Kárpátaljának és Ruténfoldnek is nevez
nek. A Kárpátalja elnevezés földrajzi 
szempontból hibásnak mondható, mivel 
nem az egész nagytáj természeti jellegét 
fejezi ki. A területén levő hegygerincek 
magassága ugyanis gyakran jóval meg
haladja az 1000 m-t. Az egész táj megjeRészlet Esterházy Pál nótajegyzékéből
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lölésére a Kárpátalja névalakot a politi
kai igazgatás kölcsönözte. A saint-ger- 
maini békeszerződésben hivatalosan a 
Podkaipatská Rus (Kárpátaljai Oroszor
szág) elnevezéssel illették azt a területet, 
amely az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlását követően önálló közigazga
tási egységként Csehszlovákia része lett. 
Az orosz és az ukrán „nézőpont" alapján 
a területet Zakarpatská Rusnak (Kárpáto- 
kontüli Oroszo.-nak) nevezték. A két vi
lágháború közötti időben a Zakarpatská 
Ukrajina (Kárpátokontúli Ukrajna), a Za- 
karpatsko (Kárpátokontúl) és a Podkar- 
patsko (Kárpátalja) elnevezés is előfor
dult. A területet a II. világháború után 
Zakarpatszkaja Oblaszty (Kárpátontúli 
Terület) névvel Ukrajnához csatolták. A 
Kárpátalja kifejezés a cseh Podkarpatsko, 
ill. az ukrán Podkárpátja tükörfordítása. A 
nagytáj nagyobb, keleti hányadát nevezik 
Ruténfoldnek is, utalva az e területen a 18. 
sz.-ban egyre nagyobb számban megjele
nő rutén lakosságra (—»ruszinok). A foga
lom először 1889-ben tűnt fel egy munká
csi lap címeként, amikor még csak a Sze- 
rednye-Munkács-Nagyszőlős vonaltól 
délnyugatra elterülő síkvidéki területet 
kezdték így nevezni.

Az Északkeleti-Kárpátok külső, ho
mokkő vonulata -  amelynek főgerince 
alkotta a történeti Mo. határát északkelet 
és részben kelet felé -  a Duklai-hágótól, 
az Ondava forrásvidékétől délkeleti irány
ban a Borsai-hágóig húzódik. Csúcsai és 
hágói délkelet felé fokozatosan maga
sodnak, és így a legnyugatibb Erdős-Kár
pátok 800 m-es, a Keleti-Bcszkidek 1400 
m-es hegytetőit az 1800-2000 m körüli 
magasságot is elérő Máramarosi-hava- 
sok zárják. Délnyugat, azaz az Alföld fe
lé az ércekben, gyógy- és savanyúvizek
ben gazdag, vulkanikus hegyek közül a 
Tisza völgyéig húzódó Nagyszőlősi-hg., 
valamint a Tisza bal partját kísérő Avas, 
Kőhát és Gutin a legjelentősebbek. Az 
~et délnyugaton a vulkanikus vonulatnak 
az Alföld síkvidéki területeibe átmenő 
lejtői, az ezeket kisérő dombvidékek és 
síkságok alkotják.

A Tisza, a Visó és az Iza völgye délke
let felől északnyugati irányban húzódik

Huszt, a Huszti-kapu felé. A fokozatosan 
ereszkedő és szélesedő terület a Márama- 
rosi-medence, ahol a táj legjelentősebb 
kősótelepei találhatók (-»sóbányászat). 
A Latorcától délre elterülő, vízjárta terü
let külön kistája az állattartásáról neveze
tes Szemye-mocsár vidéke.

A terület folyói a hegyvidék főgerincét 
kísérve, a vízválasztó hegység alján ered
nek, és az alacsonyabban fekvő medence 
belseje felé igyekeznek, ahol hordaléku
kat lerakva számos szigetet, lápot alkot
nak. Az ~ folyóinak vizét a Máramarosi- 
havasokban két ágból (Fekete- és Fehér- 
Tisza) eredő Tisza gyűjti össze.

A táj településhálózatának szegényes
ségét hőmérsékleti viszonyai (igen hideg 
telek, hűvös nyarak) mellett az a körül
mény is befolyásolta, hogy itt találhatók a 
Kárpát-medence legcsapadékosabb hegy
vidékei, valamint hogy a megtelepedés
hez szükséges folyóvölgyeket kísérő sík
ságok és medencék -  a Máramarosi-me- 
dencétől eltekintve -  ezen a vidéken 
rendkívül szűkek, vagy hiányoznak. A Ti
sza mellékfolyói hóolvadáskor és a nyári 
esőzések idején gyakran pusztították a 
közeli települések házait, és tették termé
ketlenné a falvak határait.

A honfoglalás idején ez a terület volt 
az egyik, amelynek átjáróin, a Vereckei- 
hágón és az Ung völgyén keresztül a 
honfoglalók egy csoportja a Kárpát-me
dence központi területeit megközelíthet
te. A Latorca völgyében Munkács érinté
sével a Vereckei-hágón keresztül, ill. 
Ungvár felé az Ung völgyében vezető út 
az Árpád-kortól Lvov és Kijev felé bizto
sította a külkereskedelmet (—»kereskede
lem 2.). A lakosság évszázadokon keresz
tül szarvasmarhát hajtott Halics (Galícia), 
Lengyelo. felé, és élelmiszerrel tért visz- 
sza. Az ~ nyugati határánál, az Ondava 
völgyében a Duklai-hágón keresztül 
Krakkó felé vezetett az út.

A korai középkorban a —»határvéde
lemben játszott szerepet az itt kialakított, 
a Kárpátok átjáróit, hágóit biztosító gye
pűrendszer. Gyér lakosságú települései a 
13. sz. végére és a korai középkorban is 
főként a Tiszát kísérő síkságon és néhány 
folyó mellett alakultak ki. A táj egy ré
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szén, a természeti adottságok következ
tében erdőispánság alakult (Bereg m.,
12. sz.; Ugocsa m., 13. sz.). A ~ benépe
sítésében már az Árpád-korban jelentős 
szerepet játszottak a szász hospesek 
(—mérnetek), a bevándorló szlávok és 
—»románok.

Megélhetést elsősorban a nagy kiterje
désű erdőségek (tölgy, bükk, kőris) hasz
nosítása (—»erdőgazdálkodás) és a havasi 
legelők állattartása (szarvasmarha, juh; 
—»állattenyésztés) biztosítottak. A fenyő
erdők egy része a Máramarosi-havasok- 
ban még a 18. sz. végén is érintetlen volt, 
főként a szállítás nehézségei miatt. A 
Máramarosi-medence királyi birtokban 
levő sótelepeinek kiaknázására a 13. sz.- 
tól vannak adatok, de igazán jelentőssé 
csak a 14. sz. során váltak. Az öt korona
várost -  Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező, 
Sziget -  ugyan már 1329-ben kiváltságol- 
ta I. Károly, de fellendülésük csak I. Lajos 
uralkodása idején következett be. Az ~ 
-»bányászatra alapuló települései azon
ban a 14. sz.-ot követő időszakban sem 
fejlődtek igazán jelentős városokká. A vá
rosias jellegű települések inkább a hegy
vidék és az Alföld találkozásánál, a vásá
rok területén, valamint a folyóvölgyeket 
ellenőrző várak és az azokhoz kapcsolódó 
uradalmakat védő központok körül ala
kultak ki (Munkács, Ungvár). Igazán vá
rosias jellege csak a nemesércbányászatra 
települt Nagybányának (Asszonypataka, 
1329) lett. Bányászata, erdőgazdálkodása, 
pénzverőkamarája (—»pénzverde) a ké
sőbbi századokban is megőrizte jelentő
ségét. A településhálózat az északnyuga
ti völgyekben mondható sűrűbbnek. Dél
keleten a táji adottságok következtében a 
falvak száma gyérebb, határaik azonban 
viszonylag terjedelmesebbek.

Az ~ területe ugyan a török hódításnak 
nem esett áldozatul, a rendi-függetlenségi 
mozgalmak idején, a 17. sz.-tól a 18. sz. 
elejéig népessége mégis jelentősen csök
kent. Bár lakossága a 18. sz.-i német tele
pítésekből részesedett, ugyanekkor a terü
let korábbi magyar és ruszin lakosainak 
egy része a török hódoltság következtében 
elnéptelenedett területekre vándorolt.

írod.: Bélay Vilmos, Máramaros megye

társadalma és nemzetségei, Bp., 1943; B ulla 

Béla, M endöl Tibor, A Kárpát-medence föld
rajza [1947], Bp., 1999; G y Ör f f y , ÁMF, I. 
1963, IV, 1998; Kiss Lajos, Földrajzi nevek 
etimológiai szótára, Bp., 1978; Kosa László, 
F il e p  Antal, A magyar nép táji-történeti tago
lódása, Bp., 1978 (irodalommal); KristÓ 
Gyula, in KMTL, 1994. 442 (irodalommal).

Bak Borbála

Északnyugati-Felvidék
Az ~ a -»Kárpát-medence változatos 

formákat mutató, eltérő eredetű kőzetek
ből felépülő, folyóvölgyekkel és azok me
dencéivel erősen tagolt hegyvidéki terüle
te. Történeti elnevezéseként használatos 
volt a középkori igazgatási központoktól 
északra fekvő, az ~nél nagyobb területet 
jelölő Felföld. Az ~ félkörívben húzódik a 
Dévényi-kaputól, azaz a Kárpát-medence 
területére érkező Dunától az Ondava for
rásvidékéig, ill. a Duklai-hágóig. Nyugati 
és északi határát a Kárpátok hegyvonula
tai alkotják, keleten az Ondava, délen a 
-»Kisalföld, a -^Dunántúl hegyei és 
dombvidéke, majd ettől keletre az —»Al
föld síkvidéki területe határolja.

A táj szerkezete és felépítése igen vál
tozatos, összetett. A Kárpátok hegyvonu
latai között ezen a területen a széles ho
mokkőövezet, a kristályos hegységek, a 
mészkőszirtövezet mellett a déli perem
vidéken húzódó vulkanikus hegyvonula
tok is megtalálhatók. Az egymással szoros 
kapcsolatban álló medencék nemcsak a 
hegységeket tagolják, hanem a települé
sek kialakulásának is kedvező lehetősé
get biztosítanak. A medencékhez folyó
völgyek csatlakoznak, amelyek további 
kisebb egységekre osztják a hegyvidéket, 
és ezeken keresztül az Alföld és a Kisal
föld felé szoros kapcsolat is létesül a sík
vidéki területtel. Az ~ északi részén, a 
környezetéből szigetként kiemelkedő Ma- 
gas-Tátrában található a Kárpátok legma
gasabb csúcsa, a Gerlachfalvi-csúcs. Az ~ 
legdélebbi vonulatait azok a hegyek (Bör
zsöny, Cserhát, Mátra, borsodi Bükk, a 
mai Zempléni-, ill. korábbi nevén Eper- 
jes-Tokaji-hg.) alkotják, amelyek a mai 
országhatárok között Eszaki-középhg. 
néven ismertek.



Északnyugati-Felvidék 430

~ a Kárpát-medence bányakincsekben 
egyik leggazdagabb területe. Itt találha
tók pl. az ércekben gazdag és az ezek 
hasznosítására részben már az Árpád
korban, ill. az Anjouk idején bányászte
lepülésekkel benépesített Selmeci- és 
Körmöci-hg., valamint a Szepes-Gömö- 
ri-érchegység. A nemesfémércek (ezüst, 
arany), a réz, az ólom és a vas mellett 
Salgótarján környékén és a Sajó völgyé
ben szenet, a Mátrában, a Bükkben ligni
tet bányásznak. Eperjes közelében a Sá
ros m.-i Sóvár már az Árpád-korban is 
bányászott kősójáról (—»sóbányászat) 
nevezetes. A törésvonalak mentén feltörő 
hévizeket, a vulkáni területek ásványos 
vizeit a középkortól kezdve ismerték és 
hasznosították.

Az ~ folyói (Vág, Nyitra, Garam, 
Ipoly, Sajó, Ondava-Bodrog) a Kárpát
medence központi, síkvidéki területei fe
lé igyekeznek, részint mivel a hegyvidék 
déli irányban mind alacsonyabbá válik, 
részint mivel a völgymedencék az Altöld 
és a Kisalföld felé nyitottak. Kivételt csak 
a Visztula mellékfolyói, a Dunajec és a 
Poprád jelentenek.

Az ~ területének benépesülését, tele
pülésszerkezetének alakulását változatos 
táji képe mellett befolyásolta az átlagos
nál hűvösebb, csapadékban gazdagabb 
éghajlata és természetes növénytakarója 
is. Míg az alacsonyabb, a síkvidékekkel 
határos peremhegységekben a mezőgaz
daság és a megtelepedés számára viszony
lag kedvező körülmények voltak, a ma
gasabban fekvő bükkösök, majd a fenyve
sek területén a változatos helyi természeti 
adottságok az állandó települések kialaku
lása számára hátrányt jelenthettek.

A honfoglalást követően az ~en kez
detben az Alföld, a Kisalföld határán le
vő alacsonyabb területek népesültek be. 
Ezen a vidéken a megtelepedők az itt élő 
szláv népességgel együtt földművelést is 
folytattak. A peremvidéken gazdálkodók 
fokozatosan betelepültek észak felé a 
Vág, a Hemád völgyébe, majd az Ipoly 
és a Sajó medencéjébe is. Az ~ déli, vul
kanikus hegyvonulatainak elsősorban a 
déli lejtői kedvező feltételeket biztosítot
tak a —»szőlőművelésre. Már az Árpád

korban is jelentős volt pl. az Eger kör
nyéki vallon telepesek (—»hospes) szőlő
kultúrája. A 14. sz.-tól a Kis-Kárpátok te
rületén Pozsony, Szentgyörgy vidékétől 
Nagyszombatig, a Mátra és a Bükk Al
föld felé néző lejtőin említésre méltó 
bortermelés folyt. —»Oláh Miklós Hun
gária (1536) c. munkájában külön emlí
tést tesz a Pozsony, a Borsod, az Abaúj 
m.-i és az egri borokról. Az Eperjes-To- 
kaji-hg. szőlőkultúrája, a tokaji bor a 16. 
sz.-i török hódítás következtében kipusz
tult, korábban európai hírű szerémségi 
borok helyébe lepett. A növénytermesz
tés lehetőségei az északabbra fekvő terü
leteken csökkentek, és itt a földművelést 
az állattartás (—»állattenyésztés), valamint 
az —»erdőgazdálkodás váltotta fel. A hon
foglalás után az erdős vidékeken a lakos
ság által felhasznált vadállomány és a te
nyésztett állatok aránya 5:95 százalékra 
változott.

A zárt erdőkkel borított, legészakibb te
rületek, a gyéren lakott gyepűelve —»ha
tárvédelmi feladatokat látott el. A 12. sz.- 
ban megindult a magyar lakosság északi 
irányú felvándorlása és az erdőispánsá- 
gok fokozatos megszervezése. A folyama
tot a 12. sz. közepétől a —»németek beván
dorlása erősítette, akik főként a Szepes- 
ség területén telepedtek le és hoztak létre 
városi jellegű településeket (—»24 szepe
si város). Az országhatár védelmét a 13. 
sz.-tól, a gyepűelvét felváltva, a kővárak 
vették át, amelyek a tatárjárást követően 
egyre jelentősebbekké váltak (Sempte, 
Bolondóc, Zólyom), és várak épültek az 
erdőispánságok központjaiként is (pl. Sá
ros). A 13. sz. végére a király mellett túl
súlyra jutottak a várat építtető főurak, így 
pl. az ~ északnyugati részén Csák Máté. 
A várak egy része mellett jelentős piac
helyek, majd települések és városok ala
kultak, amelyek egyben az árucsere köz
pontjai is lettek.

A várépítésen kívül a —»bányászat és 
kohászat, valamint a 14. sz.-tól állandó 
központokhoz kötődő pénzverés (Kör
möcbánya, Kassa; —»pénzverde) is hatott 
a terület településszerkezetének alakulá
sára. A bányászat első régészeti emlékei 
részben Borsod északi részéhez köthetők,
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ahol vaskohótelepeket tártak fel. Valószí
nűsíthető, hogy már Szt. István korában 
bányásztak Selmecbánya környékén az 
uralkodói pénzveréshez szükséges ezüs
töt. A 12. sz.-tól német bányászok vándo
roltak be és telepedtek meg a Bódva vidé
kén. Számuk a század során fokozatosan 
gyarapodott, és a 13. sz.-ra már főként a 
királyi tulajdonban levő bányákat művel
ték a Szepes-Gömöri-érchegység és a 
Selmeci-hg. területén. A 14. sz.-tól indult 
meg az ugyancsak uralkodói jövedelme
ket gyarapító Körmöcbánya és Szomol- 
nokbánya aranybányászata, míg a vasbá
nyászat a Szepes-Gömöri-érchegységben 
továbbra is magánföldesúri kézen maradt, 
és ehhez kapcsolódtak a vashámorok is. 
Az uralkodói kiváltságokkal felruházott, 
főként német nemesfémbányászok jelen
tős szabad királyi városokban (Selmecbá
nya, Bakabánya, Besztercebánya, Korpo- 
na, Újbánya, Körmöcbánya, Rozsnyó, 
Gölnicbánya stb.; —»bányaváros) éltek, a 
magánföldesurak birtokán élő bányászok 
mezővárosok lakói lettek.

A 13. sz.-ban a Brünn felé vezető ke
reskedelmi út érintette az ~ nyugati terü
leteit is, áthaladva Nagyszombaton, Ho- 
licson, Szakolcán. A külkereskedelmet 
(—»kereskedelem 2.) lebonyolító utak je
lentősége azonban a 14. sz. elejétől kezd
ve nőtt meg és segítette elő a terület vá
rosainak fejlődését. A Vág völgyében 
Boroszló felé juthattak el a kereskedők 
Trencsént, Zsolnát érintve. A visegrádi 
király találkozó (1335) után Kassa szere
pe nőtt meg, bekapcsolva az —»Északke
leti-Felvidék és a Tiszántúl északi részét 
is a külkereskedelembe. Ekkor válnak je
lentőssé a Krakkó felé vezető útvonalak, 
amelyek a Hernád völgyéből a Tarca, a 
Poprád mentén, ill. a Tapoly vonalát kö
vetve Eperjes, Kisszeben, Bártfa fejlődé
sét segítették elő. A nyugati piacok felé 
vezető utak a bányavárosokat (Gölnicbá
nya, Szomolnok, Rimaszombat, Zólyom, 
Körmöcbánya, ill. a Vág völgyében épült 
Németlipcse, Rózsahegy) érintették, és a 
szepességi városok (Lőcse, Késmárk) 
kereskedelme is ebben a korszakban vált 
jelentősebbé.

1526, ill. 1541 u. az ~ déli területeiből

és a folyók völgyeiből az itt épült várak 
megerősítése ellenére egyre jelentősebb 
sáv került fokozatosan a török kezére. A 
táj nagyobb hányada azonban a Habsburg 
uralkodók idején is a királyi Mo. területe 
maradt, ahol az Alföld, a Dunántúl török 
által hódoltatott vidékeiről a mozgéko
nyabb lakosság egy része menedéket ta
lált. A városokba főként a nemesek köl
töztek be. A települések egy részét nem
csak az ide menekült nemesség, hanem 
igazgatási központokká minősítésük, ki
épülő egyházi és kulturális intézményeik 
indították fokozottabb fejlődésnek.

A török kiűzése után, a 18. sz.-ban 
megkezdődött a lakosság elvándorlása 
(migratio) az ország elpusztult, lakatlanná 
vált középső területeire. A vándormozga
lomban a magyarok mellett a —»szlová
kok és a németek is részt vettek. A belső 
vándorlás eredményeként az ~ egyes el
néptelenedő területeire főként szlovákok 
települtek a század során. A 18. sz. a Kár
pát-medencének ezen a területén nem 
hozott olyan látványos változást, mint a 
török hódítás alól felszabadult országré
szekben. A fokozatosan gyarapodó la
kosság főként az erdőgazdálkodásban, a 
bányászatban és az ehhez kapcsolódóan 
fejlődésnek induló, főként kamarai keze
lésben levő fémfeldolgozó tevékenység
ben talált megélhetést.

Az ~ változatos természeti képe és en
nek hatását tükröző természeti viszonyai 
és gazdálkodása a terület településtípusai
nak eltérő jellegében is megmutatkoznak. 
A városias jellegű települések, amelyek az 
1526 e.-i időszakban, de még a 16-17. sz. 
során is jelentősek voltak, fokozatosan 
megrekedtek, népességük csökkent, és a 
visszafejlődés jeleit mutatták a 18. sz. so
rán. A bányavárosok részben, a Szepes- 
Gömöri-érchegység területén már a 16. 
sz.-ban, magánföldesúri kézre kerültek, 
mezővárosokká alakultak, ami külső ké
pükben is megmutatkozott. A 15. sz.-ban 
elzálogosított szepesi városok ugyan a
18. sz.-ban visszakerültek az országhoz 
(—»16 szepesi város), a települések képe 
azonban ezt követően is csak kevéssé je
lezte egykori szerepüket. A délebbre és a 
nagyobb medencékben fekvő települések
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a közepes nagyságú falvak közé tartoz
tak, amelyeket észak felé haladva alacso
nyabb lakosságszámú kisfalvak váltottak 
fel. Az erdőirtásokon magányos szállások 
épültek.

írod.: O l á h  Miklós, Hungária [1536], 
ford. N é m e t h  Béla, Bp.. 1985, 25-68; W e n 

z e l  Gusztáv, Magyarország bányászatának 
kritikai története, Bp., 1880; Bulla Béla, 
M e n d Öl Tibor, A Kárpát-medence földrajza 
[1947], Bp., 1999; G y ö r f f y , ÁMF, I-IV, 
1963-98; FÜGÉD! Erik, Vár és társadalom a 
13-14. szcizadi Magyarországon, Bp., 1977; 
K o s a  László, F il e p  Antal, A magyar nép táji
történeti tagolódása, Bp., 1978 (irodalom
mal); S o m o g y i Sándor, in MoT, 1/1, 1984. 
25-68; B a k  Borbála, Magyarország történeti 
topográfiája, Bp., 1997.

Bak Borbála

E szék i István (Szatmár, 1641-Kolozs
vár, 1707. júl. 16.)

Ref. egyházi író, alkalmi költő, tanár. 
Szülővárosában, majd 1659-től Sárospa
takon, 1663-66 között Franekerben, Ut- 
rechtben, Leidenben tanult. Több vitat
kozása jelent meg nyomtatásban, továb
bá 1666-ban Utrechtben Prima veritas 
defensa: sive necessaria responsio c. mű
ve, amelyben, akárcsak pataki tanára, 
—»Pósaházi János, Arisztotelész követő
jeként utasította el Descartes tanait.

1667-69 között a nagybányai iskola 
rektora volt. Ott adatta elő iskoladrámá
ját (Rythmusokkal való szent beszélge
tés), amelyet 1667 karácsonyának esté
jén nézett meg Teleki Mihály és udvar
tartása, nyomtatásban is Teleki költségén 
jelent meg (Kolozsvár, 1669). 1669-71 
között Aranyosmedgyesen pap, Kemény 
Jánosné Lónyay Anna lelkésze, ezt kö
vetően Székelyudvarhelyen prédikátor. 
1673-tól a székelyudvarhelyi főiskola 
egyházi gondnoka, az ottani iskola tanulói 
számára írta tankönyvként Diarium theo
logicum c. munkáját (Kolozsvár, 1675). 
1675-től Zabolán prédikátor, 1686 k. 
Kézdivásárhelyre, 1696 k. Désre került 
esperesnek.

Néhány latin és egy magyar verse is
meretes, továbbá Halotti magyar ora- 
tiója, amelyet Rhédey Ferenc temetése

kor (1667) mondott el. A —»coccejánusok 
ellenfele volt.

Kiad.: Rythmusokkal való szent beszélge
tés, in Magyar nyelvű iskolaelőadások a 17. 
század második feléből, kiad. V a r g a  Imre, 
Bp.. 1967; RMKTXVII/10, 1981 (egy verse).

írod.: D é z s i Lajos, Egy protestáns iskola
dráma a 17. századból, AkÉrt, 1908; Adattár 
XVII/3, 1971.

Mrozek Béla

E szék i S zigeti Imre (Zigerius; 16. sz.)
Prot. egyházi író, fordító. Tolnán volt 

tanító, majd 1544 decemberétől Witten- 
bergben tanult. Visszatérve rövid ideig 
Tolnán, Kálmáncsán, 1545 végétől vagy 
1546 elejétől Vörösmarton prédikátor. 
1548 őszén tolnai lelkész lett, itt 1549 ta
vaszán magasabb fokú iskolát alapított. 
Visz. 1553-ig itt tevékenykedett. Tövisi 
Mátyással lefordította a Sirák fia köny
vét; a művet —»Heltai Gáspár adta ki 
(Kolozsvár, 1551).

írod.: K r a u s z  Jenő, A Jézus Sirah könyvé
nek fordítói, in Lfő, Tanulmányok a magyar 
protestáns egyház és irodalom történetéből, 
Bp., 1887; T h u r y  Etele, Eszéki Szigeti Imre 
magyar reformátor, ProtSz, 1898.

Szabó András

e sz te rg á ly o s  —»faipari munkák

e sz te rg á lv o z o tt b ú to r
Az esztergályozás ősi kézművesség, 

amely messze megelőzte a klasszikus 
-Aasztalosság kibontakozását. Az asszír
babilóniai kő domborműveken ábrázolt 
bútorok általában fából, esetleg fémből 
esztergályozott munkák voltak. Görög, 
római, bizánci faragványokon, festmé
nyeken gyakran látható ~ ábrázolása, sőt 
tárgyi emlékek is maradtak fenn.

Az esztergályozás lényege az, hogy a 
megmunkálásra szánt anyagot -  amely 
leggyakrabban fa, fém, csont, gyöngy
ház, szaru stb. -  megfelelő szerkezetben 
rögzítve saját tengelye körül forgatják, s 
a fölös részt az anyagra feszített vésők
kel, késekkel marják ki belőle. Ha mun
ka közben az esztergáló a vésőt a forgó 
mozgás tengelyére merőlegesen tartja, 
gömb, tojás stb. formát alakít ki, ha párhu
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zamosan tartja, az eredmény sima, ívelt 
felület (pl. oszlop) lesz.

Kezdetleges esztergályozó szerkezet a 
népi gyakorlatban fennmaradt nyirettyűs 
eszterga, melyen az esztergályozást vég
ző személy bal kezével a szerkezetet for
gatja, a befogott anyagot pedig a jobb ke
zében tartott vésővel formálja. Később 
kifejlődött egy kétrészes esztergapad is, 
melynél egy ember nagyméretű, különál
ló kereket forgat; az eszterga, melyen a 
mester dolgozik, egy padra van építve, s 
erre szíj áttétellel viszik át a forgó moz
gást. Általánosan elterjedt volt a lábítós 
eszterga, ennél az esztergályos lábával 
hajtja a szerkezetet, kezével pedig az esz
tergályozást végzi.

Az európai bútorok kialakításánál gya
kori az esztergályozott tag mint szerkeze
ti elem, de egyszerű applikált díszként is 
előfordul. A romanika korában (—»bútor- 
művesség a román korban) az esztergá- 
lyozás elsődlegesen Észak- és Nyugat- 
Európában volt kedvelt kézműipar. Jelleg
zetes az a román ülőbútortípus, melynek 
négy oszlopos lábát, karját, támláját is 
esztergályozott tagokból állították össze. 
A —»gótikus bútorművességben az eszter- 
gályozás nem jelentős. A -^reneszánsz 
bútorművészetben -  többek között Mo.- 
on is -  a székek, asztalok, ágyak, szekré
nyek lábazata, az épületkorlátok balusz- 
terei gyakran esztergályozással készül
tek. Négy baluszterlábon állt a 17. sz.-i 
magyar otthonok kedvelt asztaltípusa, 
melyet egykorú források —»olasz lábas 
asztalként említenek. A barokkban (—»ba
rokk és rokokó bútorművészet) esztergá
lyozott csavart oszlopok oltárépítmények, 
reprezentatív bútorok díszei. A —»kora 
klasszicista bútorművészetben pl. az app
likált tárcsák, lefelé keskenyedő oszloplá
bak általában esztergályozással készültek.

írod.: MNL, I. 1977; B a t á r i Ferenc, Fa, 
bútor, Bp., 1989, 15-16 (Művészet és mester
ség, 3).

Batári Ferenc

E s z te rg o m  (lat. Strigonium, ném. 
Gvan)

A történeti Mo. központi területén, a 
Duna jobb partján, a Garam folyó torko

latával szemben emelkedő sziklás domb
tetőn, a Római Birodalom limes-vonalát 
erősítő ókori castrum helyén a 10. sz. má
sodik felében létesítették ~ várát, amely a 
következő két és fél évszázadban az or
szág első számú uralkodói és egyházi 
központjának szerepét töltötte be. A 12. 
sz.-ban ~ot Mo. „metropolisa”-ként em
legetik. A vár alatt elterülő két, fallal kö
rülvett, eltérő jogállású középkori város
ból és az azokat övező külvárosokból ál
ló településhalmazt -  noha részenként 
önálló nevük is volt -  gyakran együttvé
ve szintén Esztergomnak nevezik. A vár 
és benne a fejedelmi palota építésének 
megkezdését, valamint a Szt. István első 
vértanú tiszteletére tett első egyházi ala
pítást a középkori hagyomány Géza feje
delemnek tulajdonítja. Itt született 970 k. 
Géza fia, István, itt keresztelték meg, 
1001 újévén itt koronázták királlyá, és 
ugyanitt alapította meg az ország első ér
sekségét (—»esztergomi érsekség) még ko
ronázásának évében. Egyházi jelentőségét 
a város mindvégig megőrizte, uralkodói 
székhelyként azonban csak a 13. sz.-ig lé
tezett: a királyi udvar távozási szándéká
nak 1198-ban történt első kinyilvánítása 
után, 1249-ben IV. Béla király végleg az 
érsekre ruházta át a várat és a palotát.

Egyházi, igazgatási és politikai jelen
tőségének megfelelően az Árpád-kor el
ső két évszázadában ~ az ország gazda
sági életében is meghatározó szerepet 
játszott. A várban lehetett elhelyezve Szt. 
István korában az ország első és hosszú 
ideig egyetlen -^pénzverdéje. Ide gyűj
tötték egybe az ország adóját, itt osztot
ták szét belőle évenként a megyésispá
noknak és a századosoknakjáró részeket.

A Kis-Duna és természet alakította ár
kok által határolt területen fekvő királyi 
város kialakulása a fejedelemség korára 
megy vissza. A város kora Árpád-kori ke
reskedelmi jelentőségére következtethe
tünk egy az 1050-es évből ránk maradt 
adatból, amely szerint Oroszo.-ból Re
gensburg felé -  e Nyugat-Európát Kijev- 
vel összekötő forgalmas kereskedelmi út
vonalon -  megrakott szekerekkel közle
kedő zsidó kereskedők az ~i zsinagógánál 
találkoztak itteni hitsorsosaikkal. A vá-
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ros fejlődését szolgálta az Árpád-korban 
egyedülálló, általános árumegállító és vá
sártartási jog. Míg a királyi udvamokok 
lakta Szt. Lőrinc városrész a 13. sz.-ban 
fokozatosan egyházi kézbe került, az et
től délre eső hospestelepülés, a neolatin 
nyelvet beszélő polgárok (—»hospes) által 
lakott latin város (vicus latinorum) mind
végig megmaradt a király birtokában. Ön
álló városi —»pecsét használatára II. And
rás uralkodása idején nyertek jogot az ~i 
latinusok. Fennmaradt kettős pecsétnyo
mójuk (MNM), amely egyik oldalán fal
lal és tornyokkal megerősített város ké
pét, másik oldalán az Árpád-ház vágásos 
cimerét viseli, a várostörténet és a 13. 
sz.-i magyar ötvösművészet kiemelkedő 
jelentőségű emléke.

A királyi város méretét nem érte el az 
érsek joghatósága alatt álló másik város. 
A vár alatt fakadó meleg vizű források 
közelében letelepített érseki szolgálóné
pek számára IV. Béla 1239-ben engedé
lyezett városi jogokat és védelmet. Ezt az 
Új városnak később Vízivárosnak is ne
vezett városrészt a tatárok 1242-ben fel
dúlták, védőfalát csak Telegdi Csanád ér
seksége idején (133(M19) építették ki 
biztonságos kőfalakká, amelyek között 
három templomot emeltek a középkor
ban. A 15. sz. végén az érseki város terü
letén vízmüvet létesitettek, amely a Du
nából felszívott vizet a vár víztározójába 
továbbította.

Az 1242-ben a várat sikertelenül ost
romló tatárok pusztításai után a városi 
épületeket a legsúlyosabb csapások a 16. 
sz.-ban, a török hódítás előestéjén és a 
hódoltság idején élték: 1526-ban, 1528- 
ban, 1532-ben és 1543-ban ostromok és 
tűzvészek pusztították, az 1594/95-ös ost
rom során pedig teljesen romba dőltek. Az 
1685. évi visszafoglalás hadi cselekmé
nyei újból és ezúttal végleg elpusztították 
~ középkori városrészeit. A pusztulás 
olyan mértékű volt, hogy az ~ mai képét 
kialakító 18-19. sz.-i városi építkezések 
már a középkori utcahálózatot sem kö
vették.

1. királyi, majd érseki palota
A —»királyi palota a Várhegy meredek 

sziklafallal végződő, fallal elkerített, déli

felében épült meg. A legkorábbi fejedel
mi építkezések nyomaira is itt bukkantak 
rá. Pontosan nem meghatározható kiter
jedésű és beosztású, 10. sz.-i építmények 
falmaradványai kerültek elő a középkori 
palotaegyüttes északi részén, a baziliká
hoz közelebb eső épületszámy és az udvar 
járószintje alatt. Az ezt követő építkezé
sek, visz. István király uralkodásának ide
jén, a -^palota körzetét déli irányban ter
jesztették ki: a déli várfok közelében íves 
védőfallal óvott körkápolna és négyszögű 
termet magában foglaló palotaszárny 
épült. A 11-12. sz. fordulója körül a —»ká
polna védőfala elé négyszögű tornyot 
emeltek.

A korai Árpád-kori palota helyén a 12. 
sz. utolsó évtizedeiben, III. Béla király 
idején (1172-96) került sor teljesen új 
épületegyüttes létesítésére, ennek össze
függő, nagy egységeit az 1934-38 közöt
ti ásatások alkalmával tárták fel. A korai 
körkápolna és védművei helyén szabály
talan, ötszögű —»lakótorony épült, amely
hez északról kisebb négyszögű terem, 
lépcső, valamint a szintén új építésű ká
polnába vezető folyosó csatlakozik. A la
kótorony alsó szintjének középoszlopra 
boltozott, eredeti szerkezetében fennma
radt termét korábban Szt. István születési 
helyeként tisztelték. A lakótoronyhoz tar
tozó faragványok azt bizonyítják, hogy 
építői leginkább a Rhone-vidék és Emilia 
12. sz. végi, késő román művészetét is
merő, élvonalbeli mesterek voltak. Kvali
tásos műveikhez a közeli, gerecsei kőbá
nyákban találtak kiváló tulajdonságokkal 
rendelkező tömött, vörös mészkövet, 
amelyet csillogó fényű felülete és színe 
miatt a középkor óta vörös márványnak 
neveznek (—»kőfaragás). A kápolnaépü
let szerkezete és dekorációja másfajta 
modemitást valósít meg. Mesterei a 12. 
sz. második felének francia korai gótikus 
stíluseszményét képviselik Esztergom
ban. A szentély boltozatát támasztó, bim- 
bós fejezetekkel ellátott, belső ikerosz
lopsor a soissoni és a laoni székesegy
ház, valamint a párizsi Notre-Dame 12. 
sz. végi műhelyének felfogásából vezet
hető le. A kápolna hajójában, nyugati ka
puján és rózsaablakán szerepet kaptak a
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A királyi palota kettős kapuzata

mo.-i késő román tradíciót ismerő mű
helytagok is. A kápolna és a lakótorony 
kapuja kőfallal körülkerített, szűk, belső 
udvarra nyílt, amelytől északra a várfalat 
követő, észak-déli tájolású, a székesegy
ház közelében merőlegesen megtörve, ki
sebb szárnyban végződő, hosszú palota- 
szárny állt. E palota legnagyobb kiterje
dését és legdíszesebb megjelenését a 15. 
sz. derekán nyerte el, amikor —»Szécsi 
Dénes érsek idején (1440-65) kibővítet
ték és új dekorációval látták el. A korábbi 
palota alapterületét kétszeresére növelték: 
a dunai oldalhoz az épület teljes hosszá
ban a külső várfalig terjeszkedő, párhuza
mos épületszakaszt kapcsoltak. Emeletén 
faboltozattal fedett -^nagytermet alakítot
tak ki, amelyet zárt erkélyes, kiugró fo
lyosóval szegélyeztek, északnyugati sar
kához a szibillák képeivel díszített kápol
nát csatoltak. A magyar fejedelmek és 
királyok falképeivel díszített nagyterem 
pompáját, amely Szécsi Dénes halála 
után, —>Vitéz János (1465-72) és talán 
Ippolito d’ —>Este (1487-97) érseksége

idején tovább gazdagodott, 16. sz.-i leírá
sokból ismerjük.

Az 1543-ban török kézre került várat a 
királyi seregek 1595-ben visszavették 
ugyan, de a török 1605-ben ismét elfog
lalta. Visz. ekkor töltötték fel földdel a 
rommá vált palota helyiségeit, melyek 
csak a 20. sz.-ban, az 1934-38 között, 
majd az 1960-as években folytatott ása
tások során kerültek újra napvilágra.

2. Szent Adalbert-székesegyház
A török háborúk folyamán romba dőlt, 

1822-23 folyamán végleg elbontott kö
zépkori —»székesegyházról romos álla
potában készült, 18. sz.-i ábrázolásai, a
19. sz.-ban rögzített alaprajza és nagy
számú, jelenleg még feldolgozatlan, mu
zeális kőfaragványa tanúskodik. Az alap
rajzból az oldalhajók kivül egyenes fal
ként megjelenő apszisainak kronológiai 
különállására, e részleteknek talán 11. 
sz.-i eredetére lehet következtetni. A csi
galépcsővel bővített szentélyek fölött 
mindkét oldalon torony emelkedett. Al l .  
sz.-ból egyetlen tárgyi emlék, egy szalag-
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fonattal díszített kőlemez töredéke ma
radt fenn. A méreteik alapján nagy való
színűséggel a templom hajójához köthe
tő, nagy korinthoszi fejezetek annak a 
12. sz. első felében folytatott és a Szt. Ist- 
ván-kori épületet részben vagy egészben 
felváltó átépítésnek az emlékei, amely
nek előrehaladását, ill. részleges vagy 
teljes sikerét egy 1156-os oltárszentelési 
oklevél, majd III. István 1172-es temeté
sének híre tanúsítja. A templomtól észak
ra álló, visz. —»káptalanteremként hasz
nált, négyzet alaprajzú, középoszlopos 
boltozati!, emeletes építmény a palota III. 
Béla-kori ún. Szt. István-termének elren
dezésével vethető össze. A székesegyház 
nyugati végét két magas, négyszöghasáb

alakú torony hangsúlyozta. Közöttük, a 
főhajó tengelyében nyílt a jeruzsálemi 
templomra utalva Porta speciosának ne
vezett főkapu, amely elé kétszakaszos, 
háromhajós előcsarnokot építettek legké
sőbb a 13. sz. első felében. Az előcsarnok
hoz északról kápolna csatlakozott. A Por
ta speciosa az elpusztult épület legjobban 
datálható része: a timpanon alatti szemöl
dökfríz márványinkrusztációin III. Béla 
király és Jób érsek együttes ábrázolása 
1185-96 között készülhetett. A mű ábrá
zolásait, feliratainak teljes szövegét és vé
sett rajzú márványberakásainak technikai 
megoldását Széless György 1759-es és
1761-es kézirataiból, ill. 1764-ben kiadott 
feliratgyűjteményéből, továbbá egy, a 18.
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Pápai András kanonok kápolnájának 
bejárati ajtaja a Porta speciosa mögött. 
A Szí. András-kápolna ajtaja a Szí. 
Adalbert-székesegyház déli tornya alatt, 
1495 k. Részlet Andreas Krey felmérési 
rajzáról, 1756

sz. közepe táján készült, Klimó György 
hagyatékában megőrződött festményről 
és jó néhány fennmaradt kőtöredékből is
merjük. A mindkét oldalán díszített kapu 
egyedülállóan bonyolult, utalásokkal teli 
képi programjában a regnum és sacerdoti
um egyensúlyának (a megtestesült Igét 
hordozó Istenszülő trónusa előtt petíció
jukkal megjelenő Szt. István király és 
Szt. Adalbert, valamint világi és egyházi 
—>donátor párhuzamos ábrázolása) és 
Krisztus próféták által megjövendölt má
sodik eljövetelének gondolata kapott köz
ponti szerepet. A templom nyugati hom
lokfalára színes márványburkolatként 
felerősített képciklust szoborművek -  
kapuoroszlánok és két sasfigura -  egészí

tették ki. Elsősorban ez utóbbiak kapcsán 
számít közmegegyezésnek a kapu meste
reinek Benedetto Antelami emiliai kör
nyezetéből való származtatása, míg a 
programalkotót illetően nyugati és bizán- 
cias műveltségi elemek kimutatására 
egyaránt sor került. A templom 14. sz. 
elején megsérült főszentélyének poligo- 
nális alaprajzon való újjáépítésére Teleg- 
di Csanád érseksége idején került sor. 
1385-ben Demeter érsek, 1396-ban Ka
nizsai János érsek építtetett oldalkápol
nát. Utolsóként 1506-ban Bakócz Tamás 
bővítette a templomot a saját temetkező
helyének is szánt kápolnával, amely ma 
egymagában hirdeti a középkori ~i szé
kesegyház pompás művészi színvonalát.
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A Bakócz-kápolna keresztmetszete áthelyezés előtt. Johann Baptist Páckh felmérési rajza 1823-ból. MNG
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A Bakócz-kápolna hosszmetszete áthelyezés előtt. Johann Baptist Páckh felmérési rajza 1823-ból. MNG
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Dániel próféta fejtöredéke a Porta speciosáról, 1190 k. Vármúzeum, Esztergom

3. Bakócz-kápolna
Bakócz Tamás érsek sírkápolnáját, 

amely épségben élte túl a 16-17. sz.-i ost
romok pusztítását, 1823-ban, a Szt. Adal- 
bert-székesegyház lebontásakor gondosan 
szétszedték, köveit megszámozták, majd 
eredeti helyétől 17 m-re újra felépítették a 
klasszicista épület mellékkápolnájaként. 
A Bakócz-kápolna a magyar művészet 
egyetlen épségben megmaradt reneszánsz 
belső tere, a 16. sz. eleji építészet nagy 
feladatának, a centrális tér kialakításának 
egyik tökéletes példája. Görög kereszt 
alaprajzon kupola emelkedik, amely 
olyan mértékben uralja az együttest,

hogy mellette a kereszt szárai csupán 
előkelő kazettás dongaboltozattal fedett 
térbővítménynek tetszenek. Eredeti fel
építésében a székesegyházba vezető be
járat íve jóval a belső főpárkány fölé 
emelkedett, ami lehetővé tette a teljes ku
polás tér áttekintését. Az áthelyezéskor 
azonban a kápolnát 180°-kal elfordítot
ták, miáltal az egykori bejárat, befalazva, 
az ellentétes oldalra került. A főpárká
nyon elhelyezett aranyozott bronzbetűk
nek fontos szerepük van abban, hogy az 
ünnepélyes összhatás erőteljesen antik 
szinezetet kapjon. Az ünnepélyesség leg
fontosabb tényezője a tükörfényesre esi-
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szolt vörös márvány, a magyar —»rene
szánsz kedvelt kőanyaga. A kápolna al
kotója minden bizonnyal olasz volt, és a 
firenzei Giuliano da Sangallo köréből 
származhatott. Egyesek az —»oltár mes
terével azonosítják.

A carrarai márványból készült, falba 
épített retabulum a firenzei Andrea Fer- 
rucci műve. A mester az oltárt még ott
hon készítette 1519-ben, és Itáliából 
küldte ~ba. Fehér színe pompásan illik a 
vörös márvánnyal burkolt belsőhöz. Hár
mas felosztásával bizonyos mértékig em
lékeztet a —»szárnyasoltárokra: a na
gyobb középső részt kisebb szélső fülkék 
keretezik, a tetején lévő, imádkozó an
gyalok közé helyezett, indadísszel kere
tezett Angyali üdvözlet-dombormű az 
oromzat ott megszokott torony erdejének 
kompaktabb változata. (Ajelenet kiemelt 
szerepeltetése arra utal, hogy a kápolna 
az Angyali üdvözletnek van szentelve.) 
A török időkben a fülkékben álló szobrok 
megsemmisültek, csak a középső fülke -  
melyben visz. Madonna-szobor állhatott 
-  jobb oldalán maradt meg kis mellék
alakként, csonkán a donátor, Bakócz fi
gurája. Megrongálták a domborműveket

is, és széttörték a retabulumot lezáró fél
köríves oromzatot, mely harmonikusan 
illeszkedett a fülke architektúrájába.

A Bakócz-kápolnának mint a centrális 
tér első megvalósulásának az Alpoktól 
északra rendkívüli hatása volt az új stílus 
kisugárzásában. ~i példára -  és részben 
Mo.-ról származó kőanyagból -  építették 
a krakkói székesegyház királyi temetke
zőkápolnáit, a legrangosabb lengyel fő
úri sírkápolnák évszázadnál tovább kö
vetett előképeit.

4. Szent István protomártír-temp- 
lom

A Szt. István vértanúról elnevezett, 
korai alapítású társaskáptalannak a 13. 
sz. elején épült, poligonális szentélyű 
temploma a székesegyháztól északra állt. 
Elbontott romjairól a 18. sz.-ban makett 
és alaprajz készült, ma már csak néhány 
korai gótikus stílusú falpillér-lábazatát 
ismerjük. A várhegy északi felén helyez
kedett el a korai érseki palota is, amelynek 
pozícióját és kiterjedését 1959-ben ásatás 
hitelesítette, míg a claustrum, monasteri
um és conventus néven említett káptalan
háznak a székesegyháztól délre valószínű
síthető épületéről csak feltevéseink van-

Részlet a Bakócz-kápolnából
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nak. A vár előhegyén álló, bazilikának ne
vezett Szt. Vitus-templomról Lodomér ér
sek 1287-es oklevele tesz említést. Loka
lizálása ennek is bizonytalan.

Lásd még: —»az esztergomi palotaká
polna falképei; -H>az esztergomi érseki 
palota falképei; —»zsidó községek 6.

írod.: S zé l e ss  György, Az esztergomi 
Szent Adalbert székesegyház [1761], Eszter
gom, 1998; Uő, Descriptio inscriptiorum 
ecclesiae metropolitanae Strigoniensis, Stri- 
gonii 1765; Johannes Nepomuc M á t h e s , 
Veteris arcis Strigoniensis [...] descriptio, 
Strigonii 1827; D ercsény i Dezső, Az eszter
gomi Porta speciosa, Bp., 1947; Thomas Bo- 
GYAY, L’iconographie de la ,, Porta speciosa " 
d'Esztergom, Revue des Études Byzantines, 
8( 1950); Svetosar R a d o jc ic , Die „Porta spe
ciosa ” in Gran und deren serbischen Para- 
lellen, in Beiträge zur älteren europäischen 
Kunstgeschichte. Festschrift R. Egger, Kla
genfurt, 1952; B a lo g h  Jolán, Az esztergomi 
Bakócz-kápolna, Bp., 1955; Thomas B ogyay , 
Deesis und Eschatologie, in Franz Dölger 
Festschrift, Amsterdam, 1967, II; Uő, L ’adop
tion de la Deisis dans I ’art en Europe Centrale 
et Occidentale, in Vajay Emlékkönyv, Braga, 
1971; F eu e r n é  T ó th  Rózsa, A reneszánsz 
építészet Magyarországon, Bp., 1977, 20-22, 
218-219; Ernő M a r o s i, Einige stilistische 
Probleme der Inkrustationen von Gran (Esz
tergom), AHA, 17(1971); H orvá th  István, 
Az esztergomi Porta speciosa újabb töredéke, 
Esztergom Evlapjai. Annales Strigonienses, 
1979; MRT, V, 1979, 78-110; Isa R a g u sa , 
Porta patet vitae, sponsus vocat, intro venite 
and the Inscriptions of the Lost portal of the 
Cathedral of Esztergom, Zeitschrift fúr Kunst
geschichte, 43(1980); Ernő M a r o si, Die An
fänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der 
Kunst der 12 13. Jahrhunderts. Bp., 1984; 
Uő, Az esztergomi Porta speciosa ikonográfiá
jához, in Eszmetörténeti tanulmányok, 1984; 
H o rler  Miklós, A Bakócz-kápolna az eszter
gomi fószékesegyházban, Bp., 1987; H orváth  
István, Vitéz János palotájának régészeti feltá
rása, Esztergom Evlapjai. Annales Strigonien
ses, 1990; T óth  Sándor, Az esztergomi Ba
kócz-kápolna történeti helye, AH, 1990; V u - 
kov Konstantin, Az esztergomi vár 15. századi 
érseki palotájának rekonstrukciója, Esztergom 
Evlapjai. Annales Strigonienses, 1990; Emese

N a g y , Die Ausgrabungsergebnisse der König- 
lichen-erzbischöflichen Burg in Esztergom 
(Gran) 1934-1969, in Bischöfliche Burgen 
und Residenzen im Mittelalter, Pécs, 1992; Ta 
k á cs  Imre, Porta patet vitae. Az esztergomi 
székesegyház nyugati díszkapujáról, in Kezdés 
és újrakezdés c. konferencia, Bp., 1993 (Stri- 
gonium Antiquum, 2); T óth  Sándor, Eszter
gom Szent Adalbert-székesegyháza és az Ar- 
pád-kori építészet, in Ezer év Szent Adalbert 
oltalma alatt, szerk. H eg edűs András, B á rdos 
István, Esztergom, 2000 (Strigonium Anti
quum, 4); Vukov Konstantin, A Vitéz János- 
studiolo belső tere. Az esztergomi vár lakótor
nyának részleges elméleti rekonstrukciója, 
Műemlékvédelmi Szemle, 2001.

Takács Imre (1-2., 4.)-Végh János (3.)

Esztergomi Breviarium Notatum (Bre
viarium Notatum Strigoniense; Prága, 
Knihovna premonstrátü na Strahovè, DE 
17)

Hangjelzett breviárium (—»zsolozsma) 
a 13. sz. második feléből, az esztergomi 
egyházmegye zsolozsmatradíciójának 
legkorábbi teljes kottás dokumentuma. 
Csupán Temporalét tartalmaz. Dallamva
riánsai az esztergomi székesegyház, ill. 
káptalan kódexeinek zenei hagyományát 
reprezentálják, kottaírása kiérlelt —»esz
tergomi notáció.

Kiad.: Janka S z e n d r e i, Breviarium nota
tum Strigoniense (s. XIII.), Bp., 1998 (Musi- 
calia Danubiana, 17).

Czagány Zsuzsa

az esztergomi érseki palota falképei
Az esztergomi palotakápolna tőszom

szédságában, az érseki palota ún. Vitéz- 
studiolójában (—»Esztergom 1.) Mátyás
kori falfestészetünk legfontosabb emlé
kei maradtak ránk. A négy sarkalatos 
erényt (Okosság, Mértékletesség, Erő, 
Igazságosság) megtestesítő nőalakok so
rakoznak itt festett loggia ívei alatt, Fi
lippo Lippi stílusában, talán annak az Al
bertus Fiorcntinusnak a kezétől, akiről 
Ippolito d’ —»Este 1494-es oklevele tesz 
említést. A teremben még bolygók és 
—»állatövi jegyek ábrázolásainak töredé
keit látjuk. A studiolo kifestését korábban 
1466-67-re, ma inkább 1490 u.-ra, Beat-
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Fortitudo a Vitéz-studiolóban. Feltárás utáni állapot
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rix királyné esztergomi tartózkodása ide
jére datálja a kutatás. A magyar történelmi 
festészet pótolhatatlan vesztesége, hogy 
elpusztult az érseki palota nagytermének 
visz. —»Szécsi Dénes érseksége idején el
kezdett királysorozata, amelyről több 16. 
sz.-i szerző is megemlékezik, többek kö
zött —»Heltai Gáspár a Magyar króniká
ban.

í r o d . :  Ra d o csa y , 1 9 5 4 ,  1 3 4 - 1 3 5 ;  Prokopp 
Mária, Vitéz János és a művészetek, Eszter
gom Évlapjai. Annales Strigonienses, 1 9 9 0 ;  

W ierd l  Zsuzsa, Az esztergomi palotakápolna 
és a Vitéz János-Studiolo falképeinek restau
rálása, Műemlékvédelmi Szemle, 2 0 0 1 .

Végh János

esztergomi érsekség
II. Szilveszter pápa az 1001. évi raven- 

nai zsinaton adott felhatalmazást az ott 
jelen levő Asztrikon keresztül Szt. Ist
vánnak a magyar —»katolikus egyház- 
szervezet fölállítására. A fejedelemség 
székhelyén, —»Esztergomban István ér
sekséget hozott létre, hogy -  későbbi elne
vezéssel -  anyja és feje (mater et caput) 
legyen a magyar egyházaknak. Első —»ér
seke az ismeretlen származású Domon
kos volt, az egyházmegye patrónusa Szt. 
-»Adalbert. Középkori területe felölelte 
Bars, Hont, Gömör, Torna, Szepes, Liptó, 
Zólyom és Pozsony vm.-t, valamint Esz
tergom, Komárom, Nyitra és Nógrád vtn. 
egyes részeit. Területéből a 12. sz. elején 
kiszakadt Nyitra vm. jelentős része mint a 
—»nyitrai püspökség, hogy a német biro
dalmi egyház errefelé irányuló missziós 
kezdeményezéseinek elejét vegye. A Du
nántúlról az ~hez csupán Esztergom tar
tozott, ahol a —»székesegyház mellett 
-^káptalani iskola volt. Az érsekségben a 
Szt. Adalbertról nevezett székeskáptalan 
mellett hat társaskáptalan (—»káptalan) 
működött: az érseki székhelyen a zöld
mezei Szt. Györgyről nevezett, a hegyfo
ki Becket Szt. Tamásról nevezett, a vári 
Szt. István protomártírról nevezett; to
vábbá az Antiochiai Szt. Margit vértanú
ról nevezett dömösi, a Szt. Mártonról ne
vezett pozsonyi és szepesi. Az egyházme
gye területe 12 főesperességre oszlott: 
székesegyházi-szentgyörgymezei, komá

romi, sassini, nyitrai, barsi, nógrádi, honti, 
gömöri, zólyomi, tornai, pozsonyi, szepe
si. E két utóbbiban a két —»prépost gyako
rolta a főesperesi joghatóságot. Az érseki 
metropoliához tartozott a -»győri püspök
ség, a —»veszprémi püspökség, a —»pécsi 
püspökség, a —»váci püspökség, az —»eg
ri püspökség, majd idővel a nyitrai püs
pökség és a rövid életű milkói kun püs
pökség (—»missziós püspökségek). Az 
érsek joghatósága kiterjedt az erdélyi 
szászok (—»németek) egyházszervezeté
re, valamint a királyi birtokokon létesí
tett apátságokra, prépostságokra, társas
káptalanokra, az ún. exempt plébániákra 
(—»egyházi kiváltságok), a királyi kápol
natestületre. Az ~ területén minden szer
zetesrend megtelepedett, amely hazánk
ban a középkor folyamán honos volt. A 
14. sz.-ból 437 -^plébánia neve ismert, 
ám e listáról három nagyobb terület plé
bániái hiányoznak. Az érseket három vi
kárius segitette a kormányzásban. Az 
esztergomi érsek kezdettől kiemelkedő 
jogköre (királykoronázás, a királyi csa
lád plébánosa, a királyi tanács tagja stb.) 
1934-ben a prímás és született pápai követ 
rang véglegesüléséhez vezetett, s mindeh
hez kiterjedt közjogi szerep csatlakozott. 
Az esztergomi érsekek bíborosi rangja a
13. sz.-ból ered, az újkorban egyre gya
koribb, de még a 17-18. sz.-ra sem állan
dósult.

1543-ban a török elfoglalta Esztergom 
városát, majd az érsekség területének 
egyre nagyobb részét. Az érsekség és a 
székeskáptalan Nagyszombatba mene
kült, csak két társaskáptalan folytatta 
működését. A törökellenes küzdelemből 
az érsekek alaposan kivették a részüket.

Esztergom városa 1683-ban vált vég
leg szabaddá, ám a visszatérés az ősi szék
helyre még jó ideig váratott magára. Noha 
már az 1723-as országgyűlés szorgalmaz
ta, az esztergomi vár is csak 1761 -ben ke
rült vissza az érsekség tulajdonába. Az 
érsekek közjogi szerepe megnövekedett, 
1714-től véglegessé vált a birodalmi her
cegi cimük, melyből a hercegprímás el
nevezés származik. Az újjászerveződés 
századaiban a —»jezsuiták és a —»piaris
ták jutottak döntő szerephez, elsősorban
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Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár egyhk kódexe, a Psalterium Budense

iskoláik, gimnáziumaik révén. Új szerze
tesrendek is letelepültek: az —»irgalma- 
sok, a —»trinitáriusok, a —»kamalduliak. 
A középkori rendek -  a —»ferencesek, a 
—»pálosok -  üj alapításokkal gyarapod
tak, ill. a középkorban meglévő, ám el
pusztult házaikat igyekeztek újjáéleszte
ni. A kát. könyvnyomtatás fellegvára a 
17. sz.-tól Nagyszombat volt (—»Nagy
szombat nyomdászata és könyvkiadása). 
Az egykori —»nagyszombati jezsuita 
egyetem Budára (1777), ill. részben (hit- 
tudományi kar) Pozsonyba, majd végül 
Pestre költözése előre jelezte az érsekség 
és a székeskáptalan 1820. évi, Esztergom
ba történő visszatérését.

1776-ban Mária Terézia kezdeménye
zésére a —»szepesi prépostság püspökség 
rangjára emelkedett (-^szepesi püspök
ség), a hatalmas kiterjedésű esztergomi 
főegyházmegye területéből pedig kisza
kították két új egyházmegye, a —»rozs

nyói püspökség és a —»besztercebányai 
püspökség területét. Az egri érsekség fel
állításáig mindhárom az esztergomi érse
ki tartományba tartozott.

írod.: Bek.e Margit, Esztergomi föegyház- 
megye, in Magyar Katolikus Almanach, Bp., 
1984 (irodalommal).

Török József

Esztergomi Főszékesegyházi Könyv
tár

Jelenlegi állományának alapja a 17-18. 
sz.-i érseki-káptalani könyvtár, amely 
Nagyszombatban jött létre. Esztergom tö
rök ostromakor (1543) az —»esztergomi 
érsekség és a káptalan Nagyszombatba 
menekült. Az esztergomi egyház közép
kori könyvtára részben megsemmisült, 
részben szétszóródott. A fennmaradt kó
dexek többsége a török kiűzése (1686) 
után a bécsi Hofbibliothekba került, és 
jelenleg is az ÖNB állományában van.
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Nagyszombatban az esztergomi egyház 
mint intézmény könyvtára elsősorban 
könyvajándékozással, a végrendelet nél
kül elhunyt káptalani tagok kézirataival, 
könyveivel, valamint a végrendeletileg a 
káptalanra hagyományozott könyvekkel 
gyarapodott. Ennek a könyvtárnak For- 
gách Ferenc érsek külön épületet biztosí
tott a nagyszombati Szt. Miklós-templom 
mellett. Ugyanő 1611-ben a nagyszom
bati zsinaton úgy rendelkezett, hogy a 
püspökök és kanonokok kötelesek egy
házukra hagyni könyveiket, melyekből 
káptalani könyvtárat kell felállítani. Az 
esztergomi érsekek közül csak —»Lippay 
György juttatta a Fugger-gyűjteménnyel 
gazdagított ( 1642) könyvtárát az esztergo
mi egyháznak (1666). Az így közel 3000 
kötetre növekedett állományt 1674-76 
között —»Szelepcsényi György érsek ren- 
deztette. A katalógusok még az egységes, 
a középkori értelmezés szerinti esztergo
mi egyház könyvtárának állományát tar
talmazzák. Szelepcsényi György könyvtá
rát a káptalanra hagyta (1685). Visz. az ő 
könyveinek Nagyszombatba kerülése 
után választották szét az addig egységes 
könyvállományt. Külön helyiségben he
lyezték el Forgách Ferenc érsek és utódai 
(Lippay, Szelepcsényi) könyveit, és az ad
dig „főegyházi”-nak nevezett könyvtár az 
érseki könyvtár nevet kapta. Ezt az állo
mányt 1853-ig, az Esztergomba való szál
lításig külön kezelték. -ABarkóczy Ferenc 
érseksége (1761-65) idején véglegesen 
különvált a káptalan és az érsek. Az érse
keknek addig is volt házuk mind Pozsony
ban, mind Bécsben magánkönyvtárral. 
Barkóczy a pozsonyi prímási palotában 
hivatalosan is különálló érseki (prímási) 
könyvtárat létesített, amely utóda, 
—»Batthyány József (1776-99) értékes 
kézirat- és könyvgyűjteményével, majd 
Károly Ambrus főhg. érsek és Rudnay 
Sándor érsek könyvtárával gyarapodott 
1820-ig, az érsekség Esztergomba való 
visszaköltözéséig. A pozsonyi érseki 
(prímási) könyvtárat 1821-ben szállítot
ták Esztergomba. 1855-ben az új könyv
tárépületben külön termekben helyezték 
el, elválasztva a Nagyszombatból vissza
szállított érseki és káptalani könyvtártól,

valamint az 1820-tól Esztergomban 
gyűjtött káptalani könyvanyagtól. Az így 
felállított gyűjtemény nyilvános jelleggel 
működött. 1876-ban Simor János érsek 
rendeletére egyesítették az addig elkülö
nített könyvgyűjteményeket. Az egysé
ges könyvállomány visszakapta a Főszé
kesegyházi Könyvtár nevet.

írod.: K ö r m e n d y  Kinga, Az Esztergomi 
Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rend
ház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állo
mányának történeti áttekintése, MKsz, 
107(1991) (korábbi szakirodalommal); Uö, 
Einleitung, in Mittelalterliche lateinische 
Handschriftenfragmente in Esztergom, Hrsg. 
András V izkelety , Wiesbaden-Bp., 1993 
(Fragmenta et Codices in bibliothecis Hungá
riáé, 2); Uő, Kódexek, könyvek Esztergom
ban, in „ Lux Pannoniae Esztergom az ezer
éves kulturális metropolis, Esztergom, 2001; 
Uő, A kánonjog középkori egyetemi oktatásá
val és a 15. századi esztergomi vikáriusok ol
vasmányaival, működésével kapcsolatos kéz
iratos források az esztergomi egyház 1543 
előtti könyvállományában, in Tanulmányok a 
magyarországi egyházjog középkori történe
téről, szerk. E r d ő  Péter, Bp., 2002 
(Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Ca
nonici Universitatis Catholicae de Petro Páz
mány nominate, III. Studia, 3).

Körmendy Kinga

Esztergomi Iskoláskönyv (Bées. Be
nediktinerabtei U. L. Fr. zu dem Schotten, 
Cod. Lat. 305)

Az esztergomi székesegyházi iskolá
ban 1419-23 között másolt, 143 levél 
terjedelmű latin kódex. A rangos oktatási 
intézmény az ábécé megtanulásától a 
magasabb stúdiumokig biztosította a ta
nulás folyamatosságát. Tananyaga, pár
huzamosan az —»egyetemek artes fakul
tásáéval, a —»hét szabad művészet közép
kori adaptációja volt. Az ~ az egyetlen 
ránk maradt példány, mely ezt a tananya
got tartalmazza. A benne foglalt 14 műből 
három a grammatika, hat a —»matematika 
és a —»csillagászat tárgykörébe tartozik. 
A kézirat művelődéstörténeti értékét nö
veli az is, hogy egy tudós tanár, Zákáni 
Tamás, és négy, a kódexet másoló növen
dék neve mellett 84 magyar nyelvű glosz-
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szát is megőrzött. Az ~ tulajdonosa, Bé
lái Jakab tanulmányait Becsben folytatta, 
ahová magával vitte kódexét, majd a bé
csi skót bencések kolostorára hagyta, 
ahol ma is őrzik.

[rod.: M a d a s  Edit, Esztergomi iskolás
könyv a 15. század első negyedéből, in Műve
lődéstörténeti tanulmányok a magyar közép
korról, szerk. F ü g e d i Erik, Bp., 1986; M é s z á 
r o s  István, Középkori hazai iskoláskönyvek, 
MKsz, 1986.

Madas Edit

esztergomi káptalani könyvtár
Különálló káptalani könyvtárak létesí

téséről az 1611 -es nagyszombati zsina
ton rendelkezett Forgách Ferenc érsek. A 
káptalan önálló possessorbejegyzéseivel 
a 17. sz.-tól találkozunk. Az 1762-es 
egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az 
~t Forgách Ferenc alapította, —»Lippay 
György és —»Szelepcsényi György érse
kek gyarapították. 1856-ban Ocsovszky 
Ferenc a könyvtár első ismertetésében a 
Nagyszombatban 1543-1820 között el
hunyt kanonokok könyvgyűjteményeit je
lölte meg káptalani könyvtárként. Feich- 
tinger János 1886-ban Kőszeghy János 
nagyprépost ( f i 641) könyvhagyatékát 
tartotta a különálló káptalani könyvtár 
alapállományának. Arra vonatkozólag 
nem rendelkezünk adatokkal, hogy mikor 
történt meg az érsekek és a káptalani ta
gok könyvgyűjteményeinek szétválasztá
sa. Visz. a székesegyházi könyvtár 1674- 
76-ban, Szelepcsényi érsek által elrendelt 
katalogizálása, de legkésőbb Szelepcsényi 
György pozsonyi könyvtárának Nagy
szombatba kerülése (1685) után különítet
tek el a „főegyházi” könyvtártól a kizáró
lag kanonoki könyvhagyatékokból létre
hozott külön káptalani könyvtárat. Ezt a 
továbbiakban is e forrásból gyarapodó 
könyvállományt 1853-ig Nagyszombat
ban külön kezelték az ottani érseki 
könyvtártól. 1855-ben Esztergomban 
szintén elkülönítve helyezték el az új 
könyvtárépületben. 1876-ban Simor Já
nos érsek rendeletére ezt a könyvállo
mányt is beolvasztották az —»Esztergomi 
Főszékesegyházi Könyvtárba.

írod.: K ö r m e n d y  Kinga, Az Esztergomi

Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rend
ház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állo
mányának történeti áttekintése, MKsz, 
107(1991) (korábbi szakirodalommal); Adat
tár XVI-XVIII/19,1, 2001.

Körmendy Kinga

esztergomi királyi palota —»királyi 
palota

Esztergomi Missale Notatum  (Mis-
sale Notatum Strigoniense; Pozsony, Ar
chív mesta, EC Lad. 3, EL 18)

A —»Zágrábi Missale Notatum után a 
magyar középkor legkorábbi, 1341 e.-ről 
fennmaradt teljes kottás misekönyve, az 
esztergomi miserítus és dallamhagyo
mány képviselője. Az esztergomi temp- 
lompatrocíniumok megéneklése a ke
resztjáró körmenetben, Szt. —»Adalbert 
patrónusként való említése, az Ardua 
spes és Humili prece litániák versrendje 
azt bizonyítja, hogy a kódex eredetileg 
Esztergom számára készült. A bejegyzé
sek tanúsága szerint már a középkorban a 
pozsonyi Szt. Márton-társaskáptalan tu
lajdonában volt. Tartalma csaknem teljes 
Temporale (a nagyböjti rész néhány rövi- 
debb szakaszt kivéve hiányzik), Sancto- 
rale, Commune sanctorum, Ordinarium, 
Sequentionale. LIangjelzése klasszikus 
—»esztergomi notáció.

Kiad.: Janka S z e n d r e i , Richard R y b a r iC, 
Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in 
Posonio, Bp., 1982 (Musicalia Danubiana, 1).

írod.: S z e n d r e i , 1981, C 17, C 98.
Czagány Zsuzsa

esztergomi notáció (magyar notáció)
A középkori Mo. központi (esztergomi) 

egyházmegyéjéből származó liturgikus 
zenei kódexek vonalrendszeres hangjelzé
se. Olasz (beneventán) és francia (metzi) 
elemek felhasználásával a 12. sz.-ban tu
datos szerkesztőmunkával, hazai (felte
hetőleg esztergomi) műhelyben kialakí
tott zenei jelrendszer. Legkorábbi doku
mentuma a -APray-kódex első vonalas 
hangjelzése. Az itt lejegyzett diasztema- 
tikus neumák formai fejlettsége arra utal, 
hogy a kottaírás 20-25 évvel korábban, 
visz. az esztergomi liturgikus reformmal
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/íz esztergomi notációval hangjelzett Isztambuli Antifonále egy lapja. Topkapi Sarayi Müzesi, Isztambul

egy időben alakult ki. Formai jellemzői: 
derékszögű clivis (kéthangos ereszkedő 
dallamlépés), mindkét odalon lekerekí
tett pes (kéthangos emelkedő dallamlé
pés), kötött scandicus (háromhangos 
emelkedő dallam), függőleges pontsor
ból álló, gyakran kettős punctummal in
duló climacus (háromhangos ereszkedő 
dallam), kötött, folyondárszerű, gördülé
keny neumaösszetételek. Jellegzetes az 
írásirány: az emelkedő hangok ferdén ha
ladnak balról jobbra, az ereszkedők vi
szont irányt változtatva függőlegesen le
felé. Használata a mo.-i világi egyházak 
szerkönyveiben a 16. sz. végéig folyama
tosan dokumentálható; kurzív változatát 
őrzik a 16. sz.-i nyomtatott missalék kéz
iratos bejegyzései. Leghűségesebb műve
lői, a —»pálosok seriptorai az ~t saját ren
di írásukként a 18. sz.-ig fenntartották.

í r o d . :  Sz e n d r e i  J a n k a ,  Középkori hang
jegyírások Magyarországon, Bp., 1983 (Mű

helytanulmányok a magyar zenetörténethez, 
4); Uő, Die Geschichte der Graner Choral
notation, StudMus, 1988.

Czagány Zsuzsa

az esztergomi palotakápolna fal
képei

Az 1180-as években elkezdett eszter
gomi királyi (később érseki) palotához 
(—»Esztergom 1.) épült kápolna első ki
festésére 1200 k. kerülhetett sor. A fal
képmaradványok az 1934-ben megkez
dett ásatások során a szentély lábazati 
zónájában és a lakótorony ide vezető lép
csőházában kerültek elő. Ezeket Mauro 
Pellicioli konzerválta először a feltárás
kor. A szentély lábazati zónáját, a falkép
maradványokból kikövetkeztethetően, 
omamentális festett függöny borította, 
melynek díszét medaillonba foglalt, fa 
előtt lépő —»oroszlánok alkották. Ez a dí
szítmény borította a kápolnához csatla-
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Prófétafej a palotakápolna hajójában (feltárás utáni állapot)

kozó lépcsőház falát is. A falkép festőjé
nek egy bizánci textil szolgálhatott elő
képül, a motívumkincs mellett erre utal a 
bíbor és zöld színezés is, ami leginkább a 
textil-, ill. a kódexfestészetre jellemző. A 
palotakápolna területén egyéb 1200 u.-i 
falfestményekre utaló maradványok (fél- 
palmettás indák, egy négykaréjos díszítés 
töredékkel) is előkerültek. Néhány oma- 
mentális festésmaradvány alapján való- 
szinűsíthető, hogy a palota lakóterei is 
festettek voltak.

A kápolna hajója az 1340-es években 
új falképdíszt nyert; a meglevő román 
kori építészeti keretbe festett figurák job
ban megőrződtek, mint azok a jelenetek, 
amelyek a fölöttük emelkedő falakon, ill. 
a jobbról és balról csatlakozó mellékká
polnákban voltak. Ajelenetek töredékei a 
téma felismerésénél alig többet tesznek 
lehetővé. A négykaréjos mezők és a de
koratív sávokon gyakran feltűnő, a cos-

mata stílusú márványberakások emlékét 
őrző sakktáblaminta, továbbá a falak fel
ső szegélyeinél megfigyelhető, meglepő
en perspektivikusan megfestett konzolok 
sora még csak általánosságban utal Itáliá- 
ra. A stiláris összefüggések jobb felisme
résére a zömmel fülkékben levő apostolok 
nyújtanak kiindulópontot. Párosával je
lennek meg, egy szakállas és egy lányos 
arcú, emiatt tartották sokáig prófé- 
ta-szibilla-ciklusnak. Hangsúlyosan lírai 
tartásuk és arckifejezésük a sienai iskoláé, 
de az ottani eredmények esetleg romagnai 
szűrő közvetítésével kerültek ide.

írod.: G e r e v ic h  Tibor, Magyarország ro
mán-kori emlékei, Bp., 1938; R a d o c s a y , 

1954, 134—135; E n t z  Géza, Az esztergomi ki
rályi kápolna oroszlános festménye, Esztergom 
Évlapjai. Annales Strigonienses, 1(1960); 
P r o k o p p  Mária, Az esztergomi várkápolna 
14. századi freskói, MÉ, 15(1966); K á d á r  
Zoltán, Az esztergomi oroszlános freskók ere
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detéről, A Komárom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 1(1969); Mária P r o k o p p , 

Pitture murali del 14. secolo nella cappella 
del Castello di Esztergom II. AHA, 18(1972); 
T ó t h  Melinda, Árpád-kori falfestészet, B p ., 

1974 (MűvtörtFüz, 9); R a d o c s a y , 1977; 
MMűv 1300-1470. 1987, I, 351-352 ( P r o 

k o p p  Mária); W ie r d l  Zsuzsa, Az esztergomi 
palotakápolna és a Vitéz János-Studiolo fal
képeinek restaurálása, Műemlékvédelmi 
Szemle, 2001.

Végh János-Wehli Tünde

Esztergomi „rövid” krónika (1 1 3 1 —
41)

Knauz Nándor az Esztergomi Főszé
kesegyházi Kvt. MS III 184 kódexében 
(f. 23) találta meg a legrégibb latin nyel
vű, magyar történelmi vonatkozású fel
jegyzést, amely a magyar királyok temet
kezési helyét sorolja fel I. Istvántól II. 
Istvánig, az Énekek énekét magyarázó 
szöveg társaságában. Hitelességét Csóka 
Lajos vitatta.

Kiad.: K n a u z  Nándor, Két krónika, Sz, 
1875; M é s z á r o s  István, A 12. századi eszter
gomi diákjegyzet, Bp., 1973 (facsimilével).

írod.: C s ó k a  Lajos, Az esztergomi főszé
kesegyházi könyvtár MS III. 184. kódexe, Sz, 
1982; Kódexek a középkori Magyarországon, 
kiáll, kát., OSZK, Bp., 1985, 25. sz.; J u h á s z  

László, Az „Esztergomi rövid krónika" hite
lességének kérdéséhez, in Tanulmányok a kö
zépkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. 
S z e l e s t e i  N. László, Bp., 1989 (Az Országos 
Széchényi Könyvtár kiadványai. Üj sorozat, 
3).

Lux Etelka

esztergomi sztaurotéka (Esztergom, 
Főszékesegyházi Kincstár)

Keresztereklye-tartó, fa magon ara
nyozott ezüstborítás, három sávban el
rendezett bizánci rekeszzománc (—»zo
mánc) ábrázolásokkal, felül két sirató an
gyal, középen Nagy Konstantin császár 
és anyja, Szt. Ilona, alul Krisztus elveze
tése és a keresztről való levételének jele
nete. A tábla középpontjában ébenfa ket
tős kereszt, közepén egykor Krisztus ke
resztjének darabjával. A későbbi ezüst, 
domborított kereten indadaíszes mezők

között Szt. Vazul, Szt. Miklós, Szt. De
meter és Szt. Tivadar, a keleti egyház kü
lönösen tisztelt szentjei.

A kutatók véleménye szerint bizonyos 
pontokon zavarba ejtő ellentmondások 
figyelhetők meg az ~ zománcképein. A 
zománcozás minősége igen különböző az 
egyes mezőkben. A Konstantint és Ilonát 
ábrázoló középső kifinomult eleganciája, 
a rekeszek rajzolata, az arcok megformá
lása nem áll összhangban az angyalok, ill. 
a két alsó jelenet zománcozásának dur
vább stílusával, szabálytalan rekeszrajzá
val. Az előbbit a -^Monomakhosz-koro- 
nával és a velencei S. Marco zománcos ol
tártáblájának, a Pala d’Orónak Eiréné 
császámőt ábrázoló lemezeivel, az utóbbit 
a Pala d’Oro prófétaképeivel rokonitják.

Párhuzam nélküli a Keresztre menés
jelenet: egy római katona és egy főpap 
között ábrázolják Krisztust, a főpap föl
felé, a kettős keresztre (tkp.: az igazi ke
resztre) mutat.

A középső tábla készítési ideje a 12. 
sz. végére, a 13. sz. elejére tehető, a ke
ret visz. 14. sz.-i munka.

Az ~ Kutassy János (f 1601) esztergo
mi érsek hagyatékából származik. Egy 
1609-es bejegyzés mint III. Béla korában 
Mo.-ra került ereklyét említi, valószí
nűbb azonban, hogy Kutassy érsek egyik 
diplomáciai útja révén jutott az esztergo
mi kincstárba.

írod.: Árpád S o m o g y i , Nouvelles données 
sur la staurothèque byzantine d ’Esztergom, 
IMÉ, 3-4(1959); K. W e s s e l , Die byzantini
sche Emailkunst vom 5. bis 13. Jahrhundert, 
Recklinghausen, 1967. 158-163; The Glory 
of Byzantium, eds. Helen C . E v a n s , William 
D. W ix o m , Kat., Metropolitan Museum, New 
York, 1997, Kat. Nr. 40.

Kiss Erika

Eszterházy Károly, gr. (Esterházy; 
Pozsony, 1725. máj. 4.-Eger, 1799. márc. 
15.)

Mecénás, 1761-től egri püspök. Ne
veltetése, családi tradíciói, rangja, nyolca
dik gyermek volta kora ifjúságától kezdve 
nyilvánvalóvá tették, hogy egykor püs
pök lesz; a feladatra tudatosan készült. 
Középiskoláit Pozsonyban a jezsuitáknál
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végezte, majd a nagyszombati egyetem 
papnövendéke lett. A filozófia és az első 
teológai év után Rómában folytatta ta
nulmányait: a Collegium Romanum má
sodik évfolyamára vették föl. Itt lehető
sége nyílt arra, hogy a jezsuita felfogáson 
kívül más teológiai irányzatokat is megis
merjen. 1748-ban tért haza. Pap, majd 
évekig a helytartótanács vallásügyi és lel
készpénztári bizottságának tanácsosa. 
1759-től váci, 1762-től egri püspök. ~ a 
„katholische Aufklärung” egyik legjele
sebb képviselőjének, XIV. Benedek pá
pának és Ludovico Antonio Muratorinak 
az eszméit követte, miközben a jozefinis
ta felvilágosodásért éppenséggel nem 
lelkesedett, s miközben mélyen tisztelte 
Borromei Károlyt, az egykori milánói ér
seket.

A püspöki székben elődje, -ABarkóczy 
Ferenc fogalmazta meg először az Eger
ben létesítendő egyetem gondolatát, 
~nak beiktatásától kezdve legfőbb célját. 
Számos építkezése közül a legfontosabb
nak a líceum felépítését tartotta. Ez volt 
az első olyan épület Mo.-on, amely kife
jezetten egyetem céljára épült, s ebben 
nyílt meg 1793-ban 16 000 kötettel az 
egyetemnek szánt könyvtár is (—»egri Fő
egyházmegyei Könyvtár). 1769-től itt 
kezdődött meg a bölcseleti és a jogi okta
tás, de ugyanúgy egyetemi cím és jogo
sítványok nélkül, az uralkodói egyetem
mé nyilvánítást nélkülözve, mint az —»or
vosképzés, amely az irgalmasok egri 
kórházában ekkor már ötödik éve műkö
dött. 1774-től került át ez is a líceumba, 
ahol bonctani demonstrációk is folytak, 
és laboratóriumok álltak rendelkezésre. 
A püspöki teológiai iskolát még Barkó- 
czy Ferenc hozta létre 1754-ben, a mos
tani Szent József Kollégium épületében. 
Az oktatás 1767-től a Foglár-kollégium 
épületében folyt, majd 1774-től 1944-ig 
a líceumban. -nak az egri és általában az 
egész észak-mo.-i régió oktatásának-fel- 
sőoktatásának megszervezésében elévül
hetetlenek az érdemei, nevét az egri ta
nárképző főiskola viseli.

írod.: A n ta ló c zi Lajos, Az Egri Főegy
házmegyei Könyvtár története, in Az Egri Fő
egyházmegyei Könyvtár kézirat-katalógusa,

Eszterházy Károly egri püspök

összeállította IvÁNYl Sándor, Bp., 1986; 
C sa po d i Csaba, T óth  András, V értesy  Mik
lós, Magyar könyvtártörténet, Bp., 1987; Esz
terházy Károly püspök egyházlátogatásainak 
jegyzőkönyvei, kiad. KOVÁCS Béla, Eger, 1997; 
K á d á r  László, Eszterházy Károly racionaliz
musa, Vigilia, 1999.

Murtusz Márta

é tkezés
Az európai kultúrában az ~ek napi 

rendjének két alapvető szerkezeti mintá
ja ismeretes: a középkori kettős (ebédből 
és vacsorából álló) és az újkori hármas 
(reggeliből, ebédből és vacsorából álló) 
étkezési rend. Az osztályozás a minden
napos állandó -eket veszi tekintetbe.

A középkori kettős étkezési rend Euró- 
pa-szerte minden társadalmi rétegre ki
terjedt. -e it a latin források prandium és 
coena néven jelölték. Mindkettő egyen
rangú volt, és főtt, meleg ételekből állt. 
Időpontjuk a késő középkorban délelőtt 9 
és délután 4 óra tájra esett, a kora újkor
ban későbbre, 10 és 5 órára, a 17. sz. vé
gén pedig -  ahol még szokásban volt -  
akár 11 és 6-7 órára is eltolódott. Bécsi 
udvari körökben 1630-ban délelőtt 10 
órakor ebédeltek. Mo.-on ez a szerkezet 
igazolható a középkori királyi háztartás
ban, a városi polgárok és a parasztok gya-
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korlátában, a 16-17. sz.-i főúri és polgári 
háztartásokban, a hivatalok és kollégiu
mok napirendjében, parasztoknál pedig 
archaikus területeken helyenként a 20. 
sz.-ba nyúlóan fennmaradt egész éves 
gyakorlatként.

Az étkezési időpontok változása a fel
ső társadalmi rétegek napi időbeosztásá
nak átalakulását követte, amelyben az 
ébrenlét, ill. az éjszakai alvás időszaka fo
kozatosan későbbre tolódott. így a 17. sz. 
második felére a napi első ~ gyakran már 
a déli órákra került. Legkésőbben ekkor 
szükségessé vált egy harmadik állandó -  
a nap kezdetén. Történetesen ugyanek
kor kerültek be az európai —»táplálkozás
kultúrába az új meleg —»italok, a —»kávé, 
a tea, a csokoládé, s köréjük szerveződött 
a felső társadalmi rétegek új állandó, reg
geli ~e. Az újkori hármas étkezési rend
ben a reggeli —»étrendje jellegzetesen el
tér a másik két —étől. A későbbre tolódott 
ebéd és vacsora menüjén kezdetben vál
tozatlanul egyaránt főtt, meleg ételek 
szerepeltek. A hármas étkezéssorban kö
zépen elhelyezkedő ebéd az alapformá
ban főétkezés szerepet kapott.

A középkori eredetű kettős és az újko
ri hármas étkezési rend váltása Mo.-on és 
Erdélyben annak a generációnak az éle
tében kezdődött el, amely az 1690-1720 
közötti időszakban élte felnőttkorát. A 
váltás idős szemtanúi, mint pl. —»Apor 
Péter, az új forma kikristályosodását a 
francia stílust követő új bécsi divat hatá
sának tulajdonították, valójában azonban 
a belső fejlődés ugyanebbe az irányba 
tartott. A 18. sz. folyamán a hazai elit és 
a középosztály átvette az ~ek napi rend
jének új mintáját, ám a parasztság csak 
részlegesen követte azt. Ok a kettős ét
kezési rendet folytatták a téli félévben, 
amikor a határbeli nehéz mezőgazdasági 
munka szünetelt, és a napok is rövidek 
voltak. A nyári félévben ~eik száma és 
időbeli elrendezése egybeesett a maga
sabb társadalmi rétegek gyakorlatával, de 
a mintát nem onnan kölcsönözte. A pa
rasztságnak a nehéz munkák idején év
századok óta szokásos saját kiegészítő 
~ei váltak a nyári időszakban immár min
dennapos normává. Napi három nyári

-ükből azonban nem szükségszerűen lett 
azonnal a középső a főétkezés. Az otthon 
készült friss ebédet hosszabb-rövidebb 
ideig még változatlanul reggel 8-10 óra 
közt hordták ki a mezőn dolgozóknak, 
akik rögtön hozzá is láttak a meleg étel
hez, a déli pihenőben azután annak mara
dékát vagy más, hideg ételt ettek. Később 
az ebédhordás délre tolódott, azaz a pa
rasztkultúrában az újkori hánnas étkezési 
rend teljes megvalósítása a nyári félévben 
általában megelőzte a téli kettős étkezési 
rend feladását. A 18. sz.-ban, amikor a 
hazai társadalomban új fejleményként az 
~ek napi rendjének két különböző mintá
ja  volt jelen, az időpontjelzés egyértel
művé tételére kezdték használni a dél
ebéd megnevezést. A hazai középosztály 
háztartásaiban a 18. sz.-ban a reggeli kávé 
helyett gyakran még meleg —»levest fo
gyasztottak.

Kiegészítő ~ek a késő középkorban és 
a kora újkorban elsősorban a nehéz fizi
kai munkát végzők számára voltak szo
kásban munkanapokon, főként a kézmű
vesek egyenletesen igen hosszú munka
napjain minden évszakban, míg a felső 
társadalmi rétegben gyermekek, serdülők 
kapták rendszeresebben. A kettős étkezé
si rendben az ebédet megelőző vagy kü
lönleges helyzetben helyettesítő -  neve 
késő középkori német jövevényszó (fe- 
lestekem/fölöstököm<frustuck). Ez az -  
Mo.-on a 16. sz.-tól kezdve elsősorban 
—»kenyérből állt, azon alapult. A reggeli 
név csak az újkori hármas étkezési rend
ben lépett lassan a helyébe, hozzávetőleg 
1800-tól.

Írod.: Kjs b á n  Eszter, Az étkezések napi 
rendjének újkori átalakulása és az ebéd, 
MNy, 49(1975); Magyar udvari rendtartás. 
Utasítások és rendeletek 1617-1708, kiad. 
K oltai András, Bp., 2001 (Millenniumi ma
gyar történelem. Források).

Kisbán Eszter

é tk e z é s k u l tú r a
Az -  tárgykörébe soroljuk a magával 

az —»étkezéssel összefüggő szokásokat, 
így pl. azt, hol, milyen —»terítéket hasz
nálva ettek, hogyan viselkedtek étkezés 
közben.
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A Wartburgi lakoma a bánfai Szí. Egyed-plébániatemplom Szt. Erzsébet-oltárán

Bár az étkezés helyszíne állandónak 
tetszik minden társadalmi rétegnél, az 
—»asztalt a kora középkorban csak az ét
kezés idejére állították fel, utána pedig 
„asztalt bontottak”. Az előkelők egyik 
szobájukat előbb-utóbb -^ebédlőpalotá- 
nak nevezték el (a királyi udvart követve, 
bár jóval később, a főurak udvarában is 
megjelent e kifejezés), a parasztok pedig 
szobájuk „szent sarkában” étkeztek.

Az ezredforduló táján kezdett elterjed
ni Mo.-on a négyszögletes lapu, hosszú
kás asztal, mely a kerek lapú, háromlábú 
asztalkát váltotta fel. Maga az asztal tkp. 
egy lap két vagy több bakra felfektetve. 
Az biztosnak látszik, hogy a 13. sz.-ban 
már a városi otthonokban is bakon állt az 
asztal, a parasztházak többségében azon
ban még visz. a földre vagy térdükre he

lyezték étkezéskor az asztalnak nevezett 
táblát. Emellett -  eleinte főleg az előke
lők otthonában -  megtalálható volt az 
alacsony asztalszék. Amikor a paraszti 
háztartásokban is megjelent, főleg a hét
köznapi étkezésekkor használták, míg 
ünnepi alkalmakkor a nagy asztalt állítot
ták fel.

A négyszögletű asztallal együtt jelent 
meg az abrosz (—»asztali ruhák) is, mely 
alá asztali szőnyeget tettek. 12. sz.-i for
rások nemcsak az abrosz használatát bi
zonyítják, hanem úri házakban a kéztör
lésre szolgáló kendőkét is. Eleinte visz. 
inkább csak ünnepi alkalmakkor hasz
nálták. Az abrosz a paraszti háztartások
ban is kimutatható, igaz, csupán a 14. 
sz.-ból vannak arra adatok, hogy bekerült 
a ládabeli értékek közé. Ilyenfajta elhe-
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Pfalzi Frigyes cseh király lakomája, rézkarc. OSZK
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lyezése jól mutatja ünnepi jellegét, me
lyet még sokáig megőrzött.

Magának az étkezésnek középkori for
májáról annyi tudható biztosan, hogy a 
különböző ételeket egyszerre tették az 
asztalra, és a közös —>tálakból mindenki 
kivette azt, amit enni kívánt, vagy amit 
elért. A legfinomabb falatokból először a 
legelőkelőbbek vehettek. Mátyás király 
történetírója, Galeotto —»Marzio a királyi 
udvar étkezési szokásairól szemléletes le
írásban számol be, és ebből az is kiderül, 
hogy a közös tálból kivett falatokat az 
előttük lévő kenyéren vágták fel, és ujja- 
ikkal megfogva tették a szájukba. Galeot
to szerint Itáliában ekkor már mindenki 
külön tányérból evett, és villát használt. 
Mivel Mo.-on ekkoriban minden ételt bő 
-^mártásban tálaltak, az emberek keze és 
ruhája könnyen „beszennyeződött”. Az 
evőeszközök közül a kés mellett még a 
kanalat használták, többek között a —»ká- 
saételek elfogyasztásához. Evőeszközét 
mindenki magánál tartotta, és evéskor 
vette elő az övéből. A 14. sz.-tól kezdve 
megjelentek a kis női kések is. A —»bort 
és egyéb italokat közösen használt ku
pákból és serlegekből itták.

Ami az étkezési rendet illeti, Mo.-on a 
korabeli európai rendszernek megfelelő
en napi két állandó étkezés volt a gyakor
lat. Mindkét étkezés meleg ételekből állt. 
Időpontja a középkorban délelőtt 9 és 
délután 4 óra, majd fokozatosan később
re, 10-re és 5-re tolódott.

Az ~nak Nyugat-Európában a 15. sz.- 
ban elindult változásai Mo.-on késve 
éreztették hatásukat. A 17. sz.-ban tűn
nek fel a 18. sz.-i gyökeres átalakulás el
sőjelei. A 18. sz. elején a főurak, a jómó
dú birtokos nemesség és a gazdag pol
gárság ~ja a maihoz válik hasonlatossá, 
míg a parasztságé késéssel követi e vál
tozásokat, s a század végéig csupán né
hányat vesz át az újításokból.

A 17. sz.-ban a főúri leltárak tanúsága 
szerint a tetszőlegesen meghosszabbítható 
négyszögletű asztal mellett egyre gyako
ribbá vált a kerek asztal. Minthogy ennek 
nagysága nem volt változtatható, egyben 
a társadalmi elkülönülést is szolgálta. 
Ugyancsak a 17. sz.-ban kezd szélesebb

körben elterjedni a villa használata. Két
ágú villa, mellyel a húst szedték ki a kö
zös tálból, már korábban is az asztalnemű 
része volt. Mátyás király birtokában is 
volt ezüstvilla, mégis kézzel evett. Egyes 
főúri leltárakban már a 16. sz. végén na
gyobb számban írtak össze ezüstvillákat. 
Úgy látszik, a 17. sz. folyamán a legtöbb 
főúri udvarban elterjedt a használatuk, de 
feltehetőleg ott is csak a legelőkelőbbek, 
vagyis a főúr asztalánál étkezők ettek ve
le. A villa megjelenésével párhuzamosan 
a másik két evőeszköz formája is megvál
tozott: méretük kisebb lett. A villahaszná
lat a 18. sz.-ban jelenik meg az alacso
nyabb társadalmi rétegeknél.

Az egyetlen személy által használt tá
nyér és —»ivóedény megjelenése az asz
talokon a 16. sz.-hoz köthető. Anyaguk 
változik a század során: a fatányért foko
zatosan felváltja az óntányér, és a gazda
gabbak asztalán a 17. sz.-ban föltűnik az 
ezüsttányér, a kristálypohár.

Az étkezés időpontja is átalakult a 17. 
sz. folyamán. Egyes főurak -  így Bat
thyány Ádám vagy Esterházy Miklós -  
már délelőtt 11-kor és este 7-kor étkez
tek, mások -  pl. Nádasdy Ferenc -  még a 
régi, korábbi időpontban ebédeltek (10 
óra) és vacsoráztak (5 óra). A 18. sz. ele
jétől kezdve fokozatosan elterjedt a 12 
órai és 7 órai időpont.

Már a 16. sz. végétől vannak adataink 
a reggeli (felestököm) fogyasztására, de 
a 17. sz.-ban még nem vált főétkezéssé, 
csupán olyankor ették, ha nagyon korán 
indultak valahová. Főétkezésként először 
a céhes iparosoknál állandósult a 17. sz. 
végén, majd a 18. sz. elejétől más társa
dalmi rétegeknél. Általában —»kávét és 
valami —»kenyérfélét fogyasztottak reg
gelire. A reggeli szokása a parasztság kö
rében is elterjedt, de csak a nyári idő
szakra, az évszakok munkáinak függvé
nyében. Kávét viszont a parasztok még 
hosszú ideig egyáltalán nem ittak. A 18. 
sz. újdonsága a e lev es  megjelenése is, 
ami azután magával hozta a mélytányér 
elterjedését.

Az étkezések „szertartásrendjének” 
pontos leírása a középkorból nem maradt 
ránk. 17. sz.-i főúri —»udvari rendtartá
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sokból és alkalmazottaknak készült uta
sításokból rekonstruálhatók a kora újkori 
szokások, s ezekből következtethetünk -  
szórványadatok alapján -  egyes elemek 
korábbi meglétére is.

A főurat és családját, ill. vendégeit a fő
úr nemes familiárisai szolgálták ki, még
pedig minél rangosabb volt az étkezés, 
annál előkelőbb familiárisok. Korabeli 
beszámolókból tudjuk, hogy Mátyás ki
rály esküvői lakomáján a cseh király fia, 
a bosnyák király és Szilézia fejedelme 
vezetésével a magyar főurak szolgálták 
ki a királyi párt.

A 17. sz.-i főúri udvarokban az asztalt 
a pohárnokok terítették meg, feltéve az 
abroszokat, evőeszközöket, tányérokat, 
sótartót és a gyertyatartókat. Felszelték 
és az asztalon vagy az ugyancsak abrosz- 
szal fedett —»pohárszéken elhelyezték a 
cipókat. Korábban, a 16. sz.-ban feltehe
tőleg a tányérokat, evőeszközöket és az 
ivóedényeket is a pohárszékre tették, és 
csak azután helyezték az asztalra, hogy 
mindenki elfoglalta a helyét. A bortöltők 
a hordókból palackokba töltötték a bort; 
ki-ki a rangjának megfelelő borból ka
pott. A palackokat pincetokokba tették és 
felügyelték, amíg fel nem adták az asz
talra. Miután elkészültek az asztal meg
térítésével, az asztalnok és az étekfogók 
lementek a —»konyhába, hogy felhozzák 
az ételt. A konyhán a tálakba tett és lefe
dett ételeket ráhelyezték egy abrosszal fe
dett hosszú tálcára, majd szép rendben el
indult a menet az ebédlőpalota felé: a tál
cákat az étekfogók vitték, élükön az 
udvarmesterrel és az asztalnokkal. Ezután 
az asztalnok irányításával az étekfogók 
felrakták a tálakat az asztalra. Ekkor hív
ták asztalhoz az étkezőket, akik az étkezés 
előtt kezet mostak a megfelelő rangú szol
gálók által hozzájuk vitt mosdótálakban. 
Ezután az asztalnok a tálakról levette a rá
juk tett felsőtálat, és a tálnokoknak adta, 
akik levitték a konyhába. Ha elfogyott az 
étel, és szükség volt további ételek felho
zására, az asztalnok az étekfogókkal le
ment a konyhára. Miközben az urak ettek, 
az asztalnokok az étekfogókkal és a bor
töltőkkel együtt „rendet álltak”. Az úr mö
gött álló bortöltő, ha az úr úgy kívánta,

töltött a poharába. Amikor befejezték az 
étkezést, az étekfogók leszedték az asz
talt, és beadták, majd végül leszedték a 
gyümölcsöt. A gyümölcs leszedése után a 
familiáris szolgák rendet álltak, és vala
melyikük „beadta” a mosdóvizet.

Az asztalról elhordott étel „jobbítás
sal” tovább került az étkezéskor felszol
gálókhoz. Ok ugyanis csak azután ehet
tek, ha az úr befejezte az evést, és leszed
ték az asztalt.

Asztalnokmester és pohárnokmester 
már egy 1148-ból származó oklevélben 
is szerepel, sőt feltételezhetőleg már Szt. 
István király udvarában is voltak ilyenek, 
akik a királyt és a királynét kiszolgálták az 
étkezéseken. E tisztségek viselői helyett a
14. sz.-tól kezdve a tényleges munkát he
lyetteseik végezték, a cím ranggá vált.

Királyi lakomák leírásából tudjuk, 
hogy már a 15. sz.-ban szokásban volt a 
pohárszék használata. Mátyás és Beatrix 
esküvői lakomáján a királyi asztal előtt 
állt egy pohárszék, melynek kilenc pol
cán az étekhordók tálakat, serlegeket, ku
pákat, merítőkanalakat és boroskancsó- 
kat helyeztek el a királyi asztal szolgálatá
ra. A többi asztal mellett is álltak 
pohárszékek.

Az étkezés előtt és után való kézmosás 
a középkor folyamán elterjedt a városi 
lakosság körében is, és még a szerényebb 
asztaloknál is körbehordták a kézmosó 
edényeket s törülközőket.

A 17. sz. végén kezdett megszűnni a 
főúri asztaloknál az a szokás, hogy az 
asztalra helyezett közös tálakból vesz
nek. Ekkor tértek át arra, hogy az étekfo
gók körbehordva kínálják az ételeket.

Az előkelők lakomáin a —»zenészerké
lyeken helyet foglaló muzsikusok —»asz
tali zenét szolgáltattak. Szokás volt az 
egyes fogások feltálalását ún. fogásnóták
kal kísérni.

Lásd még: —»teríték.
írod .: Ra d v á n s z k y , 1 [1896], 21986; K is

bán  Eszter, T á p lá lk o z á s k u ltú r a , in M a g y a r  
N é p r a jz , IV, 1997; M a g y a r  u d v a r i  r e n d ta r tá s .  

U ta s í tá s o k  é s  r e n d e le te k  1 6 1 7 - 1 7 0 8 , kiad. 
K oltai András, Bp., 2001 (Millenniumi ma
gyar történelem. Források).

Benda Borbála
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étrend
Az egyes —»étkezésekre készített éte

lek sora-együttese, az étkezés menüje. 
Noha a —»táplálkozáskultúra igen érzé
kenyen reagál a körülmények változásai
ra, adott időszakban és társadalmi körben 
általában jól körvonalazható a minden
napi és ünnepi, ill. a háztartás állandó 
tagjait ellátó és a vendéglátó étkezések 
elvárt, szokásos ~je.

A késő középkor-kora újkor hazai me
nüiről egyrészt tényleges konyhavitelről 
készült feljegyzések, másrészt normatív 
előírások, tilalmak, javaslatok tudósíta
nak elsősorban. Az előbbiek főként nagy 
létszámú háztartásokban, hivatásos férfi- 
szakácsok tevékenysége kapcsán kelet
keztek, ahol napról napra étkezésenként 
följegyezték a -^konyhán elkészített és 
asztalra küldött ételeket. A másik cso
portban alkalmazottak, napszámosok, ro- 
botosok, diákok ellátásáról, céhünnepek 
lakomáiról intézkedő rendtartások, korlá
tozó célzatú luxusrendeletek, valamint re
ceptgyűjtemények, —»szakácskönyvek ét
rendmintái találhatók. Az étkezés résztve
vői számára leírt azaz az étkezés elején 
kezükbe adott menülap nagy vendéglátó 
étkezések alkalmára a francia udvari kul
túrában intézményesült az 1740-es évek
re. Az első fennmaradt magyar példány a
19. sz. derekán keletkezett. Hatóságnak 
benyújtandó vendéglői árlap Mo.-ról leg
korábban a 18. sz. végéről ismeretes, ven
dégek kezébe szánt vendéglátóhelyi ét
lapok az 1830-as évektől kezdve marad
tak fenn.

A 16-17. sz. hazai köznapi —jei 1-2 tál 
ételből álltak a köznép, 2-7 ételből a kö
zéprétegek, 5-12 ételből a főurak köré
ben; az előbbi csoportok saját családi 
háztartásukban általában szerényebben 
főztek, mint ahogyan alkalmazotti minő
ségben főúri háztartás keretében étkeztek. 
Az ~ek minden társadalmi rétegben meg
lehetősen egyhangúak voltak, sűrűn is
métlődő alapételekkel, nagyobb változa
tosságot a viszonylag több ételből álló 
menük tételeinek egy része valósított 
meg. A korszak ismerte a fogás fogalmát, 
ez a konyháról egyszerre az asztalra kül
dött ételt jelentette, amelyet az étekfogók

egyszerre fogtak kézbe, s egy vagy több 
tálban egy- vagy többféle étel, tálétel tar
tozott bele. Egy-egy étkezésnek kerülhe
tett minden étele egyszerre az asztalra, 
de általában több fogásban tálalták fel el
sősorban a viszonylag sok ételből álló 
-eket. Ilyenkor az első fogás(ok)ba külön
féle, a szó szoros értelmében főtt ételek 
kerültek, utána következett a pecsenye fo
gás sülttel, utolsóként, ha volt, a csemege. 
A mindennapok és az ünnepi alkalmak 
hierarchiájában az utóbbiak gyakran jobb, 
ritkább, különlegesebb élelmiszereket, 
ételeket kínáló -eket, egyúttal a köznapi
nál többféle ételt, több fogást vonultattak 
fel, az 1700 k.-i erdélyi főúri lakodalmak 
egy-egy étkezésén —»Apor Péter szerint 
pl. akár 4-5 fogásba rendezték az étele
ket. A magasabb társadalmi rétegek nem 
legközönségesebb köznapi ételei a mód- 
ban-rangban mögöttük járóknál gyakran 
jellegzetesen ünnepi ételek. A kora újko
ri úri lakomák során a helyiségben elhe
lyezett zenekarok (—»zenészerkély) rövid 
(utólag fogásnótának elnevezett) dalla
mokkal kísérték az egyes fogások érkezé
sét; e dallamok hazai elnevezései közül a 
tehénhúsnóta, káposztanóta, kakasnóta, 
pecsenyenóta megjelölésekre van adat 
(-^asztali zene).

A —»leves megjelenésével a 18. sz. fo
lyamán alakult ki a hazai főétkezések 
-jének új szerkezete, amelyben az első fo
gás immár leves. Az emelkedettebb ma
gyar táplálkozáskultúra a korstílust kö
vette e tekintetben. Közép-Európa déli 
övezetében az időben egyébként minden 
társadalmi rétegnél sajátosak a soktételes 
~ek: a parasztkultúrában ünnepi alkalma
kon, a középső és felső társadalmi réte
gek körében ünnepen és köznapon többé- 
kevésbé egyaránt sokféle ételből és sok 
fogásból álltak. A térség gazdasági felzár
kózása érdekében népszerűsített ésszerű 
állampolgári magatartásminta -  1780-as 
osztrák színpadi megfogalmazás szerint -  
legfeljebb 6 tál ételre kívánta leszorítani a 
bécsi polgárság hivalkodónak minősített 
korabeli fogyasztását vendéglátó ünnepi 
alkalmakon. Az akkoriban indult mo.-i 
vőfélykönyvkiadás korai darabjai paraszt
lakodalomban 5 fogásról szólnak, máskor



461 Euryalusnak és Lucretiának szép históriája

9 tál ételt neveznek meg. A vőfély egyik 
fontos feladata egyébként éppen az ~ téte
leinek megnevezése, az ételek, fogások 
bejelentése asztalra érkezésükkor.

Az ~et befolyásolni kívánó központi 
törekvések sorában a 15-18. sz.-i helyi és 
országos hatóságok -  korlátozó -  lu.xus- 
rendeletei kezdetben a rendi elkülönülés 
megjelenítését, fenntartását, később a 
kameralizmus törekvéseit, majd a polgári 
értékrend terjesztését célozták, mindvégig 
meglehetősen hatástalanul. Igen sikeresen 
alakította ezzel szemben az ~et a közpon
ti irányításnak az a formája, amely az 
egyház —»böjti előírásait közvetítette. Az 
absztinenciatartás és a térség ételállomá
nya összetételének sajátos találkozása 
(—»főtt tészta) jellegzetes heti ~ kialaku
lásához, húsevő és tésztaevő napok vál
takozásához vezetett Közép-Európa déli 
övezetében a középrétegek táplálkozás
kultúrájában, valamint számos tájegység 
parasztságánál.

Az ünnepi ~ek rangját megadhatja egy 
alapjában véve hagyományosan kötött 
ételsor felvonultatása, máskor pedig en
nek ellenkezője, az ételek kötetlen, meg
lepetésszerű összeválogatása. Régiónkban 
a nagy létszámú társadalmi rétegek köré
ben az első változat dominált, s az ~ bővü
lése, szűkülése, tételeinek kicserélődése 
csak fokozatosan ment végbe. Egyes ün
nepek (templombúcsú, keresztelő, lako
dalom) az újítások bemutatásának, befo
gadásának kitüntetett alkalmai voltak, 
mások (böjt, halotti ünnepek) az archai
kus ételformákat őrizték.

írod.: F. G. W. G rossmann, Nicht mehr 
als sechs Schüsseln. Familiengemälde in fünf 
Aufzügen, Wien, 1780; Étlap 1603-ból (Thur- 
zó Szaniszló galgóci udvarából), in Rad- 
vánszky Béla, Régi magyar szakácskönyvek, 
Bp., 1893; B elényesy Márta, Egy 16. száza
di főúri étrend kultúrtörténeti és néprajzi ta
nulságai, NÉ, 40(1958); G undel Imre, Ada
lékok az étlap, menülap, árlap történetéhez, A 
Magyar Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve, 
1(1970); Uő, A vendéglátóipar-történeti do
kumentációs gyűjtemény, A Magyar Kereske
delmi és Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve, 
3(1982); Petneki Áron, A magyarországi 
gyógyfürdők idegenforgalma és vendéglátása

a 18. század végén és a 19. század elején, A 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú
zeum Évkönyve, 3(1982); Versailles et les 
tables royales en Europe, 17e-19ème siècles, 
Exposition, Musée National des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, 3 nov. 1993-27 févr. 
1994, Paris, 1993; K is b á n  Eszter, Egy 16. 
századi hazai étlap értelmezéséhez. Társadal
mi középrétegbeliek asztala egy nyugat-du
nántúli Nádasdy-birtokon 1553-ban, Arra- 
bona, 31-33(1994); B e n d a  Borbála, Uradal
mi étrend Csejtéről 1623-1625-ből, TSz, 
38(1996).

Kisbán Eszter

Euryalusnak és Lucretiának szép his
tóriája (1577)

Utolsó versszaka szerint Aeneas Syl
vius —»Piccolomini (a későbbi II. Pius 
pápa) művéből (De duobus Eurialo et 
Lucretia se amantibus, 1444) készült, 
1577-ben, (Sáros)Patakon, „az úr Gom
bos kertjében”. Innen a szerző neve: Pa
taki Névtelen, akit több kutató -»Balassi 
Bálinttal azonosított. Ezt a nézetet támo
gatta a frazeológia és a versforma hason
lósága, s nem mondott ellene a dátum s
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„az úr Gombos kertje” (színes gömbök
kel ékesített díszkert, ahová csak a főúr
nak és közvetlen környezetének volt be
járása) helyszín-megjelölés sem. Tény az 
is, hogy az első kolozsvári kiadás ki
nyomtatása idején (1592) Balassi éppen 
Kolozsvárott tartózkodott. (A Balassi 
szerzőségére vonatkozó érveket Kom- 
lovszki Tibor gyűjtötte össze és egészí
tette ki.) A kifejezéseknek-képeknek a 
széphistória és Balassi versei közötti 
azonosságát-hasonlóságát vizsgálók ér
veit megkérdőjelezi, hogy az ~ versnyel
ve rendkívül topikus, esetenként panelek
ből építkező. Meggondolkodtató azonban, 
hogy ha nem a Pataki Névtelen és Balassi 
műveit, hanem a teljes 16. sz.-i magyar 
irodalmat vizsgáljuk (amire csak a leg
utóbbi időkben, számítógép alkalmazá
sával teremtődött meg a lehetőség), több 
olyan kötött nyelvi fordulatot is találunk, 
amely csak kettejüknél fordul elő. Az 
egyéb azonosítási kísérletek (—»Dobó Já
kob) kevésbé valószínüek. Akárki is a 
fordító, korszakos hatású úttörője volt a 
magyar nyelvű szerelmi költészetnek. 
Műve egyrészt szerelmi história, azaz 
epika, másrészt a szeretők egymáshoz írt 
levelei révén olyan lírai versgyűjtemény 
is, amelynek terminológiája a magyar 
udvarló stílus mintájává vált. Általában 
hűségesen követi latin prózában írt ere
detijét (Aeneas Sylvius valóságos szerel
mi kalandot dolgozott fel: Schlik Gáspár, 
Zsigmond császár udvarmestere és egy 
sienai nemesasszony történetét), ám -  
mint Komlovszki megállapította -  csök
kenti a mitológiai utalásokat, rövidíti a 
moralizáló részeket, az erotikát jobbára 
megszelídíti, és a művet számos lírai bő
vítménnyel gazdagítja.

Nótajelzése: „Időd szép virágát, terme
ted szépségét, szüvem, miért hirvasztod?”

Kiad.: B a l a s s a  Bálint Költeményei, kiad. 
Szilády Áron, Bp., 1879; Magyar széphistóri
ák, kiad. S t o l l  Béla, Bp., 1955; Széphistóri- 
ák, kiad. K o m l o v s z k i  Tibor, Bp., 1975; 
RMKT XVI/9, 1990; Régi magyar irodalmi 
szöveggyűjtemény, II, A 16. század magyar 
nyelvű világi irodalma, szerk. J a n k o v i c s  Jó
zsef, K ő s z e g h y  Péter, S z e n t m á r t o n i  S z a b ó  

Géza, Bp., 2000.

írod.: M a t i r k o  Bertalan, „Eurialusnak és 
Lucretiának széphistóriája" a mai irodalom
ban, EPhK, 1890; M i t r o v i c s  Gyula, Aeneas 
Sylvius „De duobus amantibus ”-ának ma
gyar átdolgozói, ItK, 1896; N é g y e s y  László, 
A Pataki Névtelen és Dobó Jakab, It, 1916; 
K o m l o v s z k i  Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit 
és az Eurialusnak és Lucretiának széphistóriá
ja, ItK, 1969.

Lux Etelka

evangélikus egyházi énekeskönyvek
—»egyházi énekeskönyvek 2.

evangélikus egyházszervezet —»pro
testáns egyházszervezetek

evangélikus iskolák —»iskolahálózat 
2.; —»evangélikus líceumok

evangélikus líceumok
A lutheri (ágostai) hitvallás kezdetben 

a történelmi Mo. minden részében teret 
nyert, a reformáció egyéb irányzatainak 
elterjedésével azonban inkább a felvidé
ki és erdélyi szászok, a nagy bányaváro
sok és a nyugati határszéli, részben né
metajkú városi polgárság vallása lett 
(—»németek). A szász városi polgárság 
évszázadok óta nagy gondot fordított fiai 
iskoláztatására, s közülük került ki a né
met egyetemeket látogató peregrinusok 
jelentős hányada (^peregrináció). A fel
vidéki —»szlovákok egy része is az ev. 
vallás oldalára állt, így a luth, iskolák 
Soprontól Brassóig az ország minden, tö
röktől meg nem szállt részén megtalálha
tók voltak. A 17. sz. elején a számos ev. 
gimnázium közül kiemelkedett néhány 
olyan, amelynek felsőbb, akadémiai isme
reteket nyújtó osztályai is voltak. Az erdé
lyi szászok legfontosabb ilyen iskolája 
Nagyszebenben működött. 1598-ban Leo
nard Hermann rektor, aki az Odera menti 
Frankfurtban végzett egyetemet, alakított 
ki számára hosszú időre példamutató aka
démiai szabályzatot. A szűkebb Mo.-on 
Pozsony, Sopron, Lőcse és később Kés
márk gimnáziumai érték el a —»líceumi 
rangot, s ezekben az intézetekben, ha nem 
folyamatosan is, de folyt filozófiai és teo
lógiai képzés. A 17. sz. legfontosabb ev.
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felsőoktatási kezdeményezése az eperjesi 
akadémia tervezése és megnyitása volt. 
Johannes —»Bayemak, az iskola rektorá
nak javaslatára a mo.-i ev. főnemesek és 
városi polgárok gyűjtést indítottak egy le
endő ev. főiskola alapítása érdekében. A 
gyűjtés olyan sikeres volt, hogy 1666-ban 
megkezdődött az építkezés, és 1667. okt. 
18-án ünnepélyesen megnyitották az ev. 
—»akadémiát, amelyet az uralkodó tilta
kozása miatt azonban hivatalosan csak 
(teljes szerkezetű) —»gimnáziumnak ne
veztek. Az eperjesi akadémia igazgatójá
nak a magdeburgi Sámuel —»Pomariust 
hívták meg, és az intézetben filozófiai és 
teológiai osztályok is működtek. 1671 u. a 
lipóti abszolutizmus erőszakos intézkedé
sei Eperjesen is éreztették hatásukat, így 
az akadémia hamarosan megszűnt. 1682- 
87, valamint 1705-11 között ugyan átme
netileg ismét működött, de a 18. sz.-ban 
csak 1750-re erősödött meg annyira az 
eperjesi gimnázium, hogy újból engedélyt 
kapjon akadémiai stúdiumok oktatására.

A pozsonyi gimnázium, amely csak a

18. sz. végén nyerte el a líceum nevet, 
1714 u., —»Bél Mátyás rektorságának 
kezdetétől indult fejlődésnek, de főisko
lává csak a század végére vált, hasonlóan 
a soproni líceumhoz.

írod.: BÁN Imre, A magyarországi felsőok
tatás a 16-17. században, Felsőoktatási Szem
le, 1968; Z o v á n y i  Jenő, Protestáns egyházi 
élet és oktatásügy kialakulása, in Uő, A ma
gyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig, 
kiad. L a d á n y i  Sándor, Bp., 1977 (HumRef, 
6 ) ;  S z ö g i  László, A nemzet kertjének nevelő 
oskolái, in Hat évszázad magyar egyetemei és 
főiskolái, szerk. Uő, Bp., 1994.

Szögi László

evangélikus zene —»protestáns egyhá
zi zene 2.

evangélistaszimbólumok
Az evangélisták ábrázolása a Jelené

sek könyvén (4,6-7) alapul, mely szerint 
az Úr trónját angyal, —»oroszlán, —»ökör 
és -^sas őrzi. Az angyal Máté, az orosz
lán Márk, az ökör Lukács, a sas János

Máté evangé
lista a gógán- 
váraljai fa- 
mennyezeten. 
Gróh István 
akvarellmáso- 
lata. MNG
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szimbóluma. A János evangélistát szim
bolizáló, karma közt könyvet tartó sas 
már egy 1070-80 k.-i, Nagykanizsáról 
származó oltártöredéken megjelenik (Za
laegerszeg, Göcseji Múzeum, letét). Leg
korábbi együttes mo.-i ábrázolásuk a 
—»fcldcbrői templom altemplomának 
szentélyboltozatán (1170-80 k.) maradt 
fenn. A soproni ferences kolostor (—»sop
roni ferences templom és kolostor) kápta
lantermének 1340 k. faragott zárókövein 
az égi szférát képviselik, szemben a ^ b ű 
nöket megjelenítő konzolokkal.

Lásd még: —»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

évközi idő
Az —»egyházi évnek az a 33, esetleg 

34 hete, amikor Krisztus titkát nem vala
mely szempont szerint ünnepük, hanem a 
maga teljességében, kiváltképp vasárna
pokon. Az ~ a jan. 6. utáni vasárnapot kö
vető hétfővel kezdődik, és —»nagyböjtig 
tart. Újrakezdődik a —»pünkösd vasárnap
ját követő hétfőn, és az —»adventi első va
sárnap első vecsernyéjének kezdetével 
zárul. Ilyenkor a liturgia a kora újkor óta 
a remény színét, a zöldet használja (—»li
turgikus színek).

Török József

Evlia Cselebi (Evliya Çelebi; Isztam
bul, 1611-Kairó, 1684?)

Török utazó, útleíró. Valódi nevét nem 
ismerjük, visz. egyik tanára iránti tiszte
letből vette fel az ~ írói álnevet. Apja ud
vari aranyműves, jómódú ember volt, így 
~ magas színvonalú nevelésben és okta
tásban részesült. Anyja révén rokonságba 
került a befolyásos Abaza családdal, 
amely több neves államférfit, nagyvezírt 
adott a birodalomnak. Négy évig a Top- 
kapi Szerájban szolgált IV. Murád szul
tán körül, majd az udvari lovasság köte
lékébe lépett. 1640-től az 1680-as évek 
elejéig kisebb megszakításokkal egyfoly
tában utazott. Általában rokon államfér
fiak, követek, kereskedők konvojaihoz 
vagy felvonuló hadseregekhez csatlakoz
va a hatalmas birodalom szinte minden 
szögletét bejárta Jementől a Krím félszi

getig, a Volga-vidéktől Budáig. Sőt, nem 
mindenben igazolható állítása szerint, 
Nyugat-Európa több országában is meg
fordult. 1665-ben egy török követség tag
jaként visz. tényleg eljutott Bécsbe.

1671-től haláláig Egyiptomban élt, és 
itt próbálta végleges formába önteni azt a 
hatalmas anyagot, amelyet utazásai és 
hadi kalandjai során gyűjtött különböző 
országokról, városokról, építményekről, 
népekről, azok szokásairól, vallásáról, 
nyelvéről, gazdasági tevékenységéről és 
mindennapi életéről. így született meg 
Szejáhatnáme (Utazások könyve) c., tíz
kötetes munkája, amely befejezetlensége 
ellenére páratlan tablót nyújt a 17. sz.-i 
Oszmán Birodalomról. A mű kettős szer
kezetű: külső keretét az utazások, a kü
lönféle látni- és megörökítenivalók adják, 
a belső forma pedig csodás vagy a szerző 
által átélt (olyanként feltüntetett), kortárs 
eseményekből épül fel. Fantasztikum és 
valóság, fikció és pontos megfigyelések 
keverednek benne, és szándéka szerint a 
korabeli művelt osztályok szórakoztatásá
ra szolgált volna. A 18. sz.-i oszmán üte- 
rátusok azonban nem becsülték sokra, a 
mű értékeit csak a 19. sz.-i modem törté- 
netkutatás fedezte fel.

1657-66 között ~ számos alkalommal 
megfordult Mo.-on. Útleírásainak 5., 6. 
és 7. könyvében hosszas beszámolókat 
hagyott ránk itteni utazásairól, melyek 
során nemcsak a török uralom alatti terü
leteket, hanem Erdélyt, Észak-Mo.-ot, 
Bécset és Nyugat-Mo.-ot is felkereste, 
—»Zrínyi Miklóssal is találkozott. Közlé
sei, megfigyelései sok esetben egyedi, 
pótolhatatlan adatokkal szolgálnak a ko
rabeli Mo. fizikai és társadalmi állapotá
ról, így a hódoltság korának egyik legérté
kesebb török forrása. Mo.-ra vonatkozó 
feljegyzéseinek csak egy része (s az sem 
kielégítő fordításban) jelent meg eddig.

írod.: Evliyâ Çelebi b. Derviç Mehemmed 
Zilli: Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, I- VII, 
Hazirlayanlar Orhan §aik G ö k y a y ,  Yücel 
D a g l i ,  Seyit Ali K a h r a m a n ,  Ibrahim S e z g i n ,  

Robert D a n k o f f ,  Istanbul, 1996-2003; K a 

r á c s o n  Imre, Evlia Cselebi török világutazó 
magyarországi utazásai 1660-1664, [1904], 
Bp., 1995; UŐ, Evlia Cselebi török világuta
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zó magyarországi utazásai 1664-1666, Bp., 
1908; F o d o r  Pál, Evlia Cselebi útleírásai, 
Keletkutatás, 1990/ősz; Mücteba I l g ü r e l ,  

Evliyâ Çelebi, in Türkiye Diyanet Vakfi Islám 
Ansiklopedisi, Istanbul, 1995, 529-533.

Fodor Pál

evőeszköz —»étkezéskultúra; —»teríték

exemplum —»példázat

exemptio —»egyházi kiváltságok

Exercitia scholastica (1667-1708) 
Poétikai és retorikai jezsuita iskolai 

gyakorlatok Bécs, Prága, Győr, Tren- 
csén, Linz, Sopron iskoláiból. Tartalmaz 
iskoladrámákat és stílusszótárt is. 1761- 
ben altorjai Balás Ferenc adományozta a 
kézdivásárhelyi minorita iskolának. A 
KLTE Könyvtára őrzi.

írod.: K i l i á n  István, Exercitia schola
stica, Könyv és Könyvtár, 1982; Uő, A mino
rita színjáték a 18. században, Bp., 1992.

A szerk.

exercitus generalis —»nemesi felkelés 

exorcizmus —»ördögűzés

Explanatio Leopoldina
A prot.-ok vallásgyakorlatát szabályo

zó, 1691-ben kiadott királyi rendelet.
Az 1681:25. és 26. te. a prot.-ok sza

bad vallásgyakorlatáról és a templomok 
hovatartozásáról rendelkezett. A prot.-ok 
megyénként 2-2 megnevezett helység
ben telket kaptak templom vagy papiak 
építésére (—»artikuláris helyek). Az 
különbséget téve nyilvános és magán 
vallásgyakorlat között, a prot.-ok nyilvá
nos, vagyis szabad vallásgyakorlását már 
csak az artikuláris helyeken tette lehető
vé, s prot. lelkészek is kizárólag csak ott 
működhettek. A nem artikuláris helyek la
kói fölkereshették a lelkészeket, és náluk 
úrvacsorát vehettek, házasságot köthettek 
vagy megkereszteltethették gyermeküket, 
saját lakóhelyük róm. kát. plébánosának 
azonban előzetesen —»stóladíjat kellett fi
zetniük. Az ~ megengedte ugyanakkor a 
magán vallásgyakorlatot, vagyis a szűk

családi körben történő közös imádságot, 
bibliaolvasást és -magyarázatot. A kórhá
zakat és a harangokat csak a róm. kát. 
lelkész előzetes beleegyezésével hasz
nálhatták a prot.-ok.

írod.: K a r á c s o n y i  János, Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 
1900-ig, Nagyvárad, 1915; B u c s a y  Mihály, ,4 
protestantizmus története Magyarországon 
1521-1945, Bp., 1985; E c k h a r t  Ferenc, Ma
gyar alkotmány- és jogtörténet [1946], Bp., 
2000.

Bódi Csaba

eziistpénz
A pénzverés történetében az ~ a legál

talánosabban használt nemesfém, mivel 
az —»aranypénz túl nagy értéket képvisel.

A magyarok visz. már a honfoglalás 
előtt megismerkedtek az arab ~zel, a 
—»dirhemmel és a bizánci aranypénz mel
lett az ezüsttel is (—»bizánci pénzek), 10. 
sz.-i hadjárataik során pedig a nyugat-eu
rópai ezüstdénárral (—»dénár). Az önálló 
magyar pénzverés kezdetekor az európai 
dénárrendszerhez igazodott a magyar 
—»pénz is. Három évszázadon keresztül 
dénárt és ennek felét, —»obulust vertek. I. 
Károly pénzreformja keretében újabb 
a —»garas verése kezdődött meg. 1 garas 
= 6-8 dénár, a 16. sz.-ban 4 dénár. A 15. 
sz. végén jelent meg a nagy alakú ~, a 
—»tallér. Mo.-on 1552-ben kezdték verni. 
Értéke ekkor azonos volt az —»aranyfo
rintéval, azaz 100 dénár. Később, a silá
nyabb minőségű ezüstdénár idejében ter
mészetesen több dénárt számoltak egy 
tallérra. A tallérnak voltak többszörösei 
(2-5) és hányadosai (fél és negyed) is. I. 
Lipót uralkodása alatt jelent meg a ma
gyarpénzverésben a —»krajcár(l, 2, 3, 6, 
15, később 10 és 20 értékben), a —»duari- 
us és a —»poltúra. Értékarányok: 1 kraj
cár = 1,33 dénár, majd 2 dénár; duarius = 
1/2 krajcár; poltúra = 1 1 / 2  krajcár. Az 
értékarányok azonban a -^pénzláb mó
dosításai következtében állandóan vál
toztak.

Természetesen Európában számtalan 
más ~ is létezett, bár szinte mindegyik az 
említetteknek valamely helyi változata. 
Közülük több Mo.-ra is bekerült, főleg az
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örökös tartományokból és Lengyelo.-ból 
(—»lengyel pénzek).

írod.: H u s z á r  L a jo s ,  Habsburg-házi kirá
lyok pénzei, Bp., 1975; Uő, Münzkatalog Un
garn, Bp., 1979; G e d a i István, A magyar pénz
verés kezdete, Bp., 1986.

Gedai István

F
fa
A ~ a legtöbb hitvilágban sokféle je

lentést hordoz. Évente megújuló, ill. 
örökzöld lombja a múlandóságra, az új
jászületésre vagy az öröklétre utal. Föld
be mélyedő gyökerei és égbe nyúló koro
nája a kozmosz két fontos eleme között 
teremtenek szimbolikus kapcsolatot. Az 
Ószövetségben az Úr a paradicsom ~i 
közé teremtette az élet, valamint a jó és a 
rossz tudásának ~ját (Ter 2,9). Miután az 
ősszülők ettek a tudás -jának gyümöl
cséből, a Teremtő kiűzette őket a paradi
csomkertből, nehogy az örök életet biz
tosító élet -jának terméséből is egyenek 
(Ter 3,24). Az élet -ja  más bibliai köny
vekben is szerepel (Ez 47,12, Jel 2,7, 
22,14 és 19). Feltehetően a paradicsomi

Kazula: a kereszt legallyazott élő fa. MNM

~k is élet- értelemben jelennek meg az 
ún. Szt. István-szarkofág hosszabb olda
lán (1083 k., Székesfehérvár, Szent Ist
ván Király Múzeum). Az élet -ja  gyak
ran azonos Krisztus kereszt-jával. A -  
(többnyire alma- vagy füge-) általában a 
bűnbeesés, a paradicsomi tudás -ja  (pl. 
vértesszentkereszti monostor, Bűnbe
esés-jelenetet ábrázoló oszlopfő, 13. sz. 
első negyede, Tata, Kuny Domokos Mú
zeum). A tudás -ját némelyik ábrázolás 
Krisztus kereszt-jával hozza összefüg
gésbe. Ilyenkor a bűnbeesés és a megvál
tás közötti kapcsolatra a kereszt- tövébe 
helyezett koponya- és lábszárcsontok 
utalnak. Máskor a kereszt- szárára teke- 
redő —»kígyó utal az eredendő bűn és a 
megváltás összefüggésére (pl. Zsegra, 
kát. templom, A megváltás allegóriája, 
falkép, 15. sz. első harmada). Élet- és 
kereszt- közötti kapcsolatra utalnak azok 
az ábrázolások, amelyeken a kereszt- tö
véből leveles indák, ágak nőnek ki (pl. 
Izabella [Erzsébet] királyné kettős pe
csétje, 1279, Esztergom, Prímási Levél
tár). Máskor maga Krisztus kereszt-ja az 
élet-. Ilyenkor Krisztus nem gerendából 
ácsolt, hanem Y alakú, legallyazott villás 
~n, ún. élő kereszten függ (mateóci fe
szület, 1330-60; szepesbélai feszület, 
1380-1400). Hasonló értelemben jelenik 
meg a -  a győri jezsuita templomból 
származó Kálvária a bűnbeesés-jelenet
tel szoborcsoporton (18. sz. közepe, Pan
nonhalma, Bencés Főapátság Kincstára), 
ahol akantuszos, —>búzakalászokkal és 
—>szőlőfürtökből formált, eucharisztikus 
vonatkozású gyökérből nő ki Krisztus 
kereszt-ja, mely lecsonkolt élő - ,  s a 
Krisztus kicsorduló vérétől kihajtó két 
zöld ág élet-jellegére is utal. A —»szeged 
-alsóvárosi ferences templom egyik mel
lékoltárán hasonló tartalommal egy késő 
középkori Pietà fölé helyezték el 1776- 
ban a tudás -ját. Az élő kereszt- egyik 
jellegzetes emléke egy 15. sz.-i ólomönt
vény a budai várból (BTM). Gyakran lát
ható miseruhák díszeként is (MNM).

A zöldellő élet-val szemben a kiszáradt 
vagy magányos -  a halált jelenti. Ilyen ér
telemben szerepelnek a zöld lomb közötti 
kiszáradt -k  többek között —>M. S. mester
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Vizitáció-képén, Krisztus az Olajfák he
gyén-, valamint Keresztvitel- és Kálvária- 
kompozícióján (1506, MNG és Eszter
gom, Keresztény Múzeum), a garam- 
szentbenedeki Szt. Vér-kápolna Krisztus 
az Olajfák hegyén-kompozícióján (1510). 
A legallyazott, rügyeket hozó és szőlő- 
fürtöt termő élő ~ Krisztusra vonatkoz
tatható a türjei (1478) és a póniki (1470- 
80) szentségtartó fülkén. A Selmecbányái 
Szt. Katalin-templom keresztelőmeden
céjén (15-16. sz. fordulója) a talpból ki
induló legallyazott ~ból kibontakozó le
veles inda -^liliomban végződik, össze
függésben Krisztus fájdalmával és a 
keresztség általi megváltással. A száraz ~ 
élővé válása a világi ikonográfiában is 
megjelenik. Mátyás király halotti pajzsán 
(1490, Párizs, Musée de l’Armée) a leve
let hajtó holt ~ Mátyás túlvilági életére, 
ill. életművének továbbélésére utalhat.

A bibliai Jessze vesszője (íz 11,1 
skk.), ill. a vessző latin megfelelője, a 
virga és Mária jelzője, a Szűz, latinul 
virgo közötti hasonlóság, valamint a Je
lenések könyve (22,16) alapján a közép
kori művészet gyakori témája a Krisztus 
leszármazását illusztráló Jessze törzse- 
ábrázolás (a kisszebeni Szt. Anna-oltár 
predellája, 1510-16, MNG; Gyöngyös
pata, főoltár, 17. sz. közepe). Ennek ana
lógiájára készülnek a —»genealógiák (pl. 
az Esterházyaké, Tobias Sadler, 1670, 
MOL). Családfákon gyakori az olyan 
-törzs, melyen a lombkorona egyik fele 
leveles, utalásképpen a család élő ágaira, 
míg a másik, kiszáradt fele a kihalt ágak
ra utal.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Fabchich József (ejtsd: fabcsics; Kő
szeg, 1753. márc. 13.-Győr, 1809. dec. 
23.)

Költő, műfordító, nyelvész, tanár. 
1764-69 között a kőszegi jezsuitáknál, 
majd Győrött tanult. Itt szentelték pappá 
1775-ben. A város gimnáziumában, 1798- 
tól a püspöki líceumban tanított. A taní
tás magyar nyelvűségének, a nyelvújítás
nak, a magyar nyelvű időmértékes verse

lésnek lelkes híve, a nemesi-nemzeti el
lenállás elfogult szellemi harcosa volt. írt 
röpiratokat (Mi hír Budán, vagy Fancsa
li feszület; A magyar ruhába öltözött ba
juszos magyarországi papnak védelme- 
zése), melyekben magyar nyelvtant, szó
tárt, tudós társaságot hiányolt. 1789-től, 
—»Révai Miklós hatására gyűjtötte az el
avult és tájszókat, a népies kifejezéseket, 
és —»Pápai Páriz Ferenc szótárát alapul 
véve egy újszerű szemantikájú, a jelen- 
tésámyalatokat elkülönítő nyelvtörténeti 
szótár összeállításába kezdett (Magyar 
Kálepinus), amely azonban, sajnálatos 
módon, befejezetlen és kiadatlan maradt. 
1794-ben Magyar Kengyelfutó címmel 
szótári tudósítást szerkesztett.

Neves szónok és alkalmi költő volt, 
Révai Miklós és —»Rájnis József barátja; 
—»Kazinczy Ferenc, akivel levelezett, 
„zörgő lantú pap”-nak titulálta. Túlzásait, 
esetenként erőltetett magyaroskodásait 
barátai is bírálták. Nyomtatásban csak a 
görög lírikusokból készült antológiája je
lent meg, Aiszkhülosz-, Szophoklész-for- 
dítása is kéziratban maradt.

Művei: Vas vármegyei Kőszögi F a b c h ic h  

József, Magyarra fordíttatott Pindarus, Alce- 
us, Zaffo, Stezikorus, Ibikus, Anakreon, Bak- 
kilides, Szimonides, Alkman, Arkilokus, Győr, 
1804.

írod.: B a r t h a  György, Fabchich József 
élete és munkássága, Esztergom, 1899; H a d 
n a g y  László, Fabchich József mint nyelvész, 
MNy, 1944; Gáldi László, A magyar szótár
irodalom a felvilágosodás korában és a re
formkorban, Bp., 1957; N é m e t h  György, Egy 
sosem volt Szapphó-vers magyar fordításai
ról, It, 1988.

Márványi Miklós

Faber, Thomas (Fabri; Besztercebá
nya, ?-Bártfa, 1592. jan. 5.)

Ev. egyházi író. Bártfai tanulmányai 
után 1555-től a wittenbergi egyetemre 
járt, 1558-tól Bártfán volt kántor és segéd
tanár, 1560-tól rektor. 1566-ban Selmec
bányára ment tanítani, a következő évben 
visszatért Bártfára. Részt vett a Pilcius 
Gáspár elleni vitairat megírásában ( 1586), 
és ő a város reformációjára emlékező el
veszett mű (1586) egyik szerzője. Egy
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háztörténeti írását kivonatosan közölte 
Severinus Sculteti (1599). Apósáról, Le
onhard —»Stöckelről ma már nem ismert 
életrajzot készített.

Írod.: R á t h  György, Pilez Gáspár és el
lenfelei, MK.SZ, 1892-93.

Szabó András

Fábián Julianna (Komárom, 1765 
Komárom, 1810. márc. 7.)

Nemesi származású költőnő. Első férje 
Bédi János csizmadia, a második Balog 
István. Varrogatással, főkötők készítésé
vel próbált némi pénzhez jutni, ezenköz
ben házukat egyfajta vidékies irodalmi 
szalonná formálta. 1797-ben —»Csokonai 
Vitéz Mihály itt ismerte meg Vajda Júli
át, Lilláját. ~nak —»Édes Gergely tette a 
szépet. Költői levelezést folytatott —>Gva- 
dányi Józseffel ( Verses levelezés, Po
zsony, 1798), Édes Gergellyel, —»Molnár 
Borbálával, —»Csizi Istvánnal. A század
vég egymással is kapcsolatot tartó költő
nőivel, —»Molnár Borbálával, —»Vályi 
Klárával, —»Ujfalvy Krisztinával együtt 
a verses levél műfajának sajátos női ágát 
alakította ki, amelyet vallomásosság, ön
elemző hajlam, részletekbe menő életrajz
felmondás és többnyire strófát strófára há
nyó verselési igénytelenség jellemez.

Tagja volt Péczeli József tudós köré
nek, Gvadányi kérésére megverselte a 
komáromi földrengést.

Művei: Verses levelezés, melyet folytatott 
gróf Gvadányi József magyar lovasgenerális 
nemes Fábián Juliannával, Pozsony, 1798.

írod.: S z ig e t v á r i  Iván, Gvadányi Heliko
ni köre, ItK, 1917; W e ö r e s  Sándor, Három 
veréb hat szemmel, Bp., 1977, 21983; F á b iá n  

Anna, „A szép tiltott táj felé... ”, Bp., 1996.
Munitori Ottó

Fábri Gergely (Osgyán, 1707. júl. 
Nemescsó, 1766. jan. 1.)

Ev. egyházi író. Osgyánban, Győrött, 
Késmárkon tanult. 1726-tól Draveczky 
Imre udvarában nevelő. 1727-től Győrött. 
1728-tól Wittenbergben tanult. 1731-ben 
pappá szentelték. Győrött konrektor és 
diakónus Torkos András mellett, 1732- 
től rektor. 1737-től a vadosfai artikuláris 
egyház papja, Vázsonyi Márton utóda.

1742-től egyházkerületi jegyző, 1750-től 
püspök. 1751 októberében a vadosfai ev. 
és kát. hívők összetűzése miatt vizsgála
ti fogságba került. 1752. ápr. 13-án fel
függesztették hivatalából, és kitiltották 
Vadosfáról. 1753-tól Kertán, 1759-től 
Nemescsón lelkész. Egyházi művek, 
énekeskönyvek kiadója, közreműködője, 
egyházszervező. A dunántúli pietista 
szellemű baráti kör (Torkos András, Tóth 
Sipkovics János, Hegyfalusi György, Bá
rány György és Bárány János, Sartorius 
Szabó János, Vázsonyi Márton) tagja. 
Egyháztörténeti feljegyzése, verse, rövid 
önéletírása maradt fenn.

Művei: P a y r  Sándor, Fábri Gergely napló
ja, Theológiai Szaklap, 1903-04; Egyháztörté
neti emlékek, kiad. P a y r  Sándor, Sopron, 1910.

írod.: P a y r  Sándor, Magyarpietisták a 18. 
században, Bp., 1898; Uő, A pietizmus 
paedagógiája, Theológiai Szaklap, 1907, 
1908.

S. Sárdi Margit

Fábrv Pál (Besztercebánya, 1731. jan. 
23.-1769 u.)

Ev. lelkész. Besztercebányán, 1750-től 
Sopronban, Pozsonyban, 1754-59-ben 
Wittenbergben tanult. 1760-61-ben 
-^Batthyány Lajos Ernő nádornál házita
nító, 1762-től a Léva melletti Keresztúron 
lelkész. 1769-ben még élt. A pozsonyi Ge
sellschaft der Freunde der Wissenschaften 
tagja. Orvosi értekezésein kívül Mátyás 
király könyvtáráról jelent meg kötete (De 
augusta Budensi bibliotheca commenta
tio, Lipcse, 1756).

Szelestei N. László

faépítészet
A 19. sz. végén évtizedekig tartó elmé

leti vita bontakozott ki arról, hogy a hon
foglalás előtt a magyarság sátorban vagy 
állandó épületben lakott-e. A mai Ukraj
na és Oroszo. területén végzett régészeti 
feltárások inkább az utóbbi nézet képvi
selőit igazolták, azzal a kiegészítéssel, 
hogy sokszor a sátor is lakóhelyül szol
gált még a 11-12. sz.-ban is, különösen 
az előkelők körében. A honfoglalás előt
ti korban a magyarság egykori szálláshe
lyein általános lehetett a favázas, földbe
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Talpas vázszerkezet tapaszto tt sövény  k itö ltő  fa l ta i

süllyesztett veremház. Erre utal, hogy ház, 
fal, fedél, ajtó, (ajtó)fél, küszöb, szemöl- 
dök(fa) stb. szavaink finnugor eredetűek. 
A ~ fejlettebb módszereit azonban visz. 
szláv közvetítéssel ismertük meg (lásd a 
borona, szelemen, oszlop, gerenda, desz
ka stb. szavakat).

A l l .  sz.-ban a magyar feudális állam

megalapítása a ~ terén is jelentős fejlő
dést hozott. A megyerendszer kezdetét 
jelentő várispánságok földvárai borona
falakkal erősített földsáncokkal épültek, 
a tehetősebbek boronafalú udvarházakat 
építettek. Ilyen lehetett a királyi palota is, 
ahol az —>Imre-legenda szerint István „a 
fal hasadékain át” tudta megfigyelni éj
szaka imádkozó fiát. Nagy lendületet ad
hatott a fatemplomok építésének Szt. Ist
ván törvénye, mely szerint minden tíz fa
lu köteles templomot építeni. Anyagi 
lehetőségek és megfelelő mesteremberek 
híján ezek zömében fatemplomok, mai is
mereteink szerint visz. favázas, tapasztott 
sövényfalas építmények voltak. Talpge
rendáikat közvetlenül a talajra vagy kőből 
épített alapozásra fektették. Történeti ada
tok bizonyítják, hogy e kis templomokat 
néha lebontásuk nélkül, ökrök segítségé
vel vontatták el a helyükről.

A 12. sz. második felében és a 13. sz.- 
ban, elsősorban a fában gazdag nyugat
dunántúli fő- és köznemesi birtokokon, 
már fából épült castellumok létesültek. 
Az árkokkal és kerítésekkel védett erődí
tésekben faépületek és gyakran hálósán 
lerakott talpgerenda-szerkezetre emelt 
tornyok is álltak.

Jelentősebb egyházi épületek még so
káig épültek fából, mint pl. az 1094-ben 
Szt. László által a Szt. Jobb-ereklye őrzé
sére alapított szentjobbi monostor. Még 
1322-ben is fakápolna építésére adott en
gedélyt András erdélyi püspök Csenger- 
ben a helybeli földesúrnak. Ebben az idő
ben azonban már inkább csak ott létesült 
fatemplom, ahol az egyházat a falu lakói
nak saját erejükből kellett felépíteniük.

Ezek az épületek teljesen elpusztultak, 
de a régészeti feltárásnak köszönhetően a 
—»lakóházakról elég sok ismeretünk van. 
Megállapítható, hogy az egész Kárpát
medencében a 13. sz.-ig a 0,5-1,5 m mé
lyen földbe mélyített veremházak voltak 
uralkodóak, elsősorban a köznép köré
ben. A veremház alacsony falát a verem 
oldala képezte, amelyet néha karók közé 
font sövénnyel védtek a leomlástól. A te
repből csak a nyeregtető emelkedett ki, 
amelynek váza felül villás végű ágasfák
ra fektetett szelemengerendából állt. Erre

Talpas vázszerkezet zsilipéit deszka  k itö ltő  fa lla l

Boronafal
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támaszkodtak a szarufák (ragfák, horog
fák). Ez a szerkezet a történelem előtti 
idők óta mindenütt általános volt; meg- 
munkálatlan fából, a középkorban megis
mert ácskötések nélkül is meg lehetett 
építeni. Fejlettebb formái falun még a 19. 
sz.-ban is épültek.

A 14. sz.-ban nagy változás kezdődött. 
Egyrészt a házak kiemelkedtek a földből, 
így már fallal épültek, másrészt elterjed
tek a fejlett gótikus ácsszerkezetek és az 
addig szinte ismeretlen födémszerkeze
tek.

A közhiedelemmel ellentétben falun 
sem pusztán földből, hanem favázzal 
épültek a falak. Kezdetben talpgerendák 
nélküli, cölöpvázas épületeket emeltek, 
melyek szintén elkészíthetők voltak ács
kötések nélkül. A 2-3 helyiséges házaknak 
a sarkaira, a falcsatlakozásokhoz és köz
benső helyeken úgy. hogy 3 m-nél na
gyobb távolságok ne alakuljanak ki, vas
tagabb ágasokat ástak le. Ezekre az ága
sokra koszorúgerendákat fektettek, majd

ezekre tették a födémgerendákat. A mes
tergerenda alá is ágasok kerültek. Ezek a 
rövid ágasok a közfalakban kaptak he
lyet. Az így összeállított épületváz falait 
30-50 cm távolságra leásott oszlopokkal 
töltötték ki, majd az oszlopokat és az ága
sokat ritkásan vastag vesszőkkel fonták 
be, és két oldalról sárral vastagon berak
ták. A tető szelemenjét az épület két végé
re és a közfalakba állított hosszú ágasok 
tartották. A szelemenre akasztották a tető 
oldalait adó horogfákat, melyek alul a fö
démgerendák végére fektetett talpszele
menre támaszkodtak. Volt ennek az épü
lettípusnak rövid ágasos tetőszerkezete is. 
Ekkor a szelementartó ágasokat a közfa
lak tetejére állították, és ferde támaszok
kal biztosították őket az eldőlés ellen.

A fejlettebb, talpas vázszerkezet az 
északnémet területen alakult ki, és ott is 
csak a 12-13. sz.-ban vált gyakorivá. Ha
zai elterjedése legkorábban a késői kö
zépkorra tehető, de egyes falvakban még 
a 18. sz. folyamán sem vált teljesen álta

A besztercei ev. templom gótikus jellegű tetőszerkezete: keresztmetszet, Jőszaruállás a hajó felett
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lánossá. Ez a szerkezet már csak ácsköté
sekkel állékony. A fakötések -  illeszté
sek, csapolások, könyökfák -  készítése 
nagy szerkezeti tudást igényelt (—»ács
mesterség). A talpas-vázas épületeket 
tölgyből készült talpgerendákra építik. A 
talpakat a földre vagy kőből készült ala
pozásra fektetik. A falak vázát a sarkokra, 
a falcsatlakozásokra és közbenső helyekre 
állított függőleges oszlopok alkotják, me
lyeket ferde támaszokkal merevítenek ki, 
felül pedig koszorúgerendákkal fognak 
össze egységes keretté. A ház födémének 
és fedélszékének is a koszorúk viselik a 
súlyát. E házaknak gyakran talpgerendás 
tornáca is van, melyet szépen faragott osz
lopokkal támasztanak alá, az oszlopok kö
zé deszkás mellvédet is készítenek. A tal
pas-vázas házak gerendáit keményfából, 
rendszerint tölgyfából bárdolják ki. A ge
rendákat és a kötéseket gondosan kidol
gozzák, gyakran a szabadon maradó osz
lopokat és gerendavégeket is díszesre fa

ragják. A vázszerkezet közötti mezők ki
töltésének többféle gyakorlata alakult ki. 
Legtöbbször a gerendák közé karókat he
lyeztek, majd ezeket vesszővel fonták be 
és sárral mindkét oldaláról betapasztot
ták. A Dél-Dunántúlon a koszorú és a 
talpgerenda közé függőleges karókat ál
lítottak, majd közeiket sárgombócokkal 
töltötték ki. Általában disznóólaknál, 
kamráknál, pajtáknál, de néha lakóházak
nál is alkalmazták a zsilipéit falkitöltést. 
Ekkor az oszlopok oldalába függőleges 
vájatokat véstek, majd ezekbe deszkákat 
eresztettek. A zsilipéit falat csak lakóház 
esetében tapasztották be sárral. Az is elő
fordult, hogy a vázszerkezet közé vályog
ból, égetett téglából raktak kitöltő falat.

Egyes ácsfalvakban a talpas vázú épü
leteket előre elkészítették, és szétszedve 
szállították a helyszínre, ahol már csak 
össze kellett állítani. A talpas vázszerke
zetre utalnak azok a 13-15. sz.-i adatok 
is, amelyek szerint egyes hatalmaskodó

Nemesborzova, ref harangtorony metszete és 
eresz alaprajza, 1667?

o
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oligarchák mások jobbágyait házukkal 
együtt elhurcolták. Sok olyan későbbi 
adatot is ismerünk, hogy különböző okból 
egész épületeket, tornyokat, sőt templo
mokat is máshová helyeztek át, szétszed
ve vagy görgőkön továbbítva, ami szin
tén csak talpas vázszerkezet esetén kép
zelhető el.

Faváz nélküli, egymásra helyezett ge
rendákból épült boronafallal lakóházakat 
és rangosabb épületeket is készítettek. A
15. sz.-i Sarvalyon a lakóházak és a gaz
dasági épületek is fából készültek. A kő
alapozásra épített boronafalas házaknak 
4-5 helyiségük is volt, amelyek egyenes 
vagy tört vonalban sorakoztak egymás 
után. A régészeti leletek tanúsága szerint a 
falakat lombos fákból, tölgyből és bükk- 
ből készítették. Néhány ház végéhez kő
falú, félig földbe süllyesztett pincét épí
tettek, amely fölött fél szinttel megemelt, 
visz. fából ácsolt kamra volt. A boronafa
lakat vízszintesen egymásra fektetett szál
fákból állították össze. Talpfának rendsze
rint ellenállóbb tölgyet, felette fenyőt 
használtak, de Eszak-Mo. s a Felső-Tisza- 
vidék egyes területein és a nyugat-du
nántúli borospincéknél az egész falat 
lombos fából készült boronákból állítot
ták össze. Mivel ezekből nem lehet olyan 
hosszú egyenes darabokat szabni, mint a 
fenyőből, ezért a boronákat a falak köz
benső részein is toldani kellett. Ezeken a 
pontokon a falba függőleges oszlopokat 
helyeztek, és ezek vájataiba illesztették a 
gerendák laposra faragott végeit. Ezzel a 
zsilipelésnek is nevezett megoldással ala
kították ki az ablakok és az ajtók oldala
in elhelyezett félfákat is. A boronák meg
munkálása sem volt egységes, a rönköket 
gyakran megmunkálás nélkül fektették 
egymásra, vagy csak két szélüket bárdol- 
ták laposra. A jobban kidolgozott boro
nafalak minden elemét szögletesre bár- 
dolták. A boronákat az épületek sarkain 
és a falcsatlakozásoknál jellegzetes fakö
tésekkel kapcsolták össze. A keresztfejes 
borona esetében a falból kiálló gerenda
végek túlnyúltak a falsíkokon, az egy
másra fektetett boronákat pedig a sarok 
felett bevágták, és úgy lapolták egymás
ra. A fecskefarkas kötés esetében a sarko

kon nem nyúltak túl a boronák, melyek
nek végeit ferde lapolásokkal helyezték 
egymásra, megakadályozva az elemek ol
dalirányú elmozdulását. Lakóházaknál a 
boronák közét mohával, szalmával töm
ték ki, majd pelyvás, szalmás sárral kí- 
vül-belül betapasztották és kimeszelték. 
A sár jobb tapadása végett a bárdolt ge
rendák oldalait szekercével bevagdosták, 
pikkelyezték, a sima fenyőrönkökbe apró 
ékeket ütöttek. A gazdasági épületeket, a 
csűröket és a pajtákat nem tapasztották 
be. Az ország egyes körzeteiben eladásra 
is készítettek boronaépületeket, melyeket 
szétszedve szállítottak a megrendelőhöz, 
és csak a helyszínen állították össze őket.

A tetőszerkezetek fejlődése visz. a góti
kus templomok Nyugat-Európából megis
mert fedélszékének köszönhető. Ott ala
kult ki ebben a korban az ún. szarufás 
(szelemen nélküli) tetőszerkezetet, amely 
a tető terhét a falakra vezeti át. Legegy
szerűbb formája a két szarufából és a víz
szintes kötőgerendából álló háromszög, 
amely a talpas vázhoz hasonlóan csak 
ácskötésekkel valósítható meg. Ez a for
ma, kiegészítve a magasság felső harma
dában elhelyezkedő kakasülővel és ol
dalsó ferde dúcokkal, Erdély —>népi épí
tészetében -  talán a szászok hatására -  
már ebben az időben meghonosodott. A 
falusi lakóházaknál sokkal nagyobb mé
retű templomok, udvarházak, kastélyok 
magas tetőszerkezete ennél bonyolul
tabb, de szerkezeti alapelvében hasonló. 
Ilyen gótikus vagy a gótika ideje után, de 
annak szellemében épült fedélszékek 
még szép számmal találhatók, elsősorban 
a török háborúktól megkímélt peremvi
dékeken (pl. Beszterce, Miskolc, Nyírbá
tor). A központoktól távol eső vidékeken 
még a 18. sz.-ban is épültek gótikus jel
legű fedélszékek.

A faszerkezetek különleges csoportját 
képezik a harangtomyok, amelyek ma is
mert megoldása szintén a gótika korában 
alakult ki. A legrégebbi megmaradt fato
rony az 1570-ben(?) épült mezőcsávási; 
a legmonumentálisabb, 30 m magas nyír
bátori fatorony a 17. sz. első feléből szár
mazik. A zsindellyel borított, gerendavá
zas tornyok a harangok tartására és a kör-
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nyék megfigyelésére készültek, sokszor 
a templomoktól függetlenül, önállóan 
felállítva, de gyakran azokkal összeépít
ve, tégla vagy kő alépítményű tornyaikra 
ültetve. A különállóan épült haranglábak 
formája viszonylag egységes: aljukat 
szoknyás, lefelé szélesedő tető fedi, efö
lött egy keskenyebb rész emelkedik, a ha
rangláb dereka, amely négyzetes, esetleg 
sokszög alaprajzú hasáb. A torony galériá
ja a derekával azonos, de gyakrabban an
nál nagyobb szélességű, áttört nyílásokkal 
tagolt, deszkamellvédes szintet alkot. Fe
lette erősebben szűkülő tető van, a sarka
in rendszerint négy, fából készült fiato
ronnyal. A haranglábat felül karcsú to
ronysisak zárja le, a tetején fémből készült 
zászlóval vagy egyházi jelképekkel. A ga
léria alaprajza rendszerint négyzetes, rit
kábban sokszögű, a rá kerülő toronysisak 
pedig majdnem mindig kerek vagy sok
szögletű. A haranglábak szerkezete rá
csosán lefektetett talpgerendákra állított 
bárdolt tölgyfa gerendákból készül, me
lyeket térbeli kötések és ferde támaszok 
kapcsolnak egybe. A haranglábakhoz 
hasonló ácstechnikával készült favázas 
templomokat elsősorban a prot. közössé
gek emeltek maguknak. Ezeknek a temp
lomoknak néha még a reformációt meg
előző templomépítési gyakorlatra utaló 
sokszögzáródású szentélyük van. Belső 
berendezésük is teljes egészében fából ké
szült, a mennyezetet és a karzatok mell
védjeit festett kazettás táblákból állították 
össze (—»famennyezet). A templomok fa
lait talpgerendákra állított és ferde köté
sekkel merevített vázszerkezet alkotta, 
melynek közeit vesszővel fonták be, és kí- 
vül-belül sárral betapasztották. Teljes egé
szében boronatechnikával épített templo

mokat elsősorban az ortodox és a gör. 
kát. közösségek emeltek maguknak a fá
ban gazdag hegyvidéki területeken (—»or
todox egyházművészet; —»görög katoli
kus egyházművészet). Ezeknek az épüle
teknek a tornya rendszerint egybeépült a 
templommal, melynek belső terét víz
szintes fafödém vagy gerendákból ácsolt 
boltozat zárta le. A templomok belsejét 
boronákból összeállított elválasztó falak 
és diadalívek tagolták, berendezésük is 
fából készült.

A 14. sz. tájára tehető a fa födémszer
kezetek elterjedése. Emeletes várkasté
lyokat, városi házakat lehetetlen volt 
enélkül építeni, másfelől a füsttelenített 
(kívülfűtő tüzelőberendezéssel ellátott; 
—»fűtés) szoba elterjedésével már kifeje
zetten előnyös volt, ha nem kellett a pad
lásteret fűteni.

A födém (a legrangosabb, kő- vagy 
téglafalú, boltozatos épületek kivételével) 
kizárólag fából készült, szorosan egymás 
mellé vagy gyakrabban 0,5-1 m távol
ságban elhelyezett gerendákkal. Az utób
bi esetben a gerendák fölé palló- (később 
deszka-) burkolat került. A gerendákat kö
zépen gyakran mestergerendával, a hosz- 
szabb mestergerendát oszloppal támasz
tották alá.

Erdélyben a 15-16. sz.-ban egész ud
varházak épültek fából, magas kapukkal, 
emeletes házakkal és különböző rendel
tetésű melléképületekkel. A török hábo
rúk okozta gazdasági visszaesés ország
szerte konzerválta a meglevő állapoto
kat. Erdélyben pl. a 17-18. sz.-ban is 
fából épült a szerényebb udvarházak több
sége, leginkább favázas, tapasztott sö
vényfallal. Hasonló volt a helyzet a váro
sokban. A várak is, szilárd anyag híján,
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legtöbbször az évszázadok óta ismert mó
don, földből és fából, sövényfonással 
épültek.

A 18. sz.-ban a ~ visszaszorul a népi 
építészetbe. Erdély peremterületein, így 
a Székelyföldön, a Felvidék hegyes terü
letein és a Nyugat-Dunántúlon maradnak 
jelentős boronaépítkezéses területek, míg 
a talpas-vázas építkezés a Dél-Dunántú- 
lon, a Felső-Tisza-vidéken és a Partium- 
ban marad meghatározó. A cölöpvázas 
építkezés az Alföld néhány területén, így a 
Duna mentén, a Duna-Tisza közén és a 
Felső-Tisza vidékén szórványosan ugyan, 
de tovább él, őrizve a késő középkor sík
vidéki építészetének emlékét.

A népi építészeten kívül a faszerkeze
tű falaknak ekkor már csak alárendelt 
szerepük volt, ám a falvakban még nagy 
számban épültek fatemplomok és fa ha- 
rangtomyok. A fedélszék és legtöbbször a 
födém is természetesen továbbra is fából 
készült, sőt a gótikus szerkezetek az elma
radottabb vidékeken szívósan tovább él
tek. A barokk korban azonban üj, ismét 
szelemenes, de már fejlett fedélszéktípus 
terjedt el. Ekkor jelenik meg a Mansard- 
fedélszék is, amelyet elsősorban kasté
lyokon alkalmaztak. Barokk tetőszerkezet 
napjainkban is nagy számban található 
még templomokban, kastélyokban, váro
si polgárházakban.

Írod.: P á pa i Károly, A palóc faház és a 
magyar ház kifejlődése, Építészeti Szemle, 
1893; Friedrich O s t e n d o r f , Die Geschichte 
des Dachwerks, Leipzig-Berlin, 1908; B a 
l o g h  Ilona, Magyar fatornyok, Bp., 1935; 
D o m a n o v s z k y  György, Magyarország egy
házi faépítészete -  Bereg megye, Bp., 1936; 
SZABÓ István, A középkori magyar falu, Bp., 
1969; M ü l l e r  Róbert, Adatok a Nyugat-Du- 
nántúl középkori népi építészetéhez, VMMK, 
11(1972); Manfred G e r n e r , Fachwerk, Stutt
gart, 1979; Imre H o l l , Nándor Pa r á d i , Das 
mittelalterliche Dorf Sarvaly, Bp., 1982 
(FontArchHung); B a l a s s a  M. Iván, A pa
rasztház évszázadai, Békéscsaba, 1985; B a 
r a b á s  Jenő, G il y é n  Nándor, Magyar népi 
építészet, Bp., 1987; P á l ó c z i H o r v á t h  And
rás, Élet egy középkori faluban. Szentkirály 
régészeti kutatásának eredményei, Bp., 1996; 
Edit T a r i , Medieval timber churches in Hun-

gaiy, in Medieval Europe Brugge 1997, Con
ference, Vol. 4, Religion and Belief, Zellik, 
1997; UŐ, Faépületek az Arpád-kor népi épí
tészetében, in Népi építészet a Kárpát-meden
cében a honfoglalástól a 18. századig, szerk. 
C s e r i Miklós, T á r n o k i  Judit, Szentendre- 
Szolnok, 2001.

Gilyén Nándor-Sabján Tibor

faipari munkák
A honfoglaló magyarság körében a ~ 

differenciálódása az —»ácsmesterség önál
lósodásával kezdődött meg. A ~ korábbi 
színvonalára elsősorban nyelvtörténeti 
adatokból lehet következtetni. A nyelvünk 
finnugor szókészletéhez tartozó fúró, kés, 
fejsze és szalu (’vájóbalta’) szavak a fa
ipari szerszámkészlet alaprétegét is jelö
lik. Ezen eszközök hatásfokát az ugor 
korban köszörüléssel növelték. A kezdet
leges kőszerszámokkal elsősorban ágfát, 
vesszőt, háncsot és fakérget munkáltak 
meg, lehetőleg kerülve az alkatrészekből 
való szerkesztést s kihasználva a fák ter
mészetes alaki tulajdonságait (pl. villás 
növésű fából készített ágasok). A legkez
detlegesebb fakötéseket hánccsal való 
összekötözéssel, esetleg hornyolással ol
dották meg. Nagyobb méretű tömörfa al
katrészeket élő fák törzséből hasítottak ki. 
A fadöntés a nyelvi emlékek tanúsága sze
rint az ugor korban terjedt el (ekkor visz. 
csak fiatal szálfákat vágtak ki), csakúgy, 
mint a törzsek hasítása és faragása. Ekkor 
ismerkedtek meg a hajlítás technológiájá
val s talán a faszeg alkalmazásával is.

A honfoglalás előtti, török eredetű ács 
szavunk eleve összetett faszerkezetek elő
állítására szakosodott mesterembert jelölt, 
akinek tevékenységi köre azonban a mai
nál szélesebb lehetett. Ekkorra már álta
lánossá vált a fém szerszámfejek alkal
mazása. A szerszámkészletet a török (ta
lán ótörök) eredetű szóval jelölt balta és 
bicsak bővítette. A bizonytalan eredetű 
gyalu szó visz. szintén honfoglalás előtti 
átvétel, de ekkor még csak valamilyen, a 
színelőpenge elvén működő kaparószer
számot jelölhetett. A termékelemek egye
sítésekor többnyire még mindig az egy
szerű illesztéseket és a szíjjal összekötö
zött kapcsolatokat alkalmazták, de már



475 fa ip a r i  m u n k á k

„Az ács. " Comenius, Orbis 
pictus, Lőcse, 1685

„A kádár. [Pintér.]” Comenius, 
Orbis pictus, Lőcse, 1685

„A szekerek. ” Comenius, Orbis 
pictus, Lőcse, 1685
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megfelelően állékony, szilárd és oldhatat
lan fakötéseket is létrehozhattak furatok, 
faszegek és ékek segítségével. Ugyancsak 
ekkor indult meg a vaskos fatörzsek fel- 
használása, a korhadt farészek kiégetése 
és szaluval történő kivájása által, mint 
arra a szintén török eredetű köpű, kölyű 
és teknő szavak megjelenése következ
tetni enged.

Mindazonáltal csak a honfoglalást kö
vetően terjedt el széles körben az alkat
részelemekből történő szerkesztés. Ez az 
akkor már Európa-szerte használt, antik 
gyökerű technikák alkalmazását jelentet
te, amelyeket a magyarság minden bi
zonnyal a szláv népekkel való érintkezés 
során sajátított el. A legkésőbb a 10. sz. 
végéig meghonosodott új műszavak 
(deszka, borona, gerenda, donga, ab
roncs) és termékféleségek nevei (kád, cse
ber, rocska) szláv eredetűek, s ekkor tűnik 
fel az ácsmesterség jelölésére alkalmazott, 
szintén szláv taszár (teszér) szó is. A visz. 
a 13. sz. elején keletkezett —>Besztercei 
Szójegyzék és —>Schlägli Szójegyzék ta
núsága szerint a szerszámkészlet az előb
biekhez képest a bárddal bővült, de a fel
sorolt új szakkifejezések és termékek va
lószínűsítik a vonókés és a faragószék 
megjelenését is.

Az Árpád-kori technológiák alapvető 
újítása a deszka alkalmazása, amelyet a 
rönk sugárirányú hasításával nyertek, s 
melynek felületmegmunkálására minden 
bizonnyal vonókést vettek igénybe. A 
szolgálónépek rendszerébe tagozódott 
ácsfalvak az Árpád-korban rendre erdő
vidékeken vagy folyók mentén helyez
kedtek el, ami a korai faúsztatásra enged 
következtetni.

A 10. sz.-ban különült el az esztergá
lyosmesterség, amely ekkor még a faedé
nyek készítésére szakosodott, s talán a 
bocsár mesterség (’kádár’ értelemmel, 
habár ez a jelentése csak az orosz nyelv
ből ismert). Az esztergályosok szerszáma 
e korban a kézi meghajtású íjas eszterga 
(—»esztergályozott bútor). A további dif
ferenciálódás legkésőbb a 13-14. sz.-ban 
végbement. írott forrásokban 1211 -ben 
jelenik meg a kerekes, 1288-ban a kádár, 
majd 1371-ben tűnik fel az asztalos.

A differenciálódás mögött az önellátó, 
házimunkában űzött ~ erős kibocsátó bá
zisát kell látnunk. Az önálló iparágak ki
alakulása a termelői és piaci tevékenység 
13-14. sz.-i megélénkülésének az ered
ménye. A korszak a településhálózat pri
mer koncentrálódása, az első falupusztá- 
sodás idejére esik. Korábbi kezdetek után 
ekkor vesz nagyobb lendületet a városia
sodás. A proto városokba tömörült paraszt
ság eszerint tevékeny részt vállalt a városi 
iparos rétegek kialakításában, legalábbis a 
királyi telepítések alá nem eső területe
ken. Ez a falusi lakosság bizonyos ipari 
felkészültségét jelzi.

A források több olyan iparágat említe
nek, amelyek céhesedése (—>céh) soha 
nem történt meg, a későbbi évszázadok
ban is laikusok kezén maradtak fenn. A 
szekrény funkciójú —»ácsolt láda első pia
ci megjelenéséről 1333-ból van tudomá
sunk (Csütörtökhely), 15. sz.-i adatok 
pedig székgyártók működéséről tanús
kodnak. Szegeden 1522-ben ácsok, asz
talosok, esztergályosok, kaskötők, kádá
rok, kerekesek és pintérek mellett ágyas 
mesterember, továbbá több faragó is mű
ködött, valamint az e korban a faiparok
ban már bizonnyal jártas személyként 
számításba vehető molnár. A hódoltság 
alatt a mesterségnevek összetettsége or
szágosan jellemző (ács-faragó-molnár, 
kádár-pintér-kádas, szekérgyártó-kerekes- 
ekecsináló), ill. szembeszökő azok impo
náló sokszínűsége. Az oklevelek az emlí
tetteken kívül hordókötő, vedres, csöbrös, 
kupás, csobolyós, teknős (koponyás), ka
puvéső, kéregvéka-csináló, hordófalké- 
selő, hordófalhasító, zsindelyhasogató, 
ángostorcsináló, kártos, bordás, bölcsős, 
kalodás, tálas, táltányércsináló, sövény- 
kéményes, hídfoltozó, vámhídesináló, 
abroncshasító, szegyemester, rostakötő, 
csertörő, orsófaragó mesterséget folytató 
jobbágyokat említenek.

Ez a mesterségnév-adási gyakorlat és a 
hozzá rendelhető tevékenységek rendsze
re olyan iparűzők képét vetíti elénk, akik 
választott iparáguknak csak egy részterü
letét (szélső esetben az egyes termékek 
vagy csak nagyon szűk termékcsoportok 
szintjén) képesek a kor színvonalán mű
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vélni. A ~at illetően ez a gyakorlat a né
pi kultúrában a 20. sz.-ig él, és hasonló
val más iparágakban is találkozhatunk (a 
legközismertebb a fazekas-korsós-tálas és 
a varga-cserzővarga megkülönböztetés). 
Mindazonáltal a termékeik szerint alap
vetően differenciált mesterségek (aszta
los, ács, esztergályos, kádár, kerékgyár
tó) létrejöttével a 14. sz.-ra látszik lezárul
ni az iparfejlődés egy korszaka, s ettől 
kezdve az egyes iparágak közötti átfedé
sek megfordíthatatlan felszívódásnak in
dultak, ill. a népi kultúrába szorultak visz- 
sza, mindez azonban rendkívül hosszú 
idő alatt ment végbe. Kismartonban 1635- 
ben az asztalosok az ellen lépnek fel, hogy 
ácsok enyvezett árut és ládát készíthesse
nek, ugyanakkor egyes falvakban az ács 
még a 19. sz. végén is asztalosmunkára 
adta a fejét télidőben.

Az új iparágak gyors ütemű fejlődését 
alapvetően két technikai újítás meghono
sodása tette lehetővé. Ezek egyike a mé
rettartó, derékszögű négyszög kereszt
metszetű, siklapokkal határolt deszkák 
tömegtermelését lehetővé tévő fűrészma
lom, amelynek első hazai említésével 
1393-ban találkozhatunk Bajmócon. Az 
oklevél szerint üzembe helyezésére a ház
építéshez szükséges deszkák készítése vé
gett volt szükség. A másik újítás a gyalu, 
melynek első említése a 15. sz. közepi 
—».Bécsi Kódex bői ismert. Mindkét mun
kaeszköz jelentősen növelte a termelé
kenységet, ami a termékek szélesebb körű 
elterjedését alapozta meg az árak csökke
nése révén. Másrészt pontosabb szerkeze
ti megmunkálást tettek lehetővé, ez pedig 
a fecskefark alakú fogazás és a keret-be
tétes szerkesztésmód fokozatos elterje
dését, ill. a növényi vagy állati eredetű 
enyvekkel (—»enyvfőzés) ragasztott kap
csolatok egyre általánosabb alkalmazását 
eredményezte. (A túróenyvet már a hon
foglalók használták az íjkészítéshez.)

Nehéz pontosan meghatározni a hon
foglalás kori és középkori faiparok tevé
kenységi körét. Bizonyosnak látszik, hogy 
a Kárpát-medencében megtelepülő ma
gyarság ismerte a boronafalas építésmó
dot, de nem tudjuk, hogy a házak készítői 
önálló iparűzésre szakosodott ácsok vol

tak-e, vagy tevékenységüket az önellátás 
keretein belül végezték. A középkor szá
zadaiban az ország erdővel borított terü
letein általánosan elterjedt volt a -»faépí
tészet, s a fát mint építőanyagot a várak 
erődítésére is használták. A 17. sz. elejétől 
céhbeli ácsmesterek azonban csak váro
sokban és földesúri, uradalmi központtal, 
várral rendelkező településen működtek, s 
a magisztrátusok, a polgárság, a földes
urak és az egyházak látták el őket munká
val (—»építési szervezet).

A házépítéssel is foglalkozó faragók 
tevékenységéről csak a 18. sz.-tól kezdő
dően rendelkezünk írásos adatokkal, de a 
mesterségnév a középkorban olyan mes
terembert jelölt, aki bárddal és szekercé- 
vel valamilyen famegmunkálást végez. 
Számításba kell venni ezen a területen a 
molnárok működését is, akik elsősorban 
a malomszerkezet állításában -  ami a 
16-17. sz.-ban minden bizonnyal a leg
nagyobb szakértelmet igénylő feladatok 
közé tartozott -  szerzett jártasságukat ka
matoztatták a faszerkezetek megrende
lésre történő elkészítésekor. A —»pannon
halmi bencés apátság birtokösszeíró le
vele már 1083-95-ben hét malomról tesz 
említést. 1586-ban Esztergom alatt a tö
rökök által építtetett dunai hajóhídon ma
gyar molnárok munkálkodtak. 1671-ben 
az eperjesi uradalom egy falujában a 
molnár „fejszével tartozik szolgálni”, 
Lednicén pedig 1699-ben „ácssággal 
szolgálnak”. Mindemellett az uradalmak 
megrendelésére a molnár ajtót-ablakot ké
szített, tetőt zsindelyezett, s még koporsót 
is csinált. Az egri vár 1550. évi erődítésé
nek ácsmunkáin is dolgoztak molnárok. 
Az egri számadáskönyvekben „faragó- 
molnár”-ként szerepelnek, ami a két mes
terség közötti lehetséges átfedésre is utal.

A zsindelyfedés Mo.-on az oklevelek 
szerint a 15. sz.-ban jelenik meg, de még 
a 17-18. sz.-ban és még Erdélyben is csak 
a fejedelmi udvar épületeit, az egyházi 
építményeket, továbbá a nemesi udvarhá
zakat és a módos parasztházakat fedték 
vele (—»tetőfedés). A hasítással előállított 
hornyolt (árkolt) zsindely elsősorban a 
fenyőövezetben terjedt el (az ország na
gyobb területeit ellátó, folyó melléki zsin
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delykészítő telepek létrejöttét csak a 18. 
sz. végétől tette lehetővé a folyami tutaj- 
eresztés), ezeken a területeken visz. 
egész falvak foglalkoztak készítésével. 
Bethlen Gábor 1627-ben kelt gyulafehér
vári árszabása zetelaki, csíki, gyergyói, 
kászoni és kalotaszegi zsindelyfaragókat 
említ. Ugyancsak ő tette lehetővé, hogy 
Zetelaka, Kis- és Nagyoláhfalu lakosai 
deszkával és zsindellyel róják le adóju
kat. A vöröskői „zsindelyhasogatók” sza
badon vághattak fát az uraság erdejében, 
de évente zsindelyt tartoztak adni uruk
nak (1599).

A korai középkorban az ács mint az 
egyetlen specializálódott faiparos készí
tette az első bútorokat (—honfoglalás 
korabeli bútorok; —»bútorművesség a ro
mán korban). Ezek közé tartozik a visz. 
még a honfoglalás előtt megismert, ko
porsó szóval jelölt —»vályúláda, az akkor 
még elsősorban —»trónt jelentő szék és a 
—»bölcső.

Az előkelők már legkésőbb az állam- 
alapítást követő időszakban megismer
kedtek az —»ácsolt ládával. E tárgytípus 
korábbi, általánosan használt magyar ne
ve a szekrény (szökröny), az egykorú for
rások egységesen „scrinium”-ként emlí
tik. Legkésőbb a 13. sz.-ban eljutott falu
si hajlékokba is (Dunaradvány, Karva). 
1399-ben Battyánban (Szabadbattyán) a 
vásárra vitt új ácsolt láda vámja 1 dénár, 
ami 100 fejsze vagy 2 disznó vámjával 
egyezett meg.

Ezek a tárgyak országszerte (sőt Euró- 
pa-szerte) egységes szerkezettel készül
tek: az árokeresztékkel illeszkedő deszkák 
képezte oldallapok sarokoszlopon keresz
tül kapcsolódtak egymáshoz. A készítés
mód helyi eltéréseire azonban már a 15. 
sz.-ból van adat. A veszprémi káptalan 
1429-37 között felvett leltára bakonyi 
módra készült könyvesládát említ. A kö
zelebbről nem lokalizálható bakonyi köz
pont a 16. sz. után elsorvadt.

A legrégibb fennmaradt tárgyak a 
14—16. sz.-ból származnak erdélyi szász 
területekről, és bükkfából készültek. A bú
torkészítő központok rendszerint a bükk- 
övezetben helyezkedtek el, közülük a leg
nagyobb jelentőségre a Gömör m.-iek tet

tek szert, melyeknek piackörzete a 18. 
sz.-ban mintegy 400 km-re nyúlt el déli 
irányban. Első ízben 1551-ben, ill. 1558- 
ban említenek „szkiner"-t Kisrőcén. Az 
ácsolt ládát a 14. sz.-tól már erre a mun
kára specializálódott famunkások állítot
ták elő.

A —»székek, nevezetesen a bekötött 
üléslapú, vázas szerkezetű székek széle
sebb körű hazai használata legalábbis a 
12. sz.-tól meglehetősen jól dokumentál
ható, ami a hozzáértő iparosréteg kineve- 
lődésével is együtt járhatott (nyilván ők 
készítették a hasonló felépítésű, nálunk a 
14. sz.-ban gyökeret vert dikót is), habár 
a székkészítés önálló iparággá soha nem 
vált. Mo. egyetlen 15. sz.-i ülőbútora a 
Szeged-Alsóváros ferences rendházából 
származó, megegyező technikával ké
szült karosszék, a valamikori gvárdián, 
Marchiai Jakab széke (kiállítva: Nagyté
tényi Kastélymúzeum). Készítője techni
kai elemzések szerint minden bizonnyal 
helybeli laikus barkácsoló. Ez az adat a 
kolostorokban egyidejűleg folyó munká
ra irányítja a figyelmet. Ugyancsak Sze
gedről név szerint ismerjük pl. 1665-ből, 
ill. 1671-ből Neszvabda Tamás testvért, 
aki asztalos volt. Radnán pedig a feren
ces rendi filozófia szakos hallgatók szá
mára még 1750-ben is kötelező volt az 
iparosmesterség tanulása.

Az —»asztalosság kiszakadását az ács
mesterségből szimbolikusan az asztalos 
szerkesztésű láda megjelenése jelezheti. 
Ennek lényege, hogy már csak a bútor 
keretét képező váz készül vastag deszká
ból, a keretek által közrefogott mezőket 
vékony lapokkal töltik ki (keret-betét 
szerkezet). Az első ilyen mo.-i bútorda
rabról Szt. Margit legendájából (—»Mar- 
git-legendák) van tudomásunk. A tárgy 
korának meghatározásánál figyelembe 
kell venni, hogy a szentté avatási per tanú- 
vallomásait 1276-ban vették fel, s a legen
dát 1300 és 1320 között fordították latin
ból magyarra. Asztalos szerkesztésű láda 
első hazai ábrázolása az 1358 k. keletke
zett —»Képes Krónikában, a betegen fekvő 
Szt. Istvánt ábrázoló képen tűnik fel.

Az asztalosipar megerősödése a 14. 
sz.-tól kísérhető figyelemmel. 1371-ben
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Körmöcbányán, 1394-ben Nagyszom
batban (míg Bécsben első ízben 1380- 
ban) említenek asztalosokat. A 15. sz.-ban 
a -^Budai Jogkönyv szól az asztalosokról, 
1416-ban Pozsonyban is dolgoztak, 1453- 
ban Kolozsvárott három mestert vettek fel 
az adójegyzékbe, a kolozsmonostori apát
ságnak pedig ketten adóztak. Ebben és a 
következő évszázadban még vegyesen 
fordul elő az asztalos és az asztalgyártó 
mesterségnév.

A korszerű áru kedveltségét terjedési 
üteme jelzi. Az asztalos szerkesztésű bú
tordarabok már a 16. sz.-ban megjelen
nek a falusi parasztság tárgyi környezeté
ben is, legkorábban 1607-től, bizonnyal 
vásári áruként (—»népi bútor). Ezeket a 
tárgyakat, szemben a fényezett, faragott, 
aranyozott, furnérozott, a módos polgár
ság és a főrendek számára készült búto
rokkal, többnyire színes festés díszítette. 
A —»festett bútorok első fennmaradt ha
zai példája a hervartói szentségtartó fali
szekrény (15. sz. utolsó negyede). Már 
ebben a században külföldön megkülön
böztették a magyar jelzővel a bútorkészí
tés egy bizonyos módját (Dubrovnik, 
1443: „unum lectum ligneum hongare- 
scum”), 1562-ben pedig a sümegi várka
pitány hagyatékában szerepel öt „magyar 
módra való” láda.

A bútoripari termékek átalakulása a 
későbbi századokban formai, funkcioná
lis és stilisztikai változásokkal írható le. 
Technológiailag is lényegbe vágó módo
sulás csupán a kárpitozás és a furnérozás 
(ezzel párhuzamosan az —intarziás bú
tor) megjelenése, ez utóbbit Mo.-on (is) a 
—»reneszánsz kedveltette meg. Az ülőbú
torok kárpitozása a 16. sz. végétől jött 
szokásba. Erre a célra először bőrt, majd 
posztót és bársonyt alkalmaztak, amelyet 
magyar öltéssel (point de Hongrie), ill. kis 
és nagy öltéssel (petit point, gros point) 
hímeztek (^hímzés). A bőrkárpitok ké
szítői nyergesmesterek voltak. Erdélyben 
ismereteink szerint —»habánok is foglal
koztak székek kárpitozásával (1629, 
Szentdemeter; 1647, Királyfalva).

A hazai bútoripar, bár szép teljesítmé
nyek felmutatására volt képes, az európai 
áramlatokhoz mérve mindig fáziskésés

ben volt, ezért eltérő mértékben s első
sorban az előkelőségek körében az im
port mindig is fontos szerepet játszott az 
igények kielégítésében. Vasari szerint 
Mátyás királynak Benedetto da Maiano 
hozott intarziás szekrényeket, Thurzó 
Borbála lakodalmára az 1600-as évek el
ső dekádjában csak a Bécsben beszerzett 
szuperlátos —»ágyért kisebb vagyont, 
több mint 338 forintot fizettek.

Sokkal több bizonytalanságra vagyunk 
ítélve az egyéb ~ terén tevékenykedő 
mestereket illetően. Annyi bizonyos, 
hogy az alapvető szerszámkészlet a kö
zépkor korai szakasza óta lényegében vé
ve nem módosult, legfeljebb egyes szer
számok (pl. gyaluk) tovább differenciá
lódtak. A meghajtást illetően mindössze 
annyi történt, hogy az íj as esztergát a pe- 
dálos, majd a pedálos-lendkerekes esz
terga váltotta fel. Az esztergályosokat a 
16-17. sz.-ban Erdélyben kupásoknak, a 
Dunántúlon csutorásoknak nevezték, jel
lemző termékeik után. A nagybányai ku- 
páscéh 1716. évi árszabása a palack, kupa, 
kalamáris, pohár, borstörő, itce, valamint 
a szerszámnyelek több változatát adja 
meg; a tálasmunkákat külön limitálták, 
ami a szakmán belüli munkamegosztást 
jelzi. A leghíresebb csutoráscéh a 18. sz. 
elejétől Veszprémben működött, és az 
1800-as években évente átlag 25-30 ezer 
darabos megrendelést teljesített a hadse
reg számára.

Esztergályozott termékelemek a rene
szánsztól kezdve a bútorokon is megjelen
nek, a kerekesek pedig maguk is használ
ták az esztergát a kerékagy elkészítéséhez 
(—»járműipar). A kerekes mesterségnév 
Erdélyben volt használatos a legtovább, 
míg az Alföldön a kerékgyártó megneve
zés is ismert, az országosan elterjedt 
bognár mellett. Ez a bajor-osztrák erede
tű szó a 15. sz. elején ( 1410) jelenik meg 
a nyelvben, amikor a szakmát is feltehető
en jelentős német hatás érte. —»Comenius 
az Orbis pictusban mindössze négyféle 
kerekes járművet ír le (az egykerekű a ta
licska, a kétkerekű a talyiga, a négykere
kű a szekér, amely lehet „közszekér” 
vagy „teherhordó szekér"), ezek azonban 
minden bizonnyal változatos formákban
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készültek. Az 1635. évi kassai árszabás 
pl. hintót, marhás szekeret és kocsit em
lít. A kocsi szóval jelölt közlekedési esz
köz magyar találmány, a szó származé
kait Európa-szerte átvették, de a hintó 
megnevezésére. Első hiteles említését 
1494 95-ből ismerjük, megszerkesztése 
pedig a Komárom m.-i Kocs község 
szakértőit dicséri.

Ellentétben az asztalosiparral, részben 
hasonlóan az ács- és a hordókészítő ipa
rokhoz, a kerékgyártó szakmában a fa
anyag faragással történő megmunkálását 
előnyben részesítették a fűrészeléssel 
szemben. Ennek oka az, hogy faragáskor, 
ill. hasításkor a faanyag rostjait nem vág
ják át, így az ellenállóbb marad a környe
zet -  a közlekedési eszközöknél az időjá
rás, a kádármunkák esetében a nedvesség 
-  károsító hatásaival szemben. Ezért 
mindkét iparágban nagyobb jelentőséget 
kapott a hasításon alapuló technológia és 
a faragókés használata.

A középkor korai szakaszában a kádár 
szóval jelölt mesterség művelői dongás 
faedényeket gyártottak, csakúgy, mint ké
sőbb a bodnárok és a pintérek, akik szá
mos német szóval gazdagították a szak
szókincset, amint az más iparágak eseté
ben is történt A bodnár szó első hazai 
előfordulása 1388-ból, a pintéré 1406- 
ból ismert. A hordók és más termékek 
abroncsát hajlékony, többnyire mogyoró- 
favesszőből készítették. Említésre érde
mes, hogy a 16-17 sz.-ban a híres magyar 
borokat külön-kiilön hordófajtákban tá
rolták és szállították, így a tokaji aszút a 
legkiválóbbnak tartott antalfában, az 
egyéb tokaji borokat gönci fában.

Az egyes faipari ágazatok céhesedése 
és technológiai előmenetele között álta
lában nincs összefüggés. Egyetlen kivé
tel a mézeskalácsosok: ott az ütőfák mű
vészi faragásának fellendülése egybeesik 
az első céhek megalakulásának időpont
jával. Európában a középkorban általá
ban használt cserépformákat a 16. sz.-tól 
váltják fel a faragott ütőfák. A mézeska
lácsipar Mo.-on a Felföld és Erdély váro
saiban alakult ki legelőbb, Besztercebá
nyán már a 14. sz.-ból adatolható. A 16. 
sz. végén említik először a mézeskalács

faformáját, az első céh pedig Pozsonyban 
alakult meg 1661-ben. Ebben az esetben 
azonban nem ágazati céhvei van dolgunk, 
s általános vélemény szerint az ütőfák fa
ragása minden művészi kvalitásuk elle
nére sem tartható önálló kézműipari ág
nak. Az ütőfákat nem hivatásos forma
metszők, hanem maguk a mézeskalácsos 
mesterek készítették.

A faipari ágazatok céhei nem tartoznak 
a korai szervezetek közé. A céhkataszter 
az első esztergályoscéhet 1437-ből ismeri 
(Szalónak), a kádároké eszerint 1475-ben 
(Eperjes), a bognároké 1531-ben, az asz
talosoké 1569-ben (Bártfa), az ácsoké pe
dig csak 1607-ben (Selmecbánya) jött lét
re. Az egyes szakmák gyakran hoztak lét
re társult céheket, leggyakrabban a -kon 
belül vagy más, elsősorban építőiparok
kal társulva.

írod.: Takáts Sándor, Rajzok a török vi
lágból, I II, Bp., 1915-17; K. CsiLLÉRY Klá
ra, Magyar bútoripari (faipari) munkaeszkö
zök és technikák, in Veszprémi Kézművesipar
történeti Szimpózium vitaanyaga, Veszprém, 
1972; A magyarországi céhes kézművesipar 

forrásanyagának katasztere, I—II, szerk. Éri 
István, N agy Lajos, N agybákay Péter, Bp., 
1975-76; K. Csilléry Klára, A magyar népi 
lakáskultúra kialakulásának kezdetei, Bp., 
1982; Vadászi Erzsébet, A bútor története, 
Bp., 1987; K. Csilléry Klára, Bútorművesség, 
in Magyar Néprajz, III, 1991; Juhász Antal, 
Fafeldolgozás, in Magyar Néprajz, III, 1991.

Fejér Gábor

faizás —»erdőgazdálkodás

fajansz
Az ónmázas agyagtárgyak gyűjtőneve, 

az itáliai Faenza nevéből. Készítésének 
technikája megegyezik a —»majolikáéval. 
Míg majolikának jobbára a —»reneszánsz 
idején Itáliában készült termékeket szokás 
nevezni, az északibb területeken, ill. ké
sőbb készült tárgyakra a -  elnevezés hasz
nálatos. A formázás után kiégetett agyag
tárgyat sűrű, fehér, átlátszatlan ónmázba 
mártották, majd a megszáradt, nyers máz
ra festettek réz- (zöld), antimon- (sárga), 
kobalt- (kék) vagy mangán-oxiddal (lila), 
s az edényt magasabb hőmérsékleten újra
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Delfti modorú habán fajansztányér Noé bárkája ábrázolással, 1703. MNM

kiégették. Finomabb festést tett lehetővé, 
ha a mázzal bevont edényt alacsonyabb 
hőfokon kiégették, s ezután festettek rá 
könnyen olvadó üvegfestékkel, amit 
újabb égetés követett. Készülhettek -tár
gyak vegyes mázzal is: ilyenkor a meg
festett ónmázas felületet átlátszó ólom
mázzal vonták be.

Mo.-on a 16. sz. derekától a —»habánok 
képviselték a fajanszművességet (—»ha
bán kerámia), majd a 18. sz. derekán meg
kezdte működését az első —» fajanszmanu
faktúra.

Lásd még: —»agyagművesség.
Írod.: P. Brestyánszky Ilona, Ismerjük 

meg a kerámiát. A kerámia és a porcelán tör
ténete, Bp., 21976.

Habán fajansztányér áttört mintákkal, 1610. MNM A szerk.
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Fedeles habán fajanszkorsó, 1667. MNM
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f a j a n s z m a n u f a k t ú r a
Az európai ~k a távol-keleti, főként a 

kínai porcelánok imitálására törekedtek, 
a különleges anyaghoz, a szokatlan ábrá
zolásokhoz hasonlót kívántak létrehozni. 
(Ez a szándék a delfti manufaktúra ter
mékeinél a legszembeötlőbb.) A ke
ményporcelánt (—»porcelán) Európában 
elsőként Johann Friedrich Böttgemek si
került előállítania 1708-ban Erős Ágost 
szász választófejedelem drezdai udvará
ban. 1710-ben létrejött a meisseni, 1718- 
ban a bécsi porcelánmanufaktúra, majd a 
német fejedelmi udvarok porcelánmanu
faktúrái. Az uralkodói —»reprezentációt 
szolgáló, Európában újnak számító mű- 
vesség elsősorban az asztalnál töltött időt 
próbálta emlékezetessé tenni, s átalakítot
ta a korábban fajanszkészletekkel, ezüst- 
és üvegneművel terített asztal képét. Az 
első mo.-i ~ alapításakor hatott már a por
celánedények számára kialakított új for
makincs, s nálunk az arisztokrácia számá
ra is az olcsóbb —»fajansz pótolta a 18. sz. 
közepén még ritka porcelánt.

Az első mo.-i ~t a 18. sz. derekán alapí
totta Lotharingiai Ferenc, Mária Terézia 
férje a Czobor családtól 1736-ban megvá

sárolt holicsi birtokán, ahol 1743-ban már 
jól felszerelt manufaktúra működött. Az 
üzem a német, francia, szlovák, nagylévai 
fehéredényes mesterek: tervezők, mintá
zok, festők, korongozók szakértelmére 
alapozta működését. A külhoni mesterek 
szaktudásuk mellett az európai barokk-ro
kokó fajanszművészet formáit és díszít
ményeit is meghonosították.

Az edények formakincse a barokk öt
vösművészettel, legfőképp az ónműves- 
ség formavilágával rokon. A korongolt 
alapformákat plasztikus díszítményekkel 
gazdagitották, a testes, vastag ónmáz 
azonban a mégoly finom mintázást is el- 
tompitja, a porcelánhoz képest ezért tet
szenek nehézkesebbnek a fajanszedé
nyek. Az asztali edények -  kerek, ovális, 
háromszögletű tálak, tányérok, füles tá
lak -  enyhén ívelt, karéjos pereműek, a 
peremszegélyek finoman tagoltak vagy 
plasztikusan díszítettek. A kannák ala
csony, tölcséres talpon álló, körte alakú 
testtel készültek, ívelt füllel, kiöntőjük 
tagolt, hosszan simul az edénytesthez, 
amely hosszanti irányban gerezdek vagy 
bordázott, a kannafedelek magas bolto- 
zatúak, gerezdeltek, a fogógombok gyű-

Holicsi fajansz kávéskészlet tányérokkal, Antonio Terchi(?), 18. sz. harmadik negyede. MNM



fajanszmamifaktúra 4X4

Fajansz gyertyatartó, Tata, 1770 u. MNM

mölcs vagy articsóka alakúak. A fedeles 
tálak gerezdek testűek, boltozatos fedél
lel, az ovális vagy kerek formák egyaránt 
gyakoriak, olykor oroszlánlábakkal.

A holicsi manufaktúra fénykora az 
1750-80 közötti időszak volt. Bubics 
Zsigmond kassai püspök páratlanul gaz
dag, 1891-ben az IM-nek ajándékozott 
gyűjteményében 45-féle díszítményt kü
lönböztetett meg, köztük a chinoiserie, a

francia rokokó, a német virágornamenti
ka díszítőelemeit.

Az asztali készletek gyakran nagymé
retű asztallapokkal is kiegészültek. Az 
edények egy része festetlenül vagy szeré
nyebb díszítéssel került eladásra. Az igé
nyesebb kivitelű készletek elemei között 
az európai ízléshez és szokásokhoz igazo
dó újabb edénytípusok: pot-pourri vázák, 
trembleuse-ök, csemegeállványok, asztal
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díszek, sisakkannák, cukorszórók, krém
csészék stb. jelennek meg. A manufaktúra 
termékein belül elkülönül egy főleg tá
nyérokból álló csoport, melyet metszet
előképek alapján készült vadászjelenetek, 
mitológiai, allegorikus és zsánerjelene- 
tek díszítenek. Strasbourgi előzményeket 
követtek a barokk naturalizmus különle
ges darabjai, tálalóedények, életnagysá
gú fajanszplasztikák: pl. káposztafejek, 
spárgakötegek, szőlőfürtök, virágkosa
rak és különféle szárnyasok. Készültek 
még Holicson kisplasztikák és igényes fa
janszplasztikák is, valamint nagy mennyi
ségben sótartó figurák és házi szenteltvíz
tartók.

Aholicsi fajanszok jelzése kék, fekete, 
barna, lila vagy zöld H betű, amelyet az 
ábécé más betűivel összekapcsolva fes
tettek a tárgyra, pl. IB. ff, III.

Amikor a 18. sz. végén a lényegesen ol
csóbb előállítású —»keménycserép kiszo
rította a piacról a kézműves fajanszárut, 
1786-87-ben Holicson kezdték meg Mo.- 
on elsőként a keménycserép-gyártást.

A tatai ~t galántai Esterházy József gr. 
alapította 1758-ban. A manufaktúra épü
letét —»Fellner Jakab tervezte. A gyár
1762-ben megszűnt, majd 1768-ban Es
terházy Ferenc gr. újraindította. Miután 
Lotharingiai Ferenc halálával (1765) a 
holicsi ~ helyzete megingott, több jele
sebb művész is áttelepült Tatára. Az Es- 
terházy-uradalom nemcsak támogatta a 
manufaktúra bővítését és átszervezését, 
hanem megrendelésekkel is bőven ellátta. 
A tatai, csákvári, cseklészi kastélyok, a 
pozsonyi és bécsi paloták részére készítet
tek asztali készleteket és dísztárgyakat.

A Holicsról érkezett művészek az otta
ni formákat, díszítményeket alkalmazták 
Tatán is, a korai darabok a megtéveszté
sig hasonlítanak a Holicson készültek
hez, igényes kivitelű, egységesen finom 
festésű edények. A magánalapítású gyár
nak szerényebb volt a termékszerkezete, 
főként háztartási tárgyakat, edényeket 
gyártott. A tatai ~ különleges és igen nép
szerű termékei voltak a rákos tálak, az 
architektonikus asztaldíszek (pl. a József 
nádor tatai látogatása tiszteletére készített 
emléktábla, IM) és az írószekrény alakú

dísztárgyak. A század végén a kora klasz- 
szicista (Louis XVI stílusú) formák és dí
szítmények jellemzik a tatai fajanszokat, 
az edényformák egyszerűsödnek, a pe
remszegélyeket mértékletes, szerény sza
lagdíszek, füzérek díszítik.

A tatai fajanszok jelzése: festett, kék 
vagy fekete (barna, lila) T betű.

A budai ~t Kuny Domokos alapította. 
A mesterséget a tatai ~ vezetői: apja, Do
minique Cuny, édesanyja, Frank Krisztina 
és mostohaapja, Hermann Sándor mellett 
tanulta Holicson, ill. Tatán. 1784—85-ben 
Budán telepedett le. A Krisztinavárosban 
alapított ~ 1787-ben már 20000 forintot 
forgalmazott. A budai asztali készletek, 
plasztikák a holicsi, tatai mintákat köve
tik: levél alakú tálak, káposzta formájú tá
lak, rákos tál; a patikaedények azonban el
térnek a holicsi, tatai formáktól.

A budai Kuny-manufaktúra jelzése a 
fajanszokon többnyire kékkel festett CF 
(Ofen=Buda).

írod.: Carl Schirek, Die k.k. Majolika 
Geschirrfabrik in Holies. Materialien zu 
ihrer Geschichte. Brünn, 1905; Wartha Vin
ce, Az agyagművesség, in Az iparművészet 
könyve, szerk. Ráth György, 11, Bp., 1905; 
Divald Kornél, Siklóssy László, Rédey Mik
lós, Török Kálmán, Holies, Tata, Stomj'a, Bp., 
1917 (A magyar keramika története); Sik- 
LÓSSY László, Kuny Domokos. Egy budai ke
ramikus a 18. században = Dominik Kuny. 
Ein ungarischer Majolika-fabrikant im 18. 
Jahrhundert, Bp., 1917; D ivald Koméi, A 
magyar iparművészet története, Bp., 1929; 
Alessandro [Sándor] M i h a l i k , Le relazioni 
italiane della maiolica ungherese di Holies, 
Corvina, 29-30(1935-36); Uő, A holicsi tá
nyérok olasz mintái, Magyar Művészet, 1938; 
Révhelyi Elemér, A tatai piarista rendház és 
múzeuma, Bp., 1938; Bárányné O berschall 
Magda, Az iparművészet irányváltozása, in 
Magyar Művelődéstörténet, IV, [1941]; Rév
helyi Elemér, A tatai majolika története = Die 
Geschichte der MaioUka Fabrik in Tata, Bp., 
1941; CsÁNYl Károly, A magyar kerámia és 
porcelán története és jegyei, Bp., 1954; Ruze- 
na Hrbková, Holicska fajansa, Bratislava, 
1954; Jana Kybalová, Naturalische Gefäße 
der Holitscher Fayencemanufaktur, Alte und 
moderne Kunst, 60-61, jul/aug., 1962; UŐ,
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Holicská fajans 1743-1827, Praha, 1964; Kiss 
Ákos, Barokk fajanszmüvészet Magyarorszá
gon. Holies és Tata, Bp., 1966; Uő, Bubics 
Zsigmond gyűjteménye az Iparművészeti Mú
zeumban, Bp., 1969; Jana Kybalová, Holit- 
scher Fayence, München, 1970; Jarmila 
Novotná, Holicská fajáns a kamenina, Bmo, 
1973; P. Brestyánszky Ilona, Ismerjük meg 
a kerámiát. A kerámia és a porcelán történe
te, Bp., 21976; Katona Imre, A magyar kerá
mia és porcelán, Bp., 1978; Elena Pelizzoni, 
Giovanna Z a n c h i , La maiolica dei Terchi, Fi
renze, 1982; K a t o n a  Imre, Fajansz, in Régi
ségek könyve, szerk. Von Pál, Bp., 1983.

Balla Gabriella

F á jd a l m a s  S z ű z a n y a  ü n n e p e  —>Má- 
ria-ünnepek

fá j lo n d is  —̂textil 1.

fa l fes tésze t  —»román kori és gótikus 
falfestészet

fa lfes tészet i  és fa ld ísz í tő  te c h n i k á k  
secco (ol. al secco ’szárazon’)
A fal vagy a falat burkoló száraz vako

lat festése enyves vagy más kötőanyagú 
festékkel. Az eljárás hátránya a kész mű 
sérülékenysége, az így készült falfest
mény ugyanis könnyen leporlik. Ebből 
következik, hogy tiszta secco technikával 
készült középkori falfestmény alig maradt 
korunkra (Hidegség, apszis). A seccót 
gyakran freskó technikával keverve al
kalmazták, egyes finom részleteket és ki
egészítéseket a már megszáradt freskóra 
utólag festettek rá. Árpád-kori falképe
ink nagy részének legalább a befejező fá
zisa secco technikával készült, ám éppen 
ez a réteg pusztult el a leggyakrabban, így 
sokszor csak a nedves vakolatra készült 
előrajzok maradtak korunkra (—»jáki ben
cés apátsági templom, déli toronyalj), 

f re sk ó  (ol. al fresco ’frissen’) 
Falfestészeti technika, amelynek lé

nyege a nedves, még nem kötött mészva-

A kőszegi piactér keleti házsora 17. sz.-i festett és sgraffito díszítéssel
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kólát alapra történő festés. A mész megkö
tése során a pigmentek elválaszthatatlanul 
kötődnek az alaphoz. A kompozíciót rend
szerint előre megtervezték, és nagy vona
lakban felvitték az alapvakolatra (szinó- 
pia), de a végső réteg gyors száradása 
miatt általában csak egynapi felületet ké
szítettek elő festésre (giornata). A techni
ka jellegéből következik, hogy alkalma
zása nagy mesterségbeli tudást igényelt. 
Mo.-on már a román korban is alkalmaz
ták, de többnyire secco technikával ke
verve (—»feldebrői templom; jáki bencés 
apátsági templom). A tiszta freskó tech
nika itáliai hatásra terjedt el a 14. sz. el
ső felében (—»Esztergom, 1330-as évek; 
Siklós, Ágoston-rendi templom, 1408
u.), újabb virágkorát pedig a barokk kor
ban élte (pl. Franz Anton —»Maulbertsch 
freskói a sümegi plébániatemplomban. 
1757-58).

sg ra f f i to  (ol. sgraffiare ’karcolni’)
Vakolt falfelületek díszítésére alkal

mazott technika. A falra két vagy több ré
teg különböző színű vakolatot raknak, és 
a felső réteget figurális vagy omamentá- 
lis minta szerint kikaparják úgy, hogy a 
díszítmény az alsó, sötétebb réteg(ek) szí
nében jelenjék meg. A középkorban kiala
kult eljárás kedvelt volt a 16. sz.-i Mo.- 
on is. Elsősorban külső felületek díszíté
sére használták. A Dunántúlon leginkább 
Kőszegen maradtak fenn az 1560-as 
években ezzel a technikával díszített pol
gárházak. A díszítés kiemelkedő példái 
találhatók a Felvidéken, ahol a figurális 
ábrázolások mellett gyakoriak voltak a 
virág- és architektonikus elemekből kom
ponált homlokzati dekorációk (Frics, 
Berthóty-kastély, 1630; —»nagybiccsei 
Thurzó-kastély). A —»besztercebányai 
Thurzó-ház gyémántmetszéses sgraffitó- 
ja 1580-ban készült. A magát H. B. mo
nogrammal jelölő mester a 16. sz. végén 
számos szepességi pártázatos harangtor
nyot díszített sgraffitóval (pl. Késmárk, 
1591).

m o z a ik
Falak és padlók díszítésére alkalma

zott, ókori eredetű technika, vakolatba 
vagy más alapba helyezett kis üvegla
pok, ill. kövecskék felhasználásával ki

alakított mintázat. A középkorban első
sorban a —»bizánci művészet eszköze 
volt. Mo.-i alkalmazására csak bizonyta
lan töredékek utalnak: visz. színes, oma- 
mentális díszítésű mozaik borította 
—»Székesfehérváron a Szűz Mária-pré- 
postság padozatát.

Írod.: Kurt Wehlte, A festészet nyers
anyagai és technikái, Bp., 1994, 253-342.

Jékely Zsombor

fa l ic se m p e  (bokály)
A török ~k nem a hódítók, hanem az 

erdélyi fejedelmek révén jutottak el ma
gyar földre. Ennek első bizonyítéka Beth
len Gábor 1623-ban kelt levele, melyben 
utasította konstantinápolyi követét, Tol- 
dalagi Mihályt, hogy 1400 darab ~t, kora
beli magyar nevén bokályt vásároljon 
számára. Az 1996-ban végzett műemléki 
kutatások során fellelt izniki -töredékek 
igazolták a forrásokat, miszerint a gyula- 
fehérvári fejedelmi -  ma érseki -  palotá
ban a bokályos ház 1624-re valóban elké
szült. Bethlen példáját követve I. Rákóczi 
György -  levelezésének tanúsága szerint 
-  1638-39-ben, 1639-41-bcn és 1642- 
ben szintén rendelt Konstantinápolyból ~t 
sárospataki, gyalui, gyulafehérvári és 
fogarasi palotái számára. A —»sárospataki 
vár feltárása során, a Vörös torony egy 
9x4 m-es szobájában valóban megtalálták 
e ~k egy részét, sőt a terem falain megfi
gyelhető volt a csempék felragasztásának 
helye is. A fejedelem és konstantinápolyi 
követe közötti levelezés, ill. a megma
radt darabok stíluskritikai vizsgálata 
alapján feltehető, hogy az ún. bokályos 
ház —i isztambuli műhelyben készültek, 
de magyar megrendelésre, visz. Erdély
ből küldött minták alapján. Motívumkin
csük ugyanis sokkal inkább az erdélyi ké
ső reneszánsz művészet hatását tükrözi, 
mintsem a korabeli oszmán művészetét. A 
klasszikus izniki -knél gyengébb techni
kai kivitelezésük származtatási problémá
kat vet fel, mo.-i előállításuk azonban ki
zárható. Legújabban a regéci vár romjai
nak kora újkori rétegéből kerültek elő a 
sárospatakiakhoz hasonló török ~k.

A gyulafehérvári fejedelmi palota tö
rök —i inspirálhatták az alvinci habán fa-
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Falicsempék a sárospataki vár iin. bokályos házában. MNM Rákóczi Múzeuma. Sárospatak

zekasokat, akiknek munkásságában, el
sősorban a kályhacsempéken, jelentős 
török hatások mutathatók ki (—»habán 
kerámia).

írod.: G ervers-Molnár Veronika, A sá
rospataki bokályos ház, FA, 22(1971); Emődi 
Tamás, A gyula fehérvári fejedelmi palota bo
kályos háza, in A Hódoltság régészeti kutatá
sa, szerk. G erelyes Ibolya, Kovács Gyön
gyi, Bp., 2002 (Opuscula Hungarica, 3).

Gerelyes Ibolya

f a l k á r p i t  -»kárpit

F a l k o n e r  festődinasztia (Falconer, 
Valconier)

1. F a lk o n e r  G y ö rg y  (Skócia, 1646[?]— 
Buda, 1741. febr. 14.)

Az állítólag skót eredetű család első, 
Budáról ismert festő tagja. Bécsben egy 
olasz festőnél tanult. 1702-től szerepel a 
neve budai iratokban, 1711-ben lett pol
gár. Forrásokban említett munkái (a Bu
da vári szoboremlék modelljének befes- 
tése 1705-ben; a vízivárosi Szt. Anna-ká- 
polna oltárképe 1724-ből, az Atyaisten és 
Szűz Mária képei a buda-újlaki plébánia- 
templom számára 1733-ból) nem marad
tak ránk. Talán az ő műve a budakeszi

róm. kát. templomban őrzött Mária- 
kegykép a kiscelli trinitáriusoktól.

2. F. György fiai, F a lk o n e r  P o ly k a r p  
( f i 739 e.), F a l k o n e r  H e n r ik  J ó z s e f
(Julianus néven karmelita szerzetes) és 
F a lk o n e r  A n ta l  (1713 k . -? )  festőként 
szerepelnek a budai iratokban, de fenn
maradt műveikről nincs tudomásunk. Le
ánya, F a lk o n e r  A n n a  E rz s é b e t  (Sophia; 
Buda, 1714. okt. 23. Buda, 1790. szept. 
26.) szintén festő volt, 1734-ben lépett be 
a budai klarissza apácákhoz. Feltételesen 
neki tulajdonítható a feloszlatás után Pi- 
liscsabára (róm. kát. plébániatemplom) 
került berendezés Árpád-házi Szent Mar- 
gitot vezeklőeszközökkel és a Nyulak szi
gete látképével ábrázoló oltárképe, vala
mint a Jézus Szent Szive, ill. Mária Szent 
Szíve allegorikus kegyképek (1740 k.).

3. F a lk o n e r  X a v e r  F e re n c  (Buda, 
1737. júl. 8.-Buda, 1792. ápr. 20.)

F. Polykárp fia. Apja korai halála után 
mostohaapjától, Schultz János (1711
k. 1761 ) brandenburgi származású budai 
festőtől kezdett festeni tanulni. 1756-ban 
beiratkozott a bécsi Képzőművészeti Aka
démiára. 1761-től budai polgár, ugyanitt 
házasodik 1763-ban. Adatokból ismert 
oltárképei (Buda, Flórián-kápolna, Xave-
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Falkoner Xaver Ferenc, Szent Katalin eljegyzése, 
1770-es évek. Eszék, ferences templom

ri Szent Ferenc halála, 1765; tabáni Szt. 
Katalin-templom, Szent József halála, 
1770; Szécsény, ferences templom, Por- 
tiunculai búcsú, 1775) közül ma már 
csak a szécsényi van a helyén. Elpusztul
tak mennyezetfreskói a budai helyőrségi 
templomban és a budai karmelita kolos
tor lépcsőházában, fennmaradt viszont a 
budakeszi plébániatemplom szentélyének 
kifestése (Mária mennybevitele). Állító
lag portrékat is festett. Újabban fedezték 
fel a ferencesek horváto.-i rendtartomá
nyának kolostorai számára készített, több
nyire szignált oltár-, ill. oromképeit az 
1770-es évekből (A szent család, Assisi 
Szent Ferenc stigmatizációja, Jézus meg- 
keresztelése, 1774, Nasic, ferences ko
lostor; Szent Didák, Szent Vendel, Nepo- 
muki Szent János, 1774-79 között, Bród,

ferences kolostor; Padovai Szent Antal- 
képek, Eszék, ferences templom, Saren- 
grad, Szt. Péter és Pál-templom; Assisi 
Szent Ferenc stigmatizációja, Szent Kata
lin eljegyzése, Eszék, ferences templom, 
1770-es évek), amelyek a bécsi akadémia 
igazgató festő-tanára, a tiroli Michael An
gelo Unterberger nem túl invenciózus, de 
közepesnél jobb kvalitású követőjének 
mutatják a budai mestert.

4. F a lk o n e r  J ó z s e f  F e re n c  (Buda, 
1765. márc. 22,-Buda, 1808. okt. 23.)

Feltehetőleg F. Xaver Ferenc fia és ta
nítványa, 1793-tól budai polgár. Számos 
vallásos tárgyú művel, főként oltárké
pekkel látta el Buda és tágabb környéke 
templomait. Általában szignatúra alapján 
azonosítható művei többek között Diós- 
jenőn (Mindenszentek, 1790 k., ennek 
szignált rajzvázlatát őrzi a temesvári 
Muzeul Banatului), Kecskeméten (Krisz
tus mennybemenetele-főoltárkép, Szent 
Miklós és Szent István-oltárkép, 1791), 
Solymáron (Boldogságos Szűz Mária-íő- 
oltárkép, 1792), Magyarsarlóson (Tróno
ló Mária, 1793), Bölcskén (Szent István 
koronafelajánlása Johann Emst Mans
feld 1772-es rézmetszete nyomán), a

Falkoner József Ferenc, Mária gyermekével, 1793. 
MNG
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buda-újlaki plébániatemplomban (Mária 
látogatása, főoltárkép, 1799) maradtak 
fenn. A budai krisztinavárosi és a kapuci
nus templomba készített művei elpusztul
tak; a Flórián-kápolnából került a BTM 
gyűjteményébe az 1793-ból jelzett Utolsó 
vacsora. Az Egri Képtár kisméretű Kálvá
ria-képe -tői a váci székesegyház egyko
ri főoltárképének, Martin Johann Schmidt 
1774-es művének a másolata; az MNG- 
ben őrzött félalakos Mária gyermekével 
( 1793), amelynek metszetváltozata is is
mert (Jakob Martin Schmutzer emlék
lapja, 1780 k.), szintén idegen előképet 
követ. -  közepes képességű festő volt, 
aki a késő barokk festészeti hagyomá
nyokat belterjes műhelygyakorlat útján 
sajátította el, és konzerválta azokat a 
18-19. sz. fordulóján még eleven városi

egyházi megrendelői igénynek megfele
lően.

írod.: Schoen Arnold, A budai Szent An- 
na-templom, Bp., 1930, 112, 138; G aras, 
1953, 133; Garas, 1955, 216; Szilárdfy 
Zoltán, Barokk szentképek Magyarországon, 
Bp., 1984, 7. és 36. tábla; Mirjana Repanic- 
Braun, Franciscus Falconer Pictor Buden- 
sis. Ein spätbarocker Maler sakraler Thema
tik und seine Tätigkeit in Kroatien, ME, 
49(2000); Szilárdfy Zoltán, Sajátos típusok 
a magyar szentek barokk kori ikonográfiájá
ban, in Magyar szentek tisztelete és ereklyéi, 
kiáll, kát., Esztergom, Keresztény Múzeum, 
szerk. CsÉfalvay Pál, Kontsek Ildikó, Esz
tergom, 2000; Anna Jávor, Falkoner, in Saur 
Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden 
Künstler aller Zeiten und Völker, XXXVI, 
München-Leipzig, 2003, 419-420.

Jávor Anna

F a lko n er X a ver  Ferenc, A szent 
család, 1774. M elléko ltá rkép  a 
n a sic ife ren ces  kolostorban
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R Ö V ID ÍT É S E K

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 XVII/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 XVII/3, 1971 -  Herepei János, Művelődési törekvések a század második felében, szerk. Keserű 

Bálint, Bp.-Szeged, 1971
Adattár XVI-XVII1 -  Adattár XVI-XVII1. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, szerk. Keserű 

Bálint
Adattár XVI-XVIII/6, 1980 -  Peregrinuslevelek (1711-1750). Külföldön tanuló diákok levelei Teleki 

Sándornak, kiad. Hoffmann Gizella, Szeged, 1980
Adattár XV1-XVIII/8, 1984 -  Ecsedi Báthory István meditációi, kiad. Erdei Klára, K eveházi Katalin, 

utószó K eserű Bálint, Bp.-Szeged, 1984
Adattár XVI-XV1II/10, 1990 -  Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, 

szerk. Galavics Géza, H erner János, Keserű Bálint, Szeged, 1990 
Adattár XV1-XVII1/12, 1984-/1 Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke, 

kiad. Berlász Jenő, Keveházi Katalin, Monok István, Szeged, 1984 
Adattár XVI XVIII/12/III, 1993 -  Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció, kiad. Jankovics 

József, M onok István, Szeged, 1993
Adattár XVI-XVIII/16, 1, 1991 -  Erdélyi könyvesházak, 1, Jakó Klára, Az első kolozsvári egyetemi 

könyvtár története és állományának rekonstrukciója. 1579-1604, Szeged, 1991 
Adattár XVI-XVIII/16, III, 1994 -  Erdélyi könyvesházak, III, 1565-1757. A Bethlen-család és 

környezete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család és környezete. Vegyes források, kiad. 
Monok István, N émeth Noémi, Varga András, Szeged, 1994 [1995]

Adattár XVI-XVIII/17, I, 1990 -  Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig, I, Kassa, Pozsony, 
Sárospatak, Turóc, Ungvár, kiad. Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András, 
Szeged, 1990

Adattár XVI-XVIII/17, II, 1997 -  Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig, II, Nagyszombat 
1632-1690, kiad. Farkas Gábor, Szeged, 1997

Adattár XVI-XVIII/18, II, 1996 -  Lesestoffe in Westungarn, II, Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt 
(Kismarton), Forchtenstein (Fraknó), Hrsg. von Tibor G rüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, 
István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler, Szeged, 1996 

Adattár XVI-XVIII/19, 1, 2001 -  Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526—1726, kiad. 
Zvara Edina, Szeged, 2001

Adattár XVI-XVIII/24, 1989 -  Székely László, Bécsi utazásomról, kiad. Németh S. Katalin, Szeged, 
1989

Adattár XVI-XVIII/35, 1997 -  Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint 
tiszteletére. Szeged, 1997 

AE -  Archaeologiai Értesítő
Aggházy, 1959 - A ggházy Mária, A barokk szobrászat Magyarországon, I—III, Bp., 1959 
AH -  Ars Hungarica
AHA -  Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
AHistLittHung -  Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 

Nominate. Sectio Litteraria 
AkÉrt -  Akadémiai Értesítő 
ALingu - Acta Linguistica 
ALitt -  Acta Litteraria
Apor [1736] -  Apor Péter, Metamorphosis Transylvaniae [1736], in Altorjai báró A por 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
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B a r t o n ie k , 1975  — B a r t o n ie k  E m m a , Fejezetek a 16-17. századi magyarországi történetírás 
történetéből, B p ., 1975 

B H  B ib lio th e c a  H is to r ic a  
B H A  -  B ib lio th e c a  H u n g a ric a  A n tiq u a

B H A  1, 1960  -  S y l v e s t e r  Ján o s , Új Testamentum. Újsziget, 1541, h a so n m á s , k iad . és bev . V a r ja s  B é la , 
B p ., 1960

B H A  6 , 1964  -  B o r n e m is z a  P é te r, Énekek három rendbe. Detrekő, 1582, h a so n m á s , k ia d . Va r ja s  B é la , 
bev . K o v á c s  S á n d o r  Iv án , B p ., 1964

B H A  11, 1982 -  J o a n n e s  S a m b u c u s , Emblemata. Antverpiae, 1564, h a so n m á s , k ia d . V a r ja s  B é la , bev . 
A u g u s t B u c k , B p ., 1982

B H A  15, 1987 -  De Sigetho Hungáriáé propugnaculo... (Zrínyi-album). Wittenberg, 1587, h a so n m á s , 
k ia d . K ő s z e g h y  P é te r, bev . Sz a b ó  A n d rá s , B p ., 1987

B H A  1 9 -2 0 , 1988 -  L a c k n e r  K ristó f, Florilegus Aegyiptiacus in agro Semproniensi -  Maiestatis Hungá
riáé aquila. Keresztár, 1617, h a so n m ás , k iad . K ő s z e g h y  Pé ter, bev. K o v á c s  J ó z s e f  L ászló , B p ., 1988

B H A  22 , 1989 -  S y l v e s t e r  Ján o s , Grammatica Hungarolatina. Sárvár, 1539, h a so n m á s , k ia d . K ő s z e 
g h y  P é te r, bev . S z ö r é n y i L á sz ló , B p ., 1989

B H A  2 3 , 1989 -  D r a s k o v ic h  J án o s , Horologii Principum, azaz az fejedelmek órájának második köny
ve. Graz, 1610, h a so n m á s , k iad . K ő s z e g h y  P é te r, bev . K o m l o v s z k i T ibo r, B p ., 1989

B H A  3 0 , 1994 -  E s t e r h á z y  P á l, Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövi
deden föltett eredeti. Nagyszombat, 1690, h a so n m á s , k iad . K ő s z e g h y  P é te r, bev . G a l a v ic s  G é za , 
K n a p p  É v a , T ü s k é s  G á b o r, B p ., 1994

B H A  3 1 ,1 9 9 5  -  E s t e r h á z y  P á l, Az Boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra 
való áétatosságok. Nagyszombat, 1691, h a so n m á s , k ia d . K ő s z e g h y  P é te r, bev . S z ö r é n y i L á sz ló , 
B p ., 1995

B H A  3 4 , 2 0 0 2  -  P e st i M iz s é r  G á b o r, Új Testamentum magyar nyelven. Becs, 1536, h a so n m á s , k iad . 
K ő s z e g h y  P é te r, bev . H u b e r t  I ld ik ó , B p ., 200 2

B H H  -  B ib lio th e c a  H u m a n ita tis  H is to ric a . A  M a g y a r  N e m z e ti  M ú z e u m  M ű v e lő d é s tö r té n e ti  k ia d v á n y a i 
Bibliotheca Dissidentium -  Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des sei

zième et dix-septième siècles, éd . A n d ré  S é g u e n n y  
B p R  -  B u d a p e s t R ég isé g e i
B S M R A e  -  B ib lio th e c a  S c rip to ru m  M ed ii R e c e n tis q u e  A e v o ru m . S e rie s  n o v a  
D M É  -  A  D éri M ú z e u m  É v k ö n y v e  (D e b re c e n )
E K  É v k  -  A z  E g y e te m i K ö n y v tá r  É v k ö n y v e i (B u d a p e s t)
E P h K  -  E g y e te m e s  P h ilo lo g ia i  K ö z lö n y  
E rd M ú z  -  E rd é ly i M ú z e u m
Eszmetörténeti tanulmányok, 1984 -  Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról, s ze rk . S z ék e l y  

G y ö rg y , B p ., 1984  (M e m o ria  sae c u lo ru m  H u n g á riá é , 4 )
E th n  -  E th n o g ra p h ia
F A  -  F o lia  A rc h a e o lo g ic a . A  M a g y a r  N e m z e ti  M ú ze u m  É v k ö n y v e . A n n a le s  M u se i N a tio n a lis  H u n g a ric i  
F K  -  F ilo ló g ia i  K ö z lö n y
F o n tA rc h H u n g  -  F o n te s  A rc h a e o lo g ic i H u n g á riá é
G a r a s , 1953 -  G a r a s  K lá ra , Magyarországi festészet a 17. században, B p ., 1953 
G a r a s , 1955 -  G a r a s  K lá ra , Magyarországi festészet a 18. században, B p ., 1955 
G y ö r f e y , Á M F , I—IV, 1 9 6 3 -9 8  -  G y ö r f f y  G y ö rg y , Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I- IV , 

B p ., 1 9 6 3 -9 8
H K  -  H a d tö r té n e lm i K ö z le m é n y e k
H Ó M É  -  A  H e rm a n  O ttó  M ú z e u m  É v k ö n y v e  (M isk o lc )
H u m R e f -  H u m a n iz m u s  é s  R e fo rm á c ió  
IM É  A z  Ip a rm ű v é s z e ti  M ú z e u m  É v k ö n y v e  
It -  I ro d a lo m tö rté n e t 
ItK  -  Iro d a lo m tö rté n e t i  K ö z le m é n y e k  
K a tS z  -  K a to lik u s  S z e m le
K M T L , 1994  -  Korai magyar történeti lexikon (9-14. század), fő sz e rk . K r is t ó  G y u la , B p ., 1994 
K o s á r y , 1980, -*1996 -  K o s á r y  D o m o k o s , Művelődés a 18. századi Magyarországon, B p ., 1 9 80 , 3 1996 
Lexikon des Mittelalters -  Lexikon des Mittelalters, I - I X ,  M ü n c h e n -Z ü r ic h ,  M e tz le r  V erlag , 1 9 7 7 -9 8  
L K  -  L e v é ltá r i  K ö z le m é n y e k
Magyar Katolikus Lexikon -  Magyar Katolikus Lexikon, fő sz e rk . D ió s  Is tv á n , s ze rk . V ic z iá n  J á n o s , B p ., 

1 9 9 3 -
Magyar Művelődéstörténet -  Magyar Művelődéstörténet, s ze rk . D o m a n o v s z k y  S á n d o r

III, [1 9 4 0 ] -  A kereszténység védőbástyája, B p ., [1 9 4 0 ]
IV, [1 9 4 1 ] -  Barokk és felvilágosodás, B p ., [1 9 4 1 ]

Magyar Néprajz
III, 1991 -  A n y a g i k u ltú ra  2 . Kézművesség, fő sz e rk . D o m o n k o s  O ttó , B p ., 1991
IV, 1997  -  A n y a g i k u ltú ra  3 . Életmód, fő sz e rk . B a l a s sa  Iv án , B p ., 1997
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Magyarország zenetörténete, I II. 1988 9 0  Magyarország zenetörténete. I, Középkor, s ze rk . Ra je c z k y  
B e n ja m in , B p ., 1988 , II, 1541-1686, s z e rk . B á r d o s  K o rn é l, B p ., 1990 

Magyar tudóslexikon, 1997  -  Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig, fő sz e rk . N a g y  F e re n c , B p ., 1997 
M É  -  M ű v é s z e ttö r té n e ti  É r te s ítő
M G H  SS  -  M o n u m e n ta  G e rm a n ia e  H is to r ic a . S c r ip to re s  
M H H S  -  M o n u m e n ta  H u n g á r iá é  H is to r ic a . S c r ip to re s  
M K s z  -  M a g y a r  K ö n y v sz e m le
M M T  -  Magyarország Műemléki Topográfiája, sze rk . D e r c s Én y i D e zső

M M T , V I I - IX ,  1 9 6 9 -7 8  -  Heves megye műemlékei. / - / / / .  rész, B p ., 1 9 6 9 -7 8  
MMűv 1300-1470, 1987 -  Magyarországi művészet 1300-1470 körül, I—II, sze rk . M a r o si E rn ő , B p ., 1987 

(A  m a g y a ro rs z á g i m ű v é s z e t tö r té n e te , 2 )
M N G  É v k  -  A n n a le s  d e  la  G a le r ie  N a tio n a le  H o n g ro is e . A  M a g y a r  N e m z e ti  G a lé r ia  é v k ö n y v e  
M N L  -  Magyar Néprajzi Lexikon, I-V , fő sz e rk . O r tu ta y  G y u la , B p ., 1 9 7 7 -8 2  
M N y  -  M a g y a r  N y e lv  
M N y r -  M a g y a r  N y e lv ő r
Mons Sacer, 1996 -  Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve, k iá ll, k á t.,  sz e rk . Ta k á c s  Im re , I—III, 

P a n n o n h a lm a , 1996
M o T  -  Magyarország története tíz kötetben

M oT , 1 /1 -2 , 1984 -  Előzmények és magyar történet 1242-ig, fő sz e rk . S z é k e l y  G y ö rg y , B p ., 1984 
M oT , I I I /1 -2 ,  1985 -  1526-1686, fő sz e rk . Pa c h  Z s ig m o n d  P á l, B p ., 1985 
M oT , IV /1 - 2 ,  1989 -  1686-1790, fő sz e rk . E m b e r  G y ő z ő , H e c k e n a s t  G u sz tá v , B p ., 1989 

M R T  -  Magyarország Régészeti Topográfiája
M R T , V, 1979  — H o r v á t h  Is tv á n , H . K e l e m e n  M árta , T o r m a  I s tv á n , Komárom megye régészeti topog

ráfiája. Esztergom és a dorogi járás, s ze rk . T o r m a  Is tv á n , B p ., 1979 
M T A  I. O K  -  A  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  I. (N y e lv - és I ro d a lo m tu d o m án y i)  O sz tá ly á n a k  K ö z lem én y e i 
M T A  II. O K  -  A  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  II. (T á rsa d a lm i-T ö r té n e lm i)  O s z tá ly á n a k  K ö z le m é n y e i 
M T T  -  M a g y a r  T ö r té n e lm i T á r
Művészet 1342-1382, 1982  -  Művészet 1. Lajos király korában. 1342-1382, k iá ll,  k á t.,  S z é k e s fe h é rv á r , Is t

v á n  k irá ly  M ú z e u m , sz e rk . M a r o si E rn ő , T ó t h  M e lin d a , V a r g a  L ív ia , B p ., 1982 
M ű v tö rtF ü z  -  M ű v é s z e ttö r té n e ti  F ü z e te k
M Z sL , 1929  -  Magyar Zsidó Lexikon, s ze rk . Ú jv á r i P é te r, B p ., 1929  
B . N a g y , 1970  -  B . N a g y  M arg it,  Reneszánsz és barokk Erdélyben, B u k a re s t,  1970 
N E  -  N é p ra jz i  É r te s ítő  
N K  -  N é p ra jz i  K ö z le m é n y e k
O S Z K  É v k  -  A z  O rs z á g o s  S z é c h é n y i K ö n y v tá r  É v k ö n y v e  
O tK  -  O rv o s tö r té n e ti  K ö z le m é n y e k
Pannon enciklopédia, V I, [1 9 9 7 ] -  Pannon enciklopédia, V I, Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát

medence egészére, s ze rk . K a r á t s o n  D á v id  [B p ., 1997]
Pannonia regia, 1994  -  Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541, k iá ll, k á t., M N G , sze rk .

M ik ó  Á rp á d , T a k á c s  Im re , B p ., 1994 
P ro tS z  -  P ro te s tá n s  S z e m le
R a d o c s a y , 1954  -  R a d o c s a y  D é n es , A középkori Magyarország falképei, B p ., 1954 
R a d o c s a y , 1955 -  R a d o c s a y  D é n e s , A középkori Magyarország táblaképei, B p ., 1955 
R a d o c s a y , 1967  -  R a d o c s a y  D é n es , A középkori Magyarország faszobrai, B p ., 1967 
R a d o c s a y , 1977  -  R a d o c s a y  D é n es , Falképek a középkori Magyarországon, h . n. [B p .] , 1977 
R a d v á n s z k y , I l i i  [ 1 8 7 9 -9 6 ] ,  - 19 8 6  -  R a d v á n s z k y  B é la , Magyar családélet és háztartás a 16. és 17.

században, I, B p ., 1896 , II—III, B p ., 1879  (rep r in t: B p ., 1986)
R efS z  -  R e fo rm á tu s  S z e m le
R M D E , I—II, 1960  -  Régi Magyar Drámai Emlékek, I—II, k iad . K a r d o s  T ib o r, D ö m ö t ö r  T ek la , B p ., 1960 
R M D E  X V III  -  R ég i M a g y a r  D rá m a i E m lé k e k . X V III . s z á z a d

R M D E  X V III /1 , 1989  -  Protestáns iskoladrámák, I—II, k ia d . V a r g a  Im re , B p ., 1989 
R M D T , I—II, 1 9 5 8 -7 0  -  Régi Magyar Dallamok Tára, I, A 16. század magyar dallamai, k iad . C s ö m a s z  

T ó t h  K á lm á n , B p ., 1958 ; II , A 17. század énekelt dallamai, k ia d . Pa p p  G é z a , B p ., 1970 
R M K T  X V I -  R ég i M a g y a r  K ö ltő k  T á ra . X V I. s z á z a d b e li m a g y a r  k ö ltő k  m ű v e i

R M K T  X V I/2 , 1880 -  1527-1546. Csáti Demeter, Péchy Ferenc, Farkas András, Istvánji Pál, Batizi 
András, Dévai Bíró Mátyás, Erdősi Sylvester János, Dohai András, Tar Benedek, Csikei István, 
Szkhárosi Horvát András, Szeremlyéni Mihály, Tordai Névtelen, Thordai Benedek, Biai Gáspár, 
Baranyai Pál, Valkai Kelemen, Kákonyi Péter, Székely Balázs, Fekete Imre és egy névtelen énekei, 
k iad . S z il á d  Y Á ro n , B p ., 1880

R M K T  X V I/5 , 1886 -  1547-1560. Radán Balázs, Dézsi András, Sztárai Mihály, k ia d . S z il á d y  Á ro n , 
B p ., 1886

R M K T  X V 1/7, 1912, 1926  -  1560-1566. Erdélyi Máté, Fráter Gáspár, Pesti György, Kükiillei Névtelen, 
Torkos János, Varsányi György, Szerémi Illyés, Dávid Ferenc, Huszár Gál, Mélius Péter, Németi Fe
renc, Szendrei Névtelen, Besenyei Jakab, Tuba Mihály, Bornemisza Péter, Karádi Névtelen, Fel
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németi Névtelen, Dobokai Mihály és névtelenek énekei; Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról, 
k iad . S z il á d y  Á ro n , B p ., 1912 ; S z il á d y  Á ro n , Jegyzetek a régi magyar költők tára hetedik kö
tetéhez, k ia d . D é z si L a jo s , I II, B p ., 1926

R M K T  X V I/8 , 1930 -  1566-1577. Hartyáni Imre, István deák. Szegedi Lajos, Tesini Imre, Tseh ének
szerző, Dóéi Ilona, Bornemissza Miklós, Nikolsburgi Névtelen, Hunyadi Ferenc, Újlaki Péter, Temes
vári István, Lévai Névtelen, Palatics György, Semptei Névtelen, Temesvári János, Csanádi Demeter, 
Zeleméri László, Enyedi György, Sztárai Miklós, Szegedi Veres Gáspár, Szakmári Fabricius István 
és névtelenek énekei; Salamon és Markalf, k iad . DÉZSI L a jo s , B p ., 1930  

R M K T  X V I/1 0 , 1996 -  C z o b o r  M ih á ly i? ) ,  Theagenes és Chariclia, k ia d . K ő s z e g h y  P é te r, B p ., 1996 
R M K T  X V I/1 2 , 2 0 0 4  -  Az 1590-es évek költészete, k iad . O r l o v SZKY G é za , B p ., 2 0 0 4  

R M K T  X V II  -  R ég i M a g y a r  K ö ltő k  T á ra . X V II . s zá z ad
R M K T  X V II/1 , 1961 -  A tizenötéves háború. Bocskay és Báthori Gábor korának költészete, k iad .

B isz t r a y  G y u la , K l a n ic z a y  T ib o r, N a g y  L a jo s , S t o l l  B é la , B p ., 1959 
R M K T  X V II/3 , 1961 -  Szerelmi és lakodalmi versek, k iad . S t o l l  B é la , B p ., 1961 
R M K T  X V II/5 , 1970  -  Szombatos énekek, k iad . Va r ja s  B é la , B p ., 1970 
R M K T  X V I I /7 ,1974 -  Katolikus egyházi énekek (1608-1651). k iad . Mo l l  B é la , B p „  1974 
R M K T  XV11/8, 1976 -  Bethlen Gábor korának költészete, k iad . K o m l o v s z k i T ibor, S t o ll  B éla , B p ., 1976 
R M K T  X V I I /9 ,1977 -  A két Rákóczi György korának költészete (1630-1660), k iad . Va r g a  Im re , B p., 1977  
R M K T  X V II/1 0 , 1981 - A z  1660-as évek költészete (1661-1671), k iad . V a r g a  Im re , B p ., 1981 
R M K T  X V II /1 1, 1986 -  Az első kuruc mozgalmak korának költészete (1672-1686), k ia d . V a r g a  Im re , 

B p ., 1986
R M K T  X V 1 I/1 5 , 1992 — A . Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek). Szövegek, k iad . S t o l l  

B é la , B p ., 1992; B . Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek). Jegyzetek, ír ta  H o l l  B éla , 
B p ., 1992

R M K T  X V I I /16, 2 0 0 0  -  Rozsnyai Dávid, Koháry István, Petröczy Kata Szidónia és Kőszeghy Pál 
versei, k iad . K o m l o v s z k i T ib o r, S. S á r d i M arg it, B p ., 2 0 0 0  

R M N y , I—III, 1 9 7 1 -2 0 0 0  -  Régi Magyarországi Nyomtatványok, I, 1473—1600, B o r s a  G e d e o n , H ervay 
F e re n c , H o l l  B é la , K ä f e r  Is tv án , K e l e c s é n y i Á k o s  m u n k á ja , B p ., 1971 , II , 1601-1635, B o r s a  G e 
d e o n , H ervay F e re n c , H o l l  B é la  m u n k á ja , B p ., 1983 , III, 1636-1655, H eltai J á n o s , H o l l  B é la , Pa - 
v e r c s ik  I lo n a , P. V á s á r h e l y i J u d it  m u n k á ja , B p ., 2 0 0 0  

S R H , I—II, 1 9 3 7 -3 8  -  Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae ge
starum, I—II, ed . E m e r ic u s  S z e n t p Et e r y , B p ., 1 9 3 7 -3 8  

S t o l l , 1963, z2 0 0 2 , 32 0 0 4  -  S t o l l  B é la , A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliog- 
rafiája (1565-1840), B p ., 1963, 22 0 0 2 , 32 0 0 4  

S tu d A E cc I -  S tu d ia  e t A c ta  E c c le s ia s tic a  
S tu d L itt -  S tu d ia  L itte ra r ia  
S tu d M u s  -  S tu d ia  M u s ic o lo g ic a  
S z  -  S z á z a d o k
S z a b o l c s i , 1954  -  S z a b o l c s i H e d v ig , Régi magyar bútorok, B p ., 1954
S z a b o l c s i, 1972 -  S z a b o l c s i H ed v ig , Magyarországi bútorművészet a 18-19. századfordulóján, B p ., 1972 
S z e n d r e i , 1981 -  S z e n d r e i J a n k a , A magyar középkor hangjegyes forrásai, B p ., 1981 
T K M  -  T á ja k -K o ro k -M ú z e u m o k  K isk ö n y v tá ra
Történelem-kép, 2 0 0 0  -  Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon, 

k iá ll, k á t., M N G , sze rk . M ik ó  Á rp á d , S in k ó  K a ta lin , B p ., 2 0 0 0  
T S z  -  T ö r té n e lm i S z e m le  
T T  - T ö r té n e lm i T á r  
T u d G y ű jt  -  T u d o m á n y o s  G y ű jte m é n y
Ú M IL , 1994  -  Új Magyar Irodalmi Lexikon, I III, fő sz e rk . P é t e r  L á sz ló , B p ., 1994, 22 0 0 0
V M M K  -  A  V e sz p ré m  M eg y e i M ú z e u m o k  K ö z le m é n y e i
V o it , [1 9 4 3 ] , 2 1993 -  V o it  P á l, Régi magyar otthonok [ 1943], B p ., 2 1993
W a c z u l ik , 1984 -  A táguló világ magyarországi hírmondói. 15-17. század, k iad . W a c z u l ik  M a rg it,  B p ., 

1984
M . Z e m p l é n , 1961 -  M . Z e m p l é n  J o lá n , A magyarországi fizika története 1711-ig, B p ., 1961 
M . Z e m p l é n , 1964 -  M . Z e m p l é n  J o lá n , A magyarországi fizika története a 18. században, B p ., 1964 
Z o v á n y i , 3 1977 -  Z o v á n y i J e n ő , Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, s ze rk . L a d á n y i S á n 

d o r, B p ., 3 1977
Z tD o lg  -  Z e n e tu d o m á n y i D o lg o z a to k  
Z tT  -  Z e n e tu d o m á n y i T a n u lm á n y o k
Zsánermetamorfózisok, 1993 -  Zsánermetamorfózisok. Világi témák a közép-európai barokk festészetben, 

k iá ll,  k á t., S z é k e s fe h é rv á r , s ze rk . M o jz e r  M ik ló s , B p ., 1993
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Intézmények

BTM -  Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
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)
MTA ZTI -  A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete 
OSZK -  Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
ÖNB -  Österreichische Nationalbibliothek (Bées)
ÖStA -  Österreichische Staatsarchiv

HHStA- Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
SNG -  Slovenská národná galéria (Pozsony)
SzM -  Szépművészeti Múzeum (Budapest)

Általános rövidítések

B p. B u d ap e s t 
br. -  b á ró  
c. -  c ím ű , c ím m e l 
c. -  c ap u t: fe je z e t 
cs. -  c se h
e. -  e lő tt 
d  d é n á r
dir. -  k a rm e s te r ;  v e zé n y e l 
dk . -  d a lo sk ö n y v  
ék. -  é n e k e s k ö n y v  
é. n. -  év  n é lk ü l 
ev. -  e v a n g é lik u s  
év f. -  é v fo ly a m
f. fó lió
fr. f ran c ia  
f t  -  fo r in t 
gör. -  g ö rö g
gör. ká t. -  g ö rö g  k a to lik u s  
gr. -  g ró f
g y ű jt. -  g y ű jte m é n y  
h. é. n. -  h e ly  é s  év  n é lk ü l 
hg . -  h e g y sé g ; h e rc eg
h. n. -  h e ly  n é lk ü l
i. e. id ő s z á m ítá s u n k  e lő tt 
ill. -  i lle tő le g , i lle tv e
111. -  Ill in o is
irod . -  iro d a lo m
i. sz. id ő s z á m ítá s u n k  sze rin t
k. -  k ö rü l
ká t. -  ( ró m a i)  k a to lik u s
kb. -  k ö rü lb e lü l
k iad . k ia d á so k , k ia d ta
kö t. -  k ö te t
kt. -  k é z ira ttá r
k v t. -  k ö n y v tá r
lat. -  la tin
lt. le v é ltá r
lu th . -  lu th e rá n u s
m . -  m e g y e

magántul. -  magántulajdon
mf. -  mikrofilm
Mo. -  Magyarország
ms. -  kézirat
múz. -  múzeum
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
r -  rektó
ref. — református
róm. kát. -  római katolikus
S. San
sess. -  sessio: ülés
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
ú. f. új folyam
ún. -  úgynevezett
unit. unitárius
uo. -  ugyanott
uő -  ugyanő
V -  verzó
vm. -  vármegye
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